AKTUÁLNÍ AGENDA
V BRUSELU
v týdnu od 14. do 20. 10. 2019

ZPRÁVA STÁLÉ ZÁSTUPKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PŘI EVROPSKÉM PA RLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT – POLITICKÉ SKUPINY / VÝBORY
SLYŠENÍ KOMISAŘŮ
V minulém týdnu pokračovala ve výborech
veřejná slyšení kandidátů na příští
eurokomisaře, která skončila neúspěchem
pro francouzskou kandidátku na komisařku
pro vnitřní trh Sylvie Goulard, jíž ani po
druhém slyšení nebyla poslanci vyjádřena
důvěra. Francie tak nyní musí přijít s novým
jménem. Pro ostatní kandidáty, včetně české
nominantky Věry Jourové, skončila slyšení
úspěšně (viz zde). Kromě Francie byly nuceny
navrhnout nová jména také Maďarsko a
Rumunsko, jejichž nominanti byli ještě před
zahájením samotných slyšení odmítnuti

Výborem pro právní záležitosti (JURI)
z důvodu možného střetu zájmů. Novým
maďarským kandidátem je Olivér Várhelyi,
který však prozatím nebyl potvrzen ze strany
budoucí předsedkyně Komise Ursuly von der
Leyen.
Jméno
nového
rumunského
kandidáta bude oznámeno v návaznosti na
vyřešení stávající vnitropolitické situace.
Všichni tři nominanti budou muset opět
nejprve projít předběžným posouzením ze
strany výboru JURI, a teprve poté se budou
moci podrobit slyšením ve věcných
výborech. To zřejmě zkomplikuje schvalování
nové Komise plénem EP, jež bylo plánováno
na 23/10. Další postup projedná ve středu

16/10 Konference předsedů (předseda EP +
předsedové politických skupin).

by měli komisaři přijmout sdělení Komise
hodnotící naplňování schengenského acquis
ze strany Chorvatska. Očekává se rovněž
přijetí zprávy o pokroku při plnění

evropského programu pro migraci či výroční
zprávy o provádění unijních dohod o volném
obchodu.

částečného obecného přístupu ohledně
Evropského námořního rybářského fondu
pro období po roce 2020. Kromě rybolovu by
se měli ministři opětovně zabývat tématem
reformy společné zemědělské politiky (viz
zde) či strategií EU pro oblast lesnictví po
roce 2020 (viz zde). V této souvislosti
prodiskutuje Rada rovněž obsah sdělení
Komise o posílení opatření EU na ochranu a
obnovu světových lesů (viz zde). V úterý
15/10 se v Lucemburku sejde Rada pro
obecné záležitosti (GAC), která se bude
zabývat přípravou nadcházejícího zasedání
Evropské rady (viz dále). Nad rámec toho
projednají ministři téma rozšiřování EU o
Albánii a Severní Makedonii. Radě GAC
bude předcházet zasedání Rady pro obecné
záležitosti (článek 50) ve formátu EU-27,
která s hlavním vyjednavačem EU Michelem
Barnierem prodiskutuje aktuální stav
jednání o Brexitu (viz zde).

Na jednání Rady naváže ve čtvrtek 17/10
v Bruselu Evropská rada (článek 50), která ve
formátu vrcholných představitelů 27
členských států projedná další vývoj v otázce
Brexitu. Ve dnech 17-18/10 se pak v Bruselu
uskuteční řádná Evropská rada. Hlavním
tématem bude nový víceletý finanční rámec
EU na období 2021-2027 (viz zde).
V návaznosti na květnové evropské volby
projedná summit rovněž priority EU na
období 2019-2024 vycházející z již dříve
přijaté strategické agendy (viz zde). Jednání
se zúčastní i budoucí předsedkyně Komise
Ursula von der Leyen. V této souvislosti se
očekává rovněž přijetí rozhodnutí o
jmenování Christine Lagarde novou
prezidentkou Evropské centrální banky.
Kromě výše uvedeného by se Evropská rada
měla věnovat rovněž aktuálním zahraničněpolitickým otázkám či diskusi o opatřeních v
oblasti klimatu v návaznosti na zářijový
summit OSN (viz zde).

POLITICKÉ SKUPINY
Politické frakce se budou v tomto týdnu
věnovat přípravě plenárního zasedání EP,
které proběhne ve dnech 21-24/10 ve
Štrasburku (k pořadu jednání viz zde).

VÝBORY
Rozpočtový výbor (BUDG) bude v pondělí
14/10 hlasovat o pozici EP k souhrnnému
rozpočtu EU na rok 2020 či o rozpočtových
opatřeních ze strany EU v souvislosti
s Brexitem bez dohody (viz zde).

EVROPSKÁ KOMISE
ZASEDÁNÍ KOLEGIA
Ve středu 16/10 se v Bruselu sejde kolegium
Evropské komise. Dle neoficiálních informací

EVROPSKÁ RADA / RADA EU
RADA EU
V pondělí 14/10 proběhne v Lucemburku
Rada pro zahraniční věci (FAC). V jejím úvodu
by měli ministři projednat aktuální dění na
mezinárodní scéně, mimo jiné situaci
v Íránu, Iráku, Libyi či Venezuele.
V separátní rozpravě pak projednají situaci
v Afghánistánu s ohledem na prezidentské
volby, které proběhly koncem září. Rada
bude dále pokračovat v debatě o tureckých
vrtných
činnostech
ve
východním
Středomoří (viz zde) a na programu bude
rovněž jednání o nejnovějším vývoji v Sýrii,
kterého se zúčastní rovněž zvláštní vyslanec
generálního tajemníka OSN pro Sýrii Geir
Pedersen. V rámci pracovního oběda se
ministři zahraničí setkají se svým protějškem
z Ukrajiny. Ve dnech 14-15/10 tamtéž
proběhne Rada pro zemědělství a rybolov
(AGRIFISH),
která
projedná
otázku
rybolovných práv na rok 2020. V této
souvislosti se očekává rovněž přijetí
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