AKTUÁLNÍ AGENDA
V BRUSELU
v týdnu od 13. 5. do 19. 5. 2019

ZPRÁVA STÁLÉ ZÁSTUPKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PŘI EVROPSKÉM PA RLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT – PŘEDVOLEBNÍ KAMPAŇ
Ve středu 15/5 ve 21:00 se v Evropském
parlamentu uskuteční debata kandidátů
jednotlivých frakcí zastoupených ve
stávajícím EP na post předsedy příští
Evropské komise (viz zde). Frakci EPP
bude
reprezentovat
německý
europoslanec Manfred Weber, frakci S&D

nizozemský
eurokomisař
Frans
Timmermans,
frakci
ECR
český
europoslanec Jan Zahradil, frakci ALDE
dánská
eurokomisařka
Margrethe
Vestager (jedna z celkových sedmi
nominovaných kandidátů za stranu ALDE),
frakci
Greens/EFA
německá

europoslankyně Ska Keller (nominována
za
EGP
společně
s nizozemským
europoslancem Basem Eickhoutem) a
frakci GUE/NGL belgický odborář Nico Cué
(nominován za EL společně se slovinskou
poslankyní Violetou Tomič). Debatu je
možné sledovat živě zde.

Ve středu 15/5 se v Bruselu sejde
kolegium
Evropské
komise.
Dle
neoficiálních informací by měli komisaři

přijmout zahraničněpolitickou strategii
ve vztahu k regionu Střední Asie.

zde) či spolupráci mezi EU a NATO (viz
zde) se zaměřením na boj proti hybridním
hrozbám. Ve stejný den se v Bruselu schází
také Rada pro zemědělství a rybolov
(AGRIFISH), která se bude zabývat
reformou společné zemědělské politiky
po roce 2020 (viz zde). Na programu bude
dále výměna názorů na zemědělské
aspekty navržené dlouhodobé klimatické
strategie EU (viz zde). Ve čtvrtek 16/5 se
v Bruselu sejdou ministři pro rozvoj (Rada
pro zahraniční věci (FAC) – rozvoj), kteří se
vrátí k otázce Sahelu a prodiskutují, jak lze
posílit zapojení EU v rámci rozvoje této
oblasti. Na programu bude dále diskuse o
posílení provádění Agendy pro udržitelný
rozvoj 2030 přijaté OSN (viz zde) a
související Pařížské klimatické dohody.
V této souvislosti se budou věnovat
rovněž roli mladých lidí v celém procesu.
Rada se vrátí také k diskusi o budoucím
financování pro udržitelný rozvoj a
sousedství (viz zde). Dne 16/5 proběhne
zasedání ministrů financí zemí eurozóny
ve formátu tzv. Euroskupiny, kteří se
budou zabývat makroekonomickou situací
a aktuálními výzvami v eurozóně na
základě jarní hospodářské prognózy 2019
zveřejněné Komisí v minulém týdnu (viz

zde). V tzv. inkluzivním formátu (EU-28)
projednají ministři další kroky v oblasti
prohlubování hospodářské a měnové
unie (viz zde). Na zasedání Euroskupiny
naváže v pátek 17/5 Rada pro
hospodářské a finanční věci (ECOFIN),
která prodiskutuje otázku zdanění
digitální ekonomiky v mezinárodním
kontextu (viz zde). Ministři budou dále
usilovat o dosažení politické dohody
ohledně souboru nových pravidel
týkajících
se
spotřebních
daní
uplatňovaných v režimu EU. Očekává se
rovněž přijetí závěrů o výsledcích
hloubkových
přezkumů
a
plnění
doporučení pro jednotlivé země z roku
2018 předložených v rámci pravidelného
cyklu evropského semestru (viz zde).

EVROPSKÁ KOMISE
ZASEDÁNÍ KOLEGIA

EVROPSKÁ RADA / RADA EU
RADA EU
V pondělí 13/5 se v Bruselu sešla Rada pro
zahraniční věci (FAC). Na programu byla
diskuse o situaci v Libyi, k níž ministři
přijali společné prohlášení (viz zde).
Dalším tématem byla situace v oblasti
Sahelu, k níž byly přijaty závěry (viz zde).
Rada se jako tradičně věnovala také
aktuálnímu dění na mezinárodní scéně,
především pak v Íránu v souvislosti
s dodržováním globální jaderné dohody.
Diskutována byla rovněž situace ve
Venezuele a výstupy z posledního jednání
ustavené mezinárodní kontaktní skupiny
na Kostarice ve dnech 5-6/5 (viz zde) či
situace na Ukrajině v návaznosti na
výsledky nedávných prezidentských voleb.
V úterý 14/5 zasednou ministři zahraničí
k jednomu stolu společně s ministry
obrany (Rada pro zahraniční věci (FAC) obrana). Na programu bude jednání
s protějšky ze zemí skupiny G5 Sahel
(Burkina Faso, Čad, Mali, Mauritánie a
Niger) k oblasti Sahelu vycházející ze
závěrů Rady FAC z předchozího dne (viz
zde). Ministři dále zhodnotí pokrok
dosažený v rámci Stálé strukturované
spolupráce v oblasti obrany - PESCO (viz
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MEZINÁRODNÍ MINISTERSKÁ
SETKÁNÍ
V pondělí 13/5 se v Bruselu uskutečnilo
setkání ministrů zahraničí ČS s jejich
protějšky ze zemí Východního partnerství
(Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie,
Moldavsko a Ukrajina) k příležitosti jeho
10. výročí (viz zde). V pátek 17/5 se sejde
Rada přidružení EU-Tunisko.
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