AKTUÁLNÍ AGENDA
V BRUSELU
v týdnu od 8. 7. do 14. 7. 2019

ZPRÁVA STÁLÉ ZÁSTUPKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PŘI EVROPSKÉM PA RLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT – VÝBORY/POLITICKÉ SKUPINY
USTAVENÍ VÝBORŮ
V tomto týdnu proběhnou ustavující
schůze všech parlamentních výborů a
podvýborů, kde si jejich členové zvolí
svého předsedu a místopředsedy na
příštího 2,5 roku. Počet členů a jmenovité
zastoupení v jednotlivých výborech bylo
určeno na plenární schůzi EP v minulém
týdnu (viz zde). ČR bude mít své
zastoupení v podobě plných členů
v Zemědělském výboru (AGRI) (M.
Hlaváček, V. Vrecionová, I. David), ve
Výboru pro rozpočtovou kontrolu (CONT)
(M. Dlabajová, T. Zdechovský), ve Výboru
pro kulturu a vzdělávání (CULT) (M.

Šojdrová), v Hospodářském a měnovém
výboru
(ECON)
(O.
Kovařík,
L.
Niedermayer),
ve
Výboru
pro
zaměstnanost a sociální věci (EMPL) (R.
Maxová, T. Zdechovský), ve Výboru pro
životní prostředí (ENVI) (A. Vondra, S.
Polčák), ve Výboru pro právní záležitosti
(JURI) (J. Pospíšil), ve Výboru pro vnitřní
trh a ochranu spotřebitelů (IMCO) (D.
Charanzová, M. Kolaja, H. Blaško, K.
Konečná), ve Výboru pro mezinárodní
obchod (INTA) (J. Zahradil, M. Gregorová),
ve Výboru pro průmysl, výzkum a
energetiku (ITRE) (M. Dlabajová, E.
Tošenovský, M. Peksa), ve Výboru pro
regionální rozvoj (REGI) (O. Knotek), ve

Výboru pro dopravu a cestovní ruch
(TRAN) (K. Konečná) a v Podvýboru pro
bezpečnost a obranu (SEDE) (H. Blaško).
Informace o náhradnických pozicích jsou
k dispozici na stránkách každého z výborů.
V tomto týdnu budou oficiálně oznámena
rovněž jména koordinátorů za politické
frakce v jednotlivých výborech.

Ve středu 10/7 se v Bruselu sejde
kolegium Evropské komise. Na programu

bude příprava na plenární schůzi EP
v příštím týdnu.

dohledu nad Řeckem z letošního června
(viz zde) či rozpočtové situace v eurozóně
na základě nedávno publikované zprávy
Evropské fiskální rady (viz zde). Ministři
dále naváží na předchozí debaty o
mezinárodní roli eura a projednají
výstupy z konzultací Komise a analýz ECB
k této otázce (viz zde). V tzv. inkluzivním
formátu (EU-28) pak budou pokračovat
v diskusích o prohlubování hospodářské a
měnové unie. Základem debaty budou
výsledky
červnového
eurosummitu
k tomuto tématu (viz zde). Na jejich
zasedání naváže v úterý 9/7 Rada pro
hospodářské a finanční věci (ECOFIN).
Ministři budou hovořit o vlastních
zdrojích EU a nových zdrojích financování
se zřetelem k návrhu příštího víceletého
finančního rámce (viz zde). Očekává se
dále formální přijetí doporučení pro
jednotlivé země (viz zde) předložených
Komisí v rámci cyklu evropského

semestru 2019. Ve dnech 11-12/7
proběhne
v Helsinkách
neformální
zasedání Rady pro životní prostředí (ENV).
Mezi diskutovanými tématy budou
opatření v boji proti ztrátě biodiverzity,
cíle EU v boji proti klimatickým změnám či
potenciál
oběhového
hospodářství
v tomto ohledu (viz zde).

POLITICKÉ FRAKCE
Politické frakce se v tomto týdnu setkají
s kandidátkou na post příští předsedkyně
Evropské komise Ursulou von der Leyen,
která bude usilovat o jejich podporu
v rámci předpokládaného plenárního
hlasování v příštím týdnu (viz zde).

EVROPSKÁ KOMISE
ZASEDÁNÍ KOLEGIA

EVROPSKÁ RADA / RADA EU
RADA EU
V pondělí 8/7 se v Bruselu schází Rada pro
zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a
ochranu spotřebitele (EPSCO). V rámci
veřejného zasedání budou ministři vést
politickou rozpravu o ekonomice
blahobytu, jenž je zastřešujícím tématem
finského předsednictví pro sociální oblast
a oblast zdravotnictví (viz zde). Rada by se
dále měla zabývat balíčkem k evropskému
semestru 2019 (viz zde), včetně přijetí
hlavních směrů politik zaměstnanosti
jednotlivých členských států. Na programu
bude rovněž rozprava ke klimaticky
neutrální
ekonomice
z hlediska
zaměstnanosti, vycházející z dlouhodobé
klimatické strategie Komise z loňského
listopadu (viz zde). Ve stejný den se sejdou
také ministři financí eurozóny ve formátu
tzv. Euroskupiny. Na programu bude
projednání třetí zprávy o posíleném
MGR. EVA TETOUROVÁ
Stálá zástupkyně Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR
při Evropském parlamentu
AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ:
Název: Aktuální agenda v Bruselu
Autor: Tetourová Eva
Číslo: Zpráva 28/2019
Datum: červenec 2019

European Parliament,
Rue Montoyer 70,
MTY 03 R 012
B-1000 Brussels, Belgium

MEZINÁRODNÍ SUMMIT
V pondělí 8/7 se v Kyjevě uskuteční
Summit EU-Ukrajina, kde by měla EU
znovu
potvrdit
svou
podporu
svrchovanosti a územní celistvosti
Ukrajiny, včetně provádění minských
dohod. Strany si vymění názory na
budoucí priority vzájemných vztahů a
prodiskutují další kroky, pokud jde o
provádění dohody o přidružení. Na
programu bude kromě jiného také
rozprava o situaci v Azovském moři.
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