AKTUÁLNÍ AGENDA
V BRUSELU
v týdnu od 2. 9. do 8. 9. 2019

ZPRÁVA STÁLÉ ZÁSTUPKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PŘI EVROPSKÉM PA RLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT – VÝBOROVÝ TÝDEN
VÝBORY
V tomto týdnu zasedají po letní přestávce
opět výbory EP (viz zde). Na programu
řady z nich bude diskuse o prioritách
finského předsednictví, jež přijdou
poslancům
představit
ministři
pro příslušnou oblast. V návaznosti na to
zavítá Konference předsedů (předseda EP
+ předsedové politických skupin) dne 6/9
do Helsinek, kde se setká s představiteli
finské vlády (viz zde). Pokračovat budou
rovněž výborová jednání o souhrnném
rozpočtu EU na rok 2020, o němž by mělo
plénum EP hlasovat v druhé polovině října.
Pozicí Rady k návrhu rozpočtu se bude
v úterý 3/9 zabývat Rozpočtový výbor
(BUDG). Výbor pro průmysl, výzkum a
energetiku (ITRE) vyslechne ve stejný den
kandidáta na výkonného ředitele
Agentury
Evropské
unie
pro kybernetickou bezpečnost (ENISA)
Juhana Lepassaara, jenž byl v červenci
navržen její správní radou. Hospodářský a
měnový výbor (ECON) bude ve středu 4/9
hlasovat o nominaci Christine Lagarde
na funkci příští prezidentky Evropské
centrální
banky.
Hlasování
bude

předcházet
debata
poslanců
s kandidátkou. Výbor pro mezinárodní
obchod (INTA) projedná v rámci neveřejné
schůze se zástupci Komise aktuální stav
mezinárodních obchodních jednání a
obchodních sporů Unie. Na programu
bude rovněž debata k aktuálnímu vývoji
investiční politiky EU či prezentace
sdělení k obchodním vztahům se zeměmi
Latinské Ameriky a Karibiku. Výbor
pro dopravu a cestovní ruch (TRAN) se
bude zabývat rozšířením kompetencí
Evropské agentury pro železnice (ERA) či
aktivitami Agentury EU pro bezpečnost
letectví (EASA). V této souvislosti
projedná rovněž nejnovější vývoj ohledně
problémů s Boeingy 737 Max. Výbor
pro občanské svobody, spravedlnost a
vnitřní věci (LIBE) se bude zabývat činností
agentur
působících
v oblasti
spravedlnosti a vnitřních věcí, tj.
především Europolu, Eurojustu, EMCDDA,
CEPOLu, EASO, FRA či agentury eu-LISA.
Na programu bude mimo jiné také výměna
názorů s prvním místopředsedou Komise
F. Timmermansem k akčnímu plánu
Komise, pokud jde o posilování právního
státu v rámci Unie z poloviny července

(viz zde). Členové Výboru pro životní
prostředí (ENVI) povedou rozpravu
s komisařem K. Vellou k mezinárodnímu
vývoji v otázce biologické rozmanitosti a
následně i s dalšími zástupci Komise
k poslednímu vývoji v otázkách politiky
dekarbonizace
a přizpůsobování
se
změně klimatu. Výbor pro zaměstnanost a
sociální věci (EMPL) pak s komisařkou M.
Thyssen prodiskutuje situaci v oblasti
přezkumu pravidel EU pro koordinaci
systémů sociálního zabezpečení.

MEZIPARLAMENTNÍ AKCE
Ve dnech 6-8/9 se v Helsinkách uskuteční
tradiční meziparlamentní konference
ke společné zahraniční a bezpečnostní
politice, resp. společné bezpečnostní a
obranné politice EU (SZBP/SBOP)
věnovaná aktuálním výzvám v této oblasti,
mimo jiné regionům Pobaltí a západního
Balkánu, transatlantickým vztahům či
hybridním bezpečnostním hrozbám (viz
zde). PS PČR bude na akci zastoupena
delegací ve složení J. Kobza (SPD), J.
Lipavský (Piráti), M. Červíčková (ANO
2011) a P. Žáček (ODS).

EVROPSKÁ KOMISE
ZASEDÁNÍ KOLEGIA

Ve středu 4/9 se v Bruselu sejde kolegium
Evropské komise. Program jednání není
v tuto chvíli k dispozici.

EVROPSKÁ RADA / RADA EU
RADA EU
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V tomto týdnu nezasedá žádná formace
Rady.
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