AKTUÁLNÍ AGENDA
V BRUSELU
v týdnu od 10. 6. do 16. 6. 2019

ZPRÁVA STÁLÉ ZÁSTUPKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PŘI EVROPSKÉM PA RLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT – ZASEDÁNÍ POLITICKÝCH SKUPIN
POLITICKÉ FRAKCE
V tomto týdnu se formálně ustavují
některé politické skupiny EP, které si
zároveň volí své vedení na příští volební
období. Jako první byla v minulém týdnu

ustavena frakce EPP, jejímž předsedou byl
opětovně zvolen Němec M. Weber.
Politické skupiny budou dále diskutovat o
rozdělení členství ve výborech, a to na
základě osobních preferencí, které
vyjádřily jednotlivé národní delegace.

Pokračovat budou rovněž vyjednávání o
příští parlamentní koalici a souvisejícím
personálním obsazení vrcholných pozic
v rámci EU. V této souvislosti budou
některé frakce společně jednat také o
prioritách nové Evropské komise.

prohlubování hospodářské a měnové
unie či zprávu o pokroku v oblasti
snižování nesplácených úvěrů a dalšího
snižování rizik v rámci bankovní unie.
Očekává se rovněž přijetí sdělení k otázce
boje proti dezinformacím a sdělení

k připravenosti na vystoupení Spojeného
království z EU. V rámci pravidelného
výročního zasedání by se komisaři měli
sejít také se zástupci Evropského
účetního dvora.

v oblasti zdraví. Ve čtvrtek 13/6 se v
Lucemburku sejdou také ministři financí
eurozóny ve formátu tzv. Euroskupiny.
Na programu bude tematická diskuse
k nerovnostem v eurozóně, pokud jde o
růst a zaměstnanost. Ministři by dále měli
přijmout pracovní program Euroskupiny
na druhé pololetí roku 2019 (viz zde).
V tzv. inkluzivním formátu (EU-28) budou
následně pokračovat v debatách o
prohlubování hospodářské a měnové
unie, jež bude rovněž tématem
Eurosummitu v příštím týdnu (viz zde).
Na zasedání Euroskupiny naváže v pátek
14/6 Rada pro hospodářské a finanční věci
(ECOFIN), která se bude zabývat
dlouhodobou klimatickou strategií EU, již
představila Komise na podzim loňského
roku (viz zde). Jednání se zaměří zejména
na udržitelné finance a daňové aspekty.
Na programu bude také rozprava o

doporučeních pro jednotlivé země
předložených v rámci evropského
semestru 2019 v minulém týdnu. Kromě
toho ministři prodiskutují například
aktuální stav, pokud jde o zavedení daně
z finančních transakcí formou posílené
spolupráce, či výsledky zasedání ministrů
financí skupiny G20, které se uskutečnilo
ve dnech 8-9/6 v Japonsku (viz zde).

EVROPSKÁ KOMISE
ZASEDÁNÍ KOLEGIA
Ve středu 12/6 se v Bruselu sejde
kolegium
Evropské
komise.
Dle
neoficiálních informací by měli komisaři
přijmout sdělení k aktuálnímu stavu

EVROPSKÁ RADA / RADA EU
RADA EU
Ve dnech 13-14/6 se v Lucemburku sejde
Rada pro zaměstnanost, sociální politiku,
zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO).
Ministři budou diskutovat o aspektech
týkajících se sociální politiky a
zaměstnanosti v rámci evropského
semestru 2019 (viz zde) s cílem přispět
do debaty na zasedání Evropské rady
v příštím týdnu (20-21/6). Na programu
bude dále hlasování o budoucím sídle
Evropského orgánu pro pracovní
záležitosti (viz zde), o něž soupeří
Bulharsko, Kypr, Lotyšsko a Slovensko.
Očekává se také přijetí závěrů o měnícím
se světě práce (viz zde) či závěrů o boji
proti antimikrobiální rezistenci. Kromě
toho bude Rada například diskutovat o
tom, jakým způsobem by měly být
využívány fondy EU na podporu investic
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MEZINÁRODNÍ MINISTER SKÁ
ZASEDÁNÍ
Ve čtvrtek 13/6 se v Bruselu sejde Rada
partnerství EU-Arménie, která se bude
zabývat vzájemnými vztahy. Mimo jiné
přezkoumá
stávající
hospodářskou,
obchodní a sektorovou spolupráci či
vyhlídky na zahájení rozhovorů o vízové
liberalizaci. Na programu budou rovněž
politické otázky, včetně diskuse o konfliktu
o Náhorní Karabach a situaci v regionu.
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