AKTUÁLNÍ AGENDA
V BRUSELU
v týdnu od 17. 6. do 23. 6. 2019

ZPRÁVA STÁLÉ ZÁSTUPKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PŘI EVROPSKÉM PA RLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT – ZASEDÁNÍ POLITICKÝCH SKUPIN
POLITICKÉ FRAKCE
Také v tomto týdnu se formálně ustavují
některé politické skupiny EP. Své vedení si
zvolí druhá a třetí největší frakce v novém
složení EP S&D a liberální RE. Již minulou

středu bylo rozhodnuto, že v pořadí
čtvrtou frakci Zelených (Greens/EFA)
společně povedou Němka Ska Keller a
Belgičan Philippe Lamberts. Zmíněné tři
frakce by měly společně s frakcí EPP
rovněž začátkem týdne přijmout svůj

příspěvek ke strategické agendě EU na
období 2019-2024 pro účely jednání
Evropské rady (viz dále). Kromě toho
budou politické skupiny pokračovat
v diskusích o povolebním vývoji a
rozdělení členství ve výborech.

doporučení týkající se národních
energetických a klimatických plánů pro
léta 2021 – 2030. Očekává se dále přijetí
dokumentu hodnotícího vzájemné vztahy
se Švýcarskem a komisařům bude rovněž

představena 3. zpráva Evropské fiskální
rady o celkovém směřování fiskální
politiky v eurozóně (viz zde).

zasedání Evropské rady (viz dále).
Nad rámec toho povede Rada politickou
rozpravu o víceletém finančním rámci
na období 2021 – 2027 (viz zde) a
projedná balíček týkající se rozšíření
v roce 2019 z letošního května (viz zde).
Na programu bude rovněž téma
evropského semestru 2019 a doporučení
pro jednotlivé země (viz zde).

unie, především pak o rozpočtovém
nástroji
pro
konvergenci
a
konkurenceschopnost
eurozóny,
Evropském stabilizačním mechanismu či
posilování bankovní unie.

EVROPSKÁ KOMISE
ZASEDÁNÍ KOLEGIA
V úterý 18/6 se v Bruselu sejde kolegium
Evropské komise. Dle neoficiálních
informací by měli komisaři přijmout

EVROPSKÁ RADA / RADA EU
RADA EU
V pondělí 17/6 se v Lucemburku schází
Rada pro zahraniční věci (FAC). Ministři
jako tradičně prodiskutují aktuální dění,
mimo jiné situaci ve Venezuele či
nejnovější vývoj v Súdánu. Společně
s ministry obrany se bude Rada dále
zabývat uplatňováním globální strategie
EU a budoucími perspektivami. Na
programu bude také debata o způsobech,
jak zlepšit účinnost společné zahraniční a
bezpečnostní politiky s ohledem na
geopolitické výzvy, kterým EU čelí. V rámci
pracovního oběda si Rada vymění názory
s ministrem
zahraničí
Jordánska
A. Safadím ohledně vývoje na Blízkém
východě (viz dále). V úterý 18/6 se tamtéž
sejde Rada pro zemědělství a rybolov
(AGRIFISH), která se bude opět zabývat
tématem společné zemědělské politiky
po roce 2020 (viz zde). Dále se budou
ministři věnovat aktuálnímu stavu
společné rybářské politiky a rybolovným
právům pro rok 2020. Ve stejný den se zde
sejde také Rada pro obecné záležitosti
(GAC), která se bude zabývat přípravou
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EVROPSKÁ RADA
Ve dnech 20-21/6 se v Bruselu sejde
Evropská rada. Hlavním tématem bude
personální obsazení vrcholných pozic
v rámci EU v návaznosti na proběhlé
evropské volby. V této souvislosti
projednají lídři členských států také
strategickou agendu EU na období 20192024, z níž bude vycházet plánování
činnosti ER i pracovní programy ostatních
orgánů EU. Na programu budou rovněž
témata příštího víceletého finančního
rámce, změny klimatu či evropského
semestru pro rok 2019. Na zasedání ER
naváže v pátek 21/6 tzv. eurosummit
ve formátu EU-27 věnovaný diskusi o
prohlubování hospodářské a měnové
European Parliament,
Rue Wiertz 50,
WIE 06 U 024
B-1047 Brussels, Belgium

MEZINÁRODNÍ MINISTER SKÁ
ZASEDÁNÍ
Dne 17/6 se v Lucemburku schází Rada
přidružení EU-Jordánsko, která zhodnotí
vzájemné vztahy a pokrok, kterého bylo
dosaženo
v
provádění
dohody
o přidružení. Mezi diskutovanými tématy
budou spolupráce v oblasti bezpečnosti a
boje
proti
terorismu,
posilování
demokracie, ochrany lidských práv a
právního státu či obchodní vztahy a
program
hospodářských
reforem
Jordánska. Rada se dotkne rovněž otázky
budoucnosti Sýrie a role, kterou v tomto
ohledu Jordánsko sehrává. V závěru
schůzky by měly obě strany podepsat
rámcovou dohodu o účasti Jordánska
na operacích EU pro řešení krizí.
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