AKTUÁLNÍ AGENDA
V BRUSELU
v týdnu od 9. 9. do 15. 9. 2019

ZPRÁVA STÁLÉ ZÁSTUPKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PŘI EVROPSKÉM PA RLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT – JEDNÁNÍ POLITICKÝCH SKUPIN / VÝBORY
POLITICKÉ SKUPINY
Politické frakce se budou v tomto týdnu
věnovat přípravě plenárního zasedání,
které proběhne v příštím týdnu (16-19/9)
ve Štrasburku. K předběžnému pořadu
jednání viz zde. Kromě toho by se měly
skupiny zabývat rovněž přípravou
písemných otázek na navržené členy
nové Komise, které budou základem jejich
slyšení ve výborech v nadcházejících
týdnech.

VÝBORY
Podvýbor pro bezpečnost a obranu (SEDE)
bude dne 9/9 jednat se zástupci ESVA,
NATO a OSN o současných globálních
bezpečnostních výzvách. Podvýbor pro
lidská práva (DROI) projedná ve stejný den
aktuální situaci v Hongkongu. Výbor
pro občanské svobody, spravedlnost a

vnitřní věci (LIBE) prodiskutuje ve čtvrtek
12/9 s komisařem pro bezpečnostní unii J.
Kingem
pokrok
v boji
proti
dezinformacím a zabezpečení sítí 5G.
Na programu bude rovněž debata
o aktivitách a úkolech agentury Frontex.

KONFERENCE PŘEDSEDŮ
Konference předsedů (předseda EP a
předsedové
politických
skupin)
prodiskutuje ve čtvrtek 12/9 s hlavním
vyjednavačem EU pro Brexit M. Barnierem
aktuální situaci ve Spojeném království a
její dopad na proces vystoupení z EU.

KONFERENCE PŘEDSEDŮ
VÝBORŮ
Konference předsedů výborů uspořádá
ve středu 11/9 výměnu názorů k otázce
jmenování komisařů za Estonsko a
Rumunsko do konce funkčního období

stávající Komise (tj. do 31/10). Příslušní
kandidáti, jejichž předchůdci byli zvoleni
novými europoslanci, prozatím nebyli
schváleni EP z důvodu, že jim ze strany
předsedy Komise J.-C. Junckera nebylo
přiděleno žádné portfolio, což způsobilo
procedurální komplikace i související
časové průtahy. Někteří poslanci nyní
argumentují, že jejich jmenování je v tuto
chvíli již bezpředmětné a přinese pouze
zbytečné finanční náklady.

MEZIPARLAMENTNÍ AKCE
Ve dnech 8-9/9 probíhá v Helsinkách
meziparlamentní konference k otázkám
migrace a azylu věnovaná diskusi
o budoucím přístupu EU k politikám v této
oblasti (viz zde). PS PČR je na akci
zastoupena delegací ve složení J. Bžoch
(ANO 2011), H. Langšádlová (TOP 09) a J.
Valenta (KSČM).

EVROPSKÁ KOMISE
ZASEDÁNÍ KOLEGIA
Ve středu 11/9 se v Bruselu sejde
kolegium Evropské komise. Program
jednání není v tuto chvíli k dispozici.

NOVÁ KOMISE

Budoucí předsedkyně Evropské komise
Ursula von der Leyen oznámí v úterý 10/9
rozdělení portfolií mezi kandidáty
na komisaře
navržené
jednotlivými
členskými státy. Ti by na základě toho měli
v týdnech od 23/9 postupně absolvovat
„grilování“ v příslušných výborech EP,

jemuž bude předcházet odpovídání
na písemné
dotazy
poslanců.
Na plenárním zasedání ve dnech 21-24/10
by pak poslanci měli hlasovat o složení
nové Komise jako celku. Noví komisaři by
se měli ujmout úřadu k 1/11.

jednání naváže ve dnech 13-14/9
neformální
zasedání
Rady
pro
hospodářské a finanční otázky (ECOFIN),
kterého se zúčastní také guvernéři
centrálních bank členských států.
Na programu bude diskuse o odolnosti
infrastruktury finančního trhu proti
hybridním hrozbám, budoucnosti unie
kapitálových trhů či zdanění v oblasti
energetiky. V rámci pracovního oběda by
se ministři měli dotknout rovněž tématu
změny klimatu.

MEZINÁRODNÍ MINISTER SKÁ
JEDNÁNÍ

EVROPSKÁ RADA / RADA EU
RADA EU
V pátek 13/9 proběhne v Helsinkách
setkání ministrů financí eurozóny
ve formátu tzv. Euroskupiny. Na programu
by měla být mimo jiné tematická rozprava
o růstu a zaměstnanosti zaměřená
na kvalitu veřejných financí. Ministři dále
projednají výsledky srpnového summitu
skupiny G7 v Biarritzu (viz zde).
K pracovnímu programu Euroskupiny
na toto pololetí podrobněji viz zde. Na její
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V pondělí 9/9 proběhne v Havaně
zasedání Smíšené rady EU-Kuba, která
projedná provádění Dohody o politickém
dialogu a spolupráci. Diskutovány budou
programy spolupráce v oblastech jako je
kultura, energetika, zemědělství a
modernizace hospodářství či vzájemný
obchod a investice, včetně dopadů tzv.
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