AKTUÁLNÍ AGENDA
V BRUSELU
v týdnu od 3. 6. do 9. 6. 2019

ZPRÁVA STÁLÉ ZÁSTUPKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PŘI EVROPSKÉM PA RLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT
POLITICKÉ SKUPINY
V tomto týdnu se v Bruselu opět schází
politické frakce. Kromě vyjednávání

o uspořádání nového EP a obsazení
klíčových funkcí bude na programu rovněž
jednání o dalším osudu legislativních a
dalších návrhů, jejichž projednávání

nebylo v rámci stávajícího
období dokončeno.

volebního

informací by měli komisaři přijmout
doporučení pro hospodářské politiky
jednotlivých členských států (tzv. Country
Specific Recommendations) v rámci cyklu

evropského semestru 2019. Očekává se
rovněž předložení návrhu rozpočtu EU
pro rok 2020.

boje proti trestné činnosti. Druhý den
bude věnován oblasti vnitra a přípravám
na červnové zasedání Evropské rady,
pokud jde o debatu o budoucnosti unijní
politiky v oblasti prosazování práva.
Ministři budou dále usilovat o dosažení
částečné dohody ohledně postoje Rady
k reformě směrnice o navracení či pozice
k odvětvovým fondům v oblasti vnitřních
věcí v kontextu příštího víceletého
finančního rámce. S vysokým komisařem
OSN pro uprchlíky a zástupci Mezinárodní
organizace pro migraci pak prodiskutují
budoucí výzvy v oblasti migrace a azylu.
Ve čtvrtek 6/6 se tamtéž sejde
Rada pro dopravu, telekomunikace a

energetiku (TTE) ve formátu pro oblast
dopravy. Ministři by se měli dohodnout
na postoji Rady k návrhu nařízení
o používání elektronických
informací
o nákladní dopravě. Diskutována bude
například také otázka ukončení sezónních
změn času. Na toto zasedání naváže
v pátek 7/6 Rada pro dopravu,
telekomunikace a energetiku (TTE)
ve formátu pro oblast telekomunikací.
Na programu
bude
mimo
jiné
přijetí závěrů
o budoucnosti
vysoce
digitalizované Evropy po roce 2020 či
diskuse o aktualizaci pravidel ochrany
soukromí v odvětví elektronických
komunikací.

EVROPSKÁ KOMISE
ZASEDÁNÍ KOLEGIA
Ve středu 5/6 se v Bruselu sejde kolegium
Evropské komise. Dle neoficiálních

EVROPSKÁ RADA / RADA EU
RADA EU
Ve dnech 3-4/6 se v rumunské Bukurešti
neformálně sejde Rada pro zemědělství a
rybolov (AGRIFISH). Ministři se budou
zabývat tématem výzkumu a inovací
v zemědělství či otázkou potenciálu
biohospodářství pro rozvoj venkova.
Ve dnech 6-7/6 se v Lucemburku sejde
Rada pro spravedlnost a vnitřní věci (JHA).
První den bude věnován oblasti justice.
Ministři prodiskutují mandáty k jednání
o dohodách o přístupu k elektronickým
důkazům s USA a v rámci Rady Evropy.
Očekává se rovněž přijetí závěrů
o zlepšení uchovávání údajů pro účely
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