AKTUÁLNÍ AGENDA
V BRUSELU
v týdnu od 23. 9. do 29. 9. 2019

ZPRÁVA STÁLÉ ZÁSTUPKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PŘI EVROPSKÉM PA RLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT – VÝBOROVÝ TÝDEN
VÝBORY
Hospodářský a měnový výbor (ECON)
povede dne 23/9 dialog o měnové politice
ECB s dosluhujícím prezidentem M.
Draghim. Rozpočtový výbor (BUDG) se bude
v úterý 24/9 zabývat pozměňovacími návrhy
k souhrnnému rozpočtu EU na rok 2020. Na
programu bude rovněž výměna názorů
ohledně vlastních zdrojů v rámci příštího
víceletého finančního rámce. Výbor pro
občanské svobody, spravedlnost a vnitřní
věci (LIBE) by měl ve stejný den rozhodnout
o zahájení vyjednávání s Radou ohledně
několika legislativních návrhů, mimo jiné
textu
nařízení
o prevenci
šíření
teroristického obsahu online (viz zde) či
zřízení Azylového a migračního fondu (viz
zde), Fondu pro vnitřní bezpečnost (viz zde)
a nástroje pro finanční podporu správy
hranic a víz jako součásti Fondu pro
integrovanou správu hranic (viz zde).
Obdobné hlasování čeká rovněž Výbor pro

dopravu a cestovní ruch (TRAN), který
rozhodne o zahájení vyjednávání s Radou
ohledně celé řady iniciativ, mimo jiné návrhu
směrnice o vysílání řidičů v odvětví silniční
dopravy (viz zde), návrhu nařízení o
minimálních požadavcích na dobu řízení,
přestávky a dobu odpočinku řidičů (viz zde)
či návrhu směrnice o ukončení sezónních
změn času (viz zde). Výbor pro průmysl,
výzkum a energetiku (ITRE) rozhodne dne
25/9 o zahájení vyjednávání s Radou ohledně
návrhu nařízení, kterým se zřizuje Evropské
průmyslové, technologické a výzkumné
centrum kompetencí pro kybernetickou
bezpečnost (viz zde) a návrhu nařízení o
označování pneumatik s ohledem na
palivovou účinnost (viz zde). Výbor pro
životní prostředí (ENVI) bude ve stejný den
hlasovat o zahájení vyjednávání s Radou
ohledně textu směrnice o jakosti vody
určené k lidské spotřebě (viz zde) a nařízení
o minimálních požadavcích na opětovné
využívání vody (viz zde). Ústavněprávní

výbor (AFCO) se bude ve středu věnovat
přípravě výborových slyšení kandidátů na
nové komisaře v příštím týdnu či diskusi o
aktuální situaci okolo Brexitu. K jednání
výborů podrobněji viz zde.

Ve středu 25/9 se v Bruselu sejde kolegium
Evropské komise. Dle neoficiálních informací
by měli komisaři přijmout mandát pro

jednání s Japonskem o dohodě o předávání
a zpracovávání údajů jmenné evidence
cestujících (PNR).

tento bod navážou další veřejnou rozpravou
o odvětví energetiky po roce 2030 z pohledu
dosažení klimatické neutrality (viz zde). Ve
dnech 26-27/9 se v Bruselu sejde Rada pro
konkurenceschopnost (COMPET). První den
zasedání bude věnován oblasti vnitřního trhu
a průmyslu. Ministři povedou veřejnou
politickou rozpravu o dlouhodobé strategii
EU pro udržitelný růst, včetně otázky jeho
financování. V rámci tzv. prověrky
konkurenceschopnosti si pak vymění názory
na vnější rozměr konkurenceschopnosti EU.
Druhý jednací den bude věnován oblasti
výzkumu. Ministři prodiskutují případné
styčné body mezi programem Horizont
Evropa a ostatními programy EU či úlohu

výzkumu a inovací při plnění cílů v oblasti
klimatu.

MEZIPARLAMENTNÍ AKCE
Ve dnech 23-24/9 se v Bruselu uskuteční
zasedání
Skupiny
pro
společnou
parlamentní kontrolu Europolu (JPSG) (viz
zde), v jehož rámci členové národních
parlamentů a EP zhodnotí aktivity této
agentury v uplynulém pololetí. Skupina se
vyjádří rovněž k programovému dokumentu
na období 2020 - 2022. Za PS PČR se jednání
tradičně zúčastní poslanci J. Bžoch (ANO
2011) a P. Žáček (ODS). V úterý 24/9 pořádá
Hospodářský a měnový výbor (ECON)
výměnu názorů k tématu evropského
semestru a tzv. Country Specific
Recommendations. PS PČR bude na akci
zastoupena předsedou VEZ O. Benešíkem
(KDU-ČSL).

EVROPSKÁ KOMISE
ZASEDÁNÍ KOLEGIA

EVROPSKÁ RADA / RADA EU
RADA EU
Ve dnech 22-24/9 proběhne v Helsinkách
neformální zasedání Rady pro zemědělství a
rybolov (AGRIFISH). Ministři zemědělství
členských států zde prodiskutují roli
zachycování uhlíku v půdě z hlediska boje
proti klimatickým změnám. V úterý 24/9 se
v Bruselu sejde Rada pro dopravu,
telekomunikace a energetiku (TTE), jejíž
zasedání bude rovněž zaměřeno na opatření
proti změně klimatu, a to v oblasti
energetiky. Ministři nejprve povedou
veřejnou rozpravu o sdělení Komise
týkajícím se návrhu vnitrostátních plánů v
oblasti energetiky a klimatu (viz zde). Na
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MEZINÁRODNÍ SUMMIT
Ve dnech 23-26/9 proběhne v New Yorku 74.
zasedání Valného shromáždění OSN, v jehož
rámci se dne 23/9 uskuteční také summit
OSN o opatřeních v oblasti klimatu svolaný
generálním tajemníkem OSN A. Guterresem.
Jeho cílem bude dosáhnout pokroku v
opatřeních v oblasti klimatu a urychlit
provádění Pařížské dohody. EU bude na
tomto fóru zastoupena předsedou Evropské
rady D. Tuskem, ale i zástupci Evropské
komise a EP. K prioritám EU v rámci
uvedených setkání viz zde.
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