AKTUÁLNÍ AGENDA
V BRUSELU
v týdnu od 15. 4. do 21. 4. 2019

ZPRÁVA STÁLÉ ZÁSTUPKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PŘI EVROPSKÉM PA RLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT – PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ / VÝBORY
PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ
Ve dnech 15-18/4 proběhne ve Štrasburku
poslední plenární zasedání EP v tomto
volebním období. V jeho rámci se již
tradičně uskuteční debata o budoucnosti
Evropy, tentokrát s lotyšským premiérem
Krišjānisem Kariņšem. Na programu bude
dále rozprava o výsledcích mimořádného
zasedání Evropské rady k otázce Brexitu
dne 10/4 (viz zde), jíž se zúčastní předseda
ER D. Tusk i předseda EK J.-C. Juncker.
Plénum by se mělo dále zabývat několika
návrhy z pracovněprávní oblasti, zejména
návrhem směrnice o transparentních a
předvídatelných pracovních podmínkách
v EU a návrhem nařízení zřizujícím
Evropský orgán pro pracovní záležitosti.
O potvrzení textů dohodnutých s Radou
bude plénum diskutovat a následně
hlasovat v úterý. Ve stejný den budou

poslanci hlasovat mimo jiné také
o předběžné dohodě s Radou ohledně
textu směrnice o ochraně osob
oznamujících porušení práva Unie, tzv.
whistleblowerů (viz zde), a textu nařízení
o požadavcích pro schvalování typu
motorových vozidel z hlediska obecné
bezpečnosti
a ochrany
cestujících
ve vozidle (viz zde). Středeční hlasování se
bude týkat mimo jiné potvrzení dohody
o textu nařízení posilujícího postavení
Evropské pohraniční a pobřežní stráže
(viz zde) a související revizi vízového
kodexu (viz zde) či textu směrnice
upravující lepší vymáhání a modernizaci
právních předpisů EU na ochranu
spotřebitele, která řeší rovněž problém
dvojí kvality potravin (viz zde). Plénum by
mělo ve středu dále potvrdit pozici EP
k návrhu nařízení o prevenci šíření
teroristického obsahu online přijatou

v minulém týdnu výborem LIBE. V rámci
rozpravy se budou poslanci věnovat
například
otázce
právního
státu
v Rumunsku či blížícím se volbám do EP a
ochraně
jejich
integrity
před
mezinárodními kybernetickými hrozbami.
K pořadu jednání pléna podrobněji viz zde.

neoficiálních informací by měli komisaři
přijmout diskusní dokument k otázce
rozhodování v sociální oblasti. Komise
zde identifikuje oblasti, kde by se systém

hlasování mohl potenciálně změnit
z jednomyslnosti
na
kvalifikovanou
většinu. Očekává se rovněž přijetí
strategie pro Latinskou Ameriku.

k aktuálním tématům v dané oblasti.
V pondělí 15/4 se v Lucemburku schází
také Rada pro zemědělství a rybolov
(AGRIFISH), která se bude opět zabývat
budoucností
společné
zemědělské
politiky po roce 2020 (viz zde), tentokrát
z hlediska ekologických aspektů. Následně
ministři prodiskutují závěrečnou zprávu

Pracovní skupiny pro venkovské oblasti
Afriky, která byla zřízena před rokem
s cílem najít konkrétní způsoby, jak tyto
oblasti posílit (viz zde). Na rámec toho se
Rada
dotkne
například
tématu
odlesňování a znehodnocování lesů.

VÝBORY
V pondělí 15/4 proběhne ve Štrasburku
neveřejné
zasedání
Výboru
pro rozpočtovou
kontrolu
(CONT)
k tématu provádění čl. 61 nového
finančního nařízení o střetu zájmů
v členských státech ze strany Komise (viz
zde), jehož se zúčastní komisař
G. Oettinger. Výbor pro životní prostředí
(ENVI) uspořádal v úterý 16/4 mimořádné
zasedání, během něhož vystoupí švédská
mladá aktivistka Greta Thunberg bojující
za ochranu klimatu.

EVROPSKÁ KOMISE
ZASEDÁNÍ KOLEGIA
V úterý 16/4 se ve Štrasburku sejde
kolegium
Evropské
komise.
Dle

EVROPSKÁ RADA / RADA EU
RADA EU
Ve dnech 14-15/4 se v Bukurešti
neformálně sešli ministři zdravotnictví,
kteří projednali otázku univerzálního
přístupu ke zdravotní péči pro všechny
občany EU. Na jejich zasedání naváží
ve dnech 15-16/4 ministři kultury
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