AKTUÁLNÍ AGENDA
V BRUSELU
v týdnu od 30. 9. do 6. 10. 2019

ZPRÁVA STÁLÉ ZÁSTUPKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PŘI EVROPSKÉM PA RLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT – VÝBOROVÝ TÝDEN
SLYŠENÍ KOMISAŘŮ
V pondělí 30/9 začíná série veřejných slyšení
kandidátů na příští eurokomisaře v 18
parlamentních výborech, která potrvají do
úterý 8/10 (jejich kompletní rozvrh je
k dispozici zde). Jejich průběh bude vycházet
z odpovědí na písemné otázky, jež kandidáti
obdrželi od europoslanců v uplynulých
týdnech (viz zde). Jednotlivá slyšení by měla
trvat 3 hodiny. Česká kandidátka Věra
Jourová předstoupí před členy výboru AFCO,
LIBE a JURI v pondělí 7/10 (14:30-17:30).
Po skončení slyšení proběhne v každém z
výborů zhodnocení kandidátů na úrovni
předsedy a koordinátorů za jednotlivé
politické frakce. V následujícím období pak
bude prostor pro pokládání případných
doplňujících písemných otázek či uspořádání
dodatečných slyšení, na jejichž základě výbor
bude moci dospět k finálnímu stanovisku.
Celý proces by měl být dokončen do 15/10,
kdy se sejde Konference předsedů
parlamentních výborů, kteří shrnou průběh
slyšení v jednotlivých výborech a jejich
výsledek. Své závěry následně postoupí
Konferenci předsedů (předseda EP +

předsedové
parlamentních
politických
frakcí), která by měla 17/10 rozhodnout o
ukončení slyšení. Hlasování pléna o nové
Komisi by se mělo uskutečnit 23/10.
K profilům jednotlivých kandidátů a
příslušným výborům podrobněji viz zde.
Průběh slyšení zkomplikovalo v minulém
týdnu rozhodnutí Výboru pro právní
záležitosti (JURI), který konstatoval, že
uchazeči László Trócsányi z Maďarska a
Rovana Plumb z Rumunska vykazují znaky
možného střetu zájmů, a tudíž nemohou být
výborem doporučeni jako vhodní kandidáti
na navržené posty. Předseda EP na základě
toho požádal výbor JURI o bližší vysvětlení
svých závěrů. Ten se k opakovanému
projednání této záležitosti znovu mimořádně
sešel dnes dopoledne v rámci uzavřeného
zasedání. Jeho výstupem by měla být
konkrétní doporučení k řešení celé situace.
Kladné stanovisko výboru JURI je (v rámci tzv.
předběžného screeningu) nově jednou
z podmínek pro uskutečnění slyšení ve
věcných výborech. K jejich průběhu
podrobněji viz zde.

VÝBORY

Rozpočtový výbor (BUDG) bude ve dnech 12/10 hlasovat o všech pozměňovacích
návrzích k souhrnnému rozpočtu EU na rok
2020. O pozici EP jako celku by mělo plénum
hlasovat 23/10. Výbor pro občanské
svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE)
pořádá ve čtvrtek 3/10 veřejné slyšení
k tématu pátracích a záchranných operací
ve Středozemním moři, jehož se zúčastní
rovněž zástupci Komise a agentur Frontex a
FRA (k programu podrobněji viz zde, možno
sledovat živě zde).

MEZIPARLAMENTNÍ AKCE
Ve dnech 30/9-1/10 se v Helsinkách
uskuteční
tradiční
Meziparlamentní
konference o stabilitě, hospodářské
koordinaci a správě v Evropské unii (viz zde),
v jejímž
rámci
prodiskutují
členové
národních parlamentů s poslanci EP a
zástupci Komise otázky hospodářského růstu
a zaměstnanosti v EU, investic či inovací. PS
PČR bude na akci zastoupena delegací ve
složení J. Bauer (ODS), J. Dolejš (KSČM), R.
Fiala (SPD), A. Kalous (ANO 2011), V. Munzar
(ODS) a J. Skopeček (ODS).

EVROPSKÁ KOMISE
ZASEDÁNÍ KOLEGIA
Ve středu 2/10 se v Bruselu sejde kolegium
Evropské komise. Vzhledem k tomu, že

jednání kolegia dne 25/9 bylo zrušeno,
očekává se, že se komisaři budou v rámci
tohoto zasedání zabývat mandátem pro
jednání s Japonskem o dohodě o předávání

a zpracovávání údajů jmenné evidence
cestujících (PNR).

k němuž přijmou závěry. Očekává se dále
přijetí závěrů o 8. akčním programu pro
životní prostředí a oblast klimatu na období
2021-2030 a závěrů o oběhovém
hospodářství. Kromě toho by měla Rada
zhodnotit pokrok ohledně projednávání
nařízení o schvalování typu motorových
vozidel z hlediska emisí.

MEZINÁRODNÍ MINISTER SKÁ
SETKÁNÍ

EVROPSKÁ RADA / RADA EU
RADA EU
V pátek 4/10 se v Lucemburku sejde Rada
pro životní prostředí (ENV). Na programu
bude politická rozprava o unijní dlouhodobé
strategické vizi klimaticky neutrální
ekonomiky vycházející se sdělení Komise
z loňského listopadu (viz zde). V souvislosti
s ní prodiskutují ministři rovněž postoj EU
v rámci nadcházející globální klimatické
konference COP25 v Chile (2-13/12),
MGR. EVA TETOUROVÁ
Stálá zástupkyně Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR
při Evropském parlamentu
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V pondělí 30/9 se v Bruselu schází Rada
přidružení EU - Moldavsko, která by měla
vyhodnotit pokrok, jehož bylo dosaženo
v provádění dohody o přidružení mezi EU
a Moldavskem od předchozího zasedání
Rady loni v květnu (viz zde). Základem
jednání bude zpráva o provádění přidružení
z letošního září (viz zde).
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