AKTUÁLNÍ AGENDA
V BRUSELU
v týdnu od 27. 5. do 2. 6. 2019

ZPRÁVA STÁLÉ ZÁSTUPKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PŘI EVROPSKÉM PA RLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT – VOLBY
POVOLEBNÍ VÝVOJ
Ve dnech 23-26/5 proběhly v členských
státech volby do EP. Podrobné informace
k jejich výsledkům jsou k dispozici zde.
V návaznosti na ně bude zahájen proces
formování parlamentních politických
skupin, který by měl být završen do 24/6.
K prozatímnímu přehledu rozdělení křesel
mezi jednotlivé politické frakce viz zde.
Ustavující zasedání nového EP
se
uskuteční ve dnech 2-4/7 ve Štrasburku.
V jeho rámci si plénum zvolí svého

předsedu a místopředsedy a rozhodne
o počtu a složení stálých parlamentních
výborů.
V úterý 28/5 se v EP sejdou lídři stávajících
parlamentních frakcí (tzv. Konference
předsedů) k diskusi o povolebním vývoji.
Očekává se, že v rámci tohoto jednání
vyzvou předsedu Evropské rady D. Tuska,
aby jménem ER zahájil vyjednávání s EP
ohledně kandidáta na nového předsedu
Evropské komise. Jeho nominace musí být
v ER schválena kvalifikovanou většinou
hlasů a následně potvrzena absolutní

většinou hlasů v EP. K jeho schválení by
v EP mohlo dojít již v rámci druhé plenární
schůze ve dnech 15-18/7. Úkolem nového
předsedy EK bude sestavení týmu
komisařů nominovaných za každý členský
stát, jež bude následně opět schvalovat
plénum EP (jako celek). K tomu by mohlo
výhledově dojít koncem října. Schválení
bude
předcházet
tzv.
grilování
jednotlivých kandidátů ve výborech EP
z hlediska jejich vhodnosti pro dané
portfolio.

Ve středu 29/5 se v Bruselu sejde
kolegium Evropské komise. Na programu
bude diskuse o povolebním vývoji a

výsledcích neformálního summitu ER
v tomto týdnu.

Indonésií. Ve dnech 27-28/5 se v Bruselu
schází Rada pro konkurenceschopnost
(COMPET). První den zasedání byl
zaměřen na vnitřní trh a průmysl. Ministři
přijali závěry k budoucímu přístupu
k jednotnému trhu a k dlouhodobé
strategii průmyslové politiky EU.
Pozornost byla věnována také otázce
konkurenceschopnosti
odvětví
cestovního ruchu v EU. Druhý den bude
věnován oblasti vesmíru a výzkumu.
Ministři povedou politickou rozpravu

o úloze EU v globální politice pro oblast
vesmíru a zapojí se rovněž do veřejné
debaty o vlivu výzkumu a inovací
na konkurenceschopnost EU.

EVROPSKÁ KOMISE
ZASEDÁNÍ KOLEGIA

EVROPSKÁ RADA / RADA EU
RADA EU
V pondělí 27/5 se v Bruselu sešla Rada
pro zahraniční věci (FAC) se zaměřením
na obchodní otázky. Mezi diskutovanými
tématy byla mimo jiné modernizace WTO
či obchodní vztahy mezi EU a USA. Rada
dále zhodnotila přípravy na podpis dohody
o volném obchodu a dohody o ochraně
investic s Vietnamem a probíhající
obchodní
jednání
s Mercosurem,
Austrálií, Novým Zélandem, Chile a
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EVROPSKÁ RADA
V úterý 28/5
proběhne
v Bruselu
neformální večeře lídrů členských států
k výsledkům voleb do EP. V jejím rámci by
měla být zahájena diskuse o personálních
nominacích na vedoucí pozice v orgánech
EU.
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