AKTUÁLNÍ AGENDA
V BRUSELU
v týdnu od 20. 5. do 26. 5. 2019

ZPRÁVA STÁLÉ ZÁSTUPKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PŘI EVROPSKÉM PA RLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT – VOLEBNÍ TÝDEN
VOLBY
Ve dnech 23-26/5 proběhnou v EU volby
do EP (ke konkrétním termínům

v jednotlivých členských státech viz zde).
Celoevropské výsledky a další informace
budou průběžně k dispozici během

volební noci dne 26/5 na k tomuto účelu
zřízené webové stránce - zde.

Ve středu 22/5 se v Bruselu sejde
kolegium Evropské komise. Na programu

bude příprava na události navazující
na evropské volby v tomto týdnu.

Na programu bude posouzení stavu
spolupráce mezi EU a NATO, včetně
diskuse o možnostech jejího posílení
do budoucna. EUMC dále přezkoumá
stávající vojenské mise a operace SBOP.
Pozornost bude věnována mimo jiné také
tématu vojenského rozměru jednotného
evropského nebe. Ve dnech 22-23/5 se
v Bruselu sejde Rada pro vzdělávání,
mládež, kulturu a sport (EYCS). První den
bude věnován otázkám týkajícím se
mládeže a vzdělávání. Ministři by měli
přijmout závěry o mladých lidech a
budoucnosti práce či usnesení, kterým se
stanoví pokyny pro řízení dialogu EU s
mládeží. Očekává se rovněž přijetí
doporučení o komplexním přístupu
k výuce a studiu jazyků a doporučení
o vysoce
kvalitních
systémech
předškolního vzdělávání a péče. Druhý
den zasedání bude věnován kultuře a
sportu. Kromě jiného povedou ministři
politickou rozpravu o dezinformacích a
důvěře občanů EU ve sdělovací

prostředky. Na programu bude například
také veřejná debata o zvýšení účasti dětí
a mladých lidí na sportu.

EVROPSKÁ KOMISE
ZASEDÁNÍ KOLEGIA

EVROPSKÁ RADA / RADA EU
RADA EU
Ve dnech 20-21/5 probíhá v Bukurešti
neformální zasedání Rady pro životní
prostředí (ENV) věnované tématům
změny klimatu, biologické rozmanitosti
po roce 2020 a boje proti znečišťování
vod (viz zde). V úterý 21/5 se v Bruselu
schází Rada pro obecné záležitosti (GAC).
Na programu bude veřejná politická
rozprava o víceletém finančním rámci
na období 2021 - 2027 (viz zde), se
zaměřením na financování rozvojové
politiky EU a politiky sousedství.
V návaznosti na to ministři zahájí přípravy
červnového zasedání Evropské rady
ve dnech 20-21/6 (viz zde) i jejího
mimořádného zasedání v příštím týdnu
k výsledkům voleb do EP (viz zde). Komise
zde rovněž představí své sdělení o dalším
posílení právního státu v rámci Unie (viz
zde). Ve stejný den se v Bruselu schází také
Vojenský výbor EU (EUMC) na úrovni
náčelníků
generálních
štábů
EU.
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MEZINÁRODNÍ MINISTERSKÉ
SETKÁNÍ
V pondělí 20/5 se v Bruselu sešla Rada pro
Evropský hospodářský prostor, která se
zabývala celkovým fungováním Dohody
o EHP. Na programu byla rovněž
tematická rozprava o změně klimatu a
dlouhodobých strategiích do roku 2050,
včetně provádění Pařížské dohody. Rada
EHP zasedá dvakrát ročně na ministerské
úrovni a poskytuje politický impuls
pro rozvíjení Dohody o EHP. K přijatým
závěrům viz zde. Ve dnech 23-24/5 se
v Bruselu
uskuteční
setkání
mezi
představiteli EU a zemí Afriky, Karibiku a
Tichomoří, tzv. Rada ministrů AKT-EU.
Na programu bude diskuse o vzájemných
vztazích, včetně posílení spolupráce
na mezinárodních fórech.
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