AKTUÁLNÍ AGENDA
V BRUSELU
v týdnu od 16. 9. do 22. 9. 2019

ZPRÁVA STÁLÉ ZÁSTUPKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PŘI EVROPSKÉM PA RLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT – PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ
VÝBORY
Ve dnech 16-19/9 se ve Štrasburku
uskuteční plenární zasedání EP. Jedním
z hlavních bodů bude úterní debata ke
jmenování
francouzské
kandidátky
Christine Lagarde na pozici příští
prezidentky Evropské centrální banky,
vycházející z doporučení Hospodářského a
měnového výboru (ECON) ze začátku září
(viz zde). V návaznosti na tuto debatu se
pak poslanci k jejímu jmenování vyjádří
v tajném hlasování. Středeční dopoledne
bude
patřit
diskusi
s
hlavním
vyjednavačem EU pro Brexit Michelem
Barnierem, který plénum informuje o
situaci ve Spojeném království i aktuálním
stavu věcí. Následně by poslanci měli
přijmout usnesení k této otázce. Na
programu bude dále rozprava k

zasahování cizích mocností do průběhu
voleb v EU a dezinformacím, na základě
níž plénum ve čtvrtek přijme usnesení, či
ke stavu lesů v EU i požárům
v amazonském deštném pralese. Plénum
bude řešit rovněž některé rozpočtové
otázky, mimo jiné navýšení finančních
prostředků pro programy Horizont 2020
a Erasmus+ či poskytnutí finanční pomoci
z Fondu solidarity Rakousku, Itálii a
Rumunsku
na
odstranění
škod
způsobených přírodními katastrofami
v roce 2018. Kromě toho projednají
poslanci pozici Rady k návrhu rozpočtu
EU na rok 2020. Pozornost bude věnována
také zahraničněpolitickým otázkám, mimo
jiné aktuálnímu dění v Hongkongu či
situaci v Burkině Faso, Kolumbii a
Kašmíru. K pořadu jednání
pléna
podrobněji viz zde.

KONFERENCE PŘEDSEDŮ

přípravě
na
zasedání
Valného
shromáždění OSN ve dnech 23 – 27/9
(viz zde). V jeho rámci proběhne rovněž
summit OSN o opatřeních v oblasti
klimatu,
k němuž
Komise
přijala

v minulém týdnu sdělení obsahující
společnou pozici EU (viz zde). Tu projedná
v úterý s Evropským parlamentem.

postupu podle čl. 7 odst. 1 SEU pak Rada
uspořádá slyšení k právnímu státu
v Maďarsku (viz zde) a ministři budou
informováni rovněž o situaci v Polsku.
Rada
rovněž
zahájí
přípravy
nadcházejícího zasedání Evropské rady ve
dnech 17-18/10 (viz zde). Dne 20/9 se
v Bruselu sejde Rada pro dopravu,
telekomunikace a energetiku (TTE) ve
formaci pro oblast dopravy. Ministři

povedou rozsáhlou politickou rozpravu o
otázce snižování emisí skleníkových plynů
z dopravy v souladu se závazky EU podle
Pařížské dohody. V rámci samostatných
kol jednání se ministři postupně zaměří na
odvětví pozemní, letecké a lodní dopravy
(viz materiál předsednictví zde). Debata
naváže na závěry červnového zasedání
Evropské rady (viz zde), která vyzvala Radu
a Komisi k dosažení pokroku v této oblasti.

Konference předsedů (předseda EP +
předsedové politických frakcí) uspořádá
ve čtvrtek 19/9 výměnu názorů s budoucí
předsedkyní Evropské komise Ursulou
von der Leyen ohledně jejího návrhu na
rozdělení portfolií mezi komisaře
nominované jednotlivými členskými státy,
který představila začátkem minulého
týdne (viz zde a konkrétněji pak také zde).
K jednotlivým kandidátům na komisaře
podrobněji viz zde. V návaznosti na ni by
měla Konference předsedů schválit
podrobný
harmonogram
slyšení
jednotlivých kandidátů ve výborech.
Ta by měla proběhnout v týdnech od 30/9
a 7/10.

EVROPSKÁ KOMISE
ZASEDÁNÍ KOLEGIA
V úterý 17/9 se v Bruselu sejde kolegium
Evropské komise. Dle neoficiálních
informací by se komisaři měli věnovat

EVROPSKÁ RADA / RADA EU
RADA EU
V pondělí 16/9 se v Bruselu schází Rada
pro obecné záležitosti (GAC). V rámci
veřejného zasedání zhodnotí ministři
aktuální stav, pokud jde o práci na
víceletém finančním rámci na období
2021 – 2027 (viz zde), a povedou
politickou rozpravu o posílení dodržování
zásad právního státu v EU. V rámci
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