AKTUÁLNÍ AGENDA
V BRUSELU
v týdnu od 24. 6. do 30. 6. 2019

ZPRÁVA STÁLÉ ZÁSTUPKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PŘI EVROPSKÉM PA RLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT – ZASEDÁNÍ POLITICKÝCH SKUPIN
POLITICKÉ FRAKCE
Politické skupiny se v tomto týdnu
připravují na ustavující plenární schůzi EP
ve dnech 2-4/7. Ustavující zasedání frakce
S&D proběhlo v minulém týdnu.
Její předsedkyní byla zvolena Španělka
Iratxe García Pérez. Své vedení si zvolila
také nově ustavená liberální skupina RE
(Renew Europe), jejímž předsedou se stal
Rumun Dacian Cioloș. Ustavila se rovněž
konzervativní ECR, kterou v dalším
volebním období společně povedou Polák

Ryszard Legutko a Ital Raffaele Fitto.
S ohledem na patový výsledek uplynulého
zasedání Evropské rady pokračují frakce
v debatách o personálním obsazení
klíčových postů na úrovni EU, včetně
nového předsedy EP, o němž by mělo být
rozhodnuto příští středu. V této souvislosti
se s lídry skupin v pondělí sešel předseda
ER Donald Tusk. Další schůzka by měla
proběhnout
koncem
týdne
před
mimořádným summitem ER.

MEZIPARLAMENTNÍ AKCE

Ve dnech 23-25/6 se v rumunské
Bukurešti uskutečnila Konference výborů
pro evropské záležitosti národních
parlamentů EU a kandidátských zemí a EP
(COSAC)
věnovaná
diskusi
o
mezinárodních obchodních vztazích EU,
včetně vztahů s UK po Brexitu, evropské
politice vzdělávání či technologickém
rozvoji a inovacích. Za PS PČR vystoupili
s příspěvky O. Benešík, A. Kalous a P. Plzák.
V závěru konference byly přijaty závěry,
jejichž text bude k dispozici zde.

V úterý 25/6 se v Bruselu sešlo kolegium
Evropské komise. Komisaři přijali výroční
zprávu za rok 2018 o řízení a výkonnosti

rozpočtu EU (viz zde). Evropská fiskální
rada pak vydala doporučení k fiskální
politice eurozóny pro rok 2020 (viz zde).

vody. Očekává se rovněž přijetí závěrů ke
strategii pro udržitelnou politiku v oblasti
chemických látek. Ministři by se měli
zabývat také dalšími kroky, pokud jde o
řešení problémů s jednorázovými plasty
(viz zde) či aktuálním stavem jednání
ohledně dlouhodobé klimatické strategie
EU (viz zde).

skupiny G20. K diskutovaným tématům
bude patřit hospodářský růst a snižování
nerovností; kvalitní infrastruktura a zdraví;
globální otázky jako změna klimatu a
plastový odpad v oceánech; digitální
ekonomika či výzvy, jimž čelí stárnoucí
společnosti.

EVROPSKÁ KOMISE
ZASEDÁNÍ KOLEGIA

EVROPSKÁ RADA / RADA EU
RADA EU
V úterý 25/6 proběhlo v Lucemburku
zasedání Rady pro obecné záležitosti
(GAC) věnované tématu koheze. Rada
prodiskutovala aktuální situaci ohledně
souboru právních předpisů k politice
soudržnosti pro období 2021–2027.
V této souvislosti se ministři věnovali
rovněž otázce posílení její vazby na
evropský semestr, resp. na pravidelná
doporučení pro jednotlivé země. Ve stejný
den zde proběhlo také zasedání Rady pro
dopravu, telekomunikace a energetiku
(TTE) věnované energetickým tématům.
Ministři přijali závěry o budoucnosti
energetických systémů v energetické
unii. Na programu byla dále výměna
názorů na vnější vztahy v oblasti
energetiky. Ve středu 26/6 se tamtéž
sejde Rada pro životní prostředí (ENV),
která by se měla dohodnout na svém
postoji k nařízení o opětovném využívání
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EVROPSKÁ RADA
V neděli 30/6 se v Bruselu uskuteční
mimořádné zasedání Evropské rady, která
se bude opětovně zabývat otázkou
personálního obsazení vrcholných funkcí
v rámci EU v návaznosti na proběhlé
evropské volby. Cílem je dohodnout se na
jméně budoucího předsedy Evropské
komise ještě před ustavujícím zasedáním
EP dne 2/7.

MEZINÁRODNÍ SUMMIT
Ve dnech 28-29/6 se v japonské Ósace
uskuteční summit vedoucích představitelů
European Parliament,
Rue Wiertz 50,
WIE 06 U 024
B-1047 Brussels, Belgium

MEZINÁRODNÍ MINISTER SKÁ
SETKÁNÍ
Ve čtvrtek 27/6 proběhne v Bruselu
zasedání Rady přidružení EU-Maroko,
která se bude zabývat prioritami
partnerství pro období 2019–2020.
Pozornost bude věnována především
otázkám spojeným s mobilitou a migrací,
s klimatickými změnami či s celkovou
situací v regionu. Ve stejný den se sejde
také Rada stabilizace a přidružení EUČerná Hora, která přezkoumá pokrok
Černé Hory v přípravách na členství v EU.
Na programu bude rovněž debata o vývoji
v regionu západního Balkánu.
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