AKTUÁLNÍ AGENDA
V BRUSELU
v týdnu od 21. do 27. 10. 2019

ZPRÁVA STÁLÉ ZÁSTUPKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PŘI EVROPSKÉM PA RLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT – PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ
SCHVALOVÁNÍ NOVÉ KOM ISE
V tomto týdnu mělo plénum EP hlasovat o
vyslovení důvěry nové Evropské komisi
v čele s předsedkyní Ursulou von der Leyen.
Hlasování bylo s ohledem na nekompletní
kabinet odloženo. Po odmítnutí původních
kandidátů ze strany europoslanců hledají
nyní nová jména Francie a Rumunsko, které
se navíc potýká s vnitropolitickou krizí.
Původní kandidát byl odmítnut rovněž
v případě Maďarska, které již nominovalo
náhradníka v podobě Olivéra Várhelyiho. Po
potvrzení ze strany budoucí předsedkyně
Komise budou muset noví kandidáti opět
nejprve projít předběžným posouzením ze
strany Výboru pro právní záležitosti (JURI), a
teprve poté se budou moci podrobit
slyšením ve věcných výborech (k aktuálnímu
rozdělení portfolií viz zde). K hlasování o
nové Komisi jako celku by nově mělo dojít v
rámci listopadové plenární schůze ve
Štrasburku (25-28/11). V takovém případě
by se komisaři mohli ujmout úřadu
s měsíčním zpožděním, a sice k 1/12.

PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ
Ve dnech 21-24/10 proběhne ve Štrasburku
plenární zasedání EP. I přes odklad hlasování

o novém složení Komise zhodnotí poslanci
v úterní dopolední rozpravě práci stávajícího
kabinetu pod vedením předsedy JeanaClauda Junckera. Kromě ní projedná plénum
v úterý dopoledne výsledky zasedání
Evropské rady ve dnech 17-18/10 (viz zde).
Na tento bod pak naváže středeční
dopolední rozpravou k turecké vojenské
operaci v severovýchodní Sýrii, jež by měla
vyústit v přijetí usnesení, o němž budou
poslanci hlasovat ve čtvrtek. Se závěry
Evropské rady budou souviset také
odpolední rozpravy dne 23/10 týkající se
otevření přístupových jednání se Severní
Makedonií a Albánií či mimořádné situace
v oblasti klimatu a ekologie. V návaznosti na
víkendový vývoj ve Spojeném království se
předpokládá rovněž zařazení bodu k nově
vyjednané brexitové dohodě, resp.
k případnému dalšímu odkladu termínu
vystoupení UK z EU. Co se týče hlasování,
poslanci by měli schválit parlamentní pozici k
souhrnnému rozpočtu EU na rok 2020. Nad
rámec toho se bude EP zabývat například
krachem cestovní kanceláře Thomas Cook,
bojem proti extremismu v souvislosti
nedávnými útoky v německém Halle či
dalším postupem ve věci horizontální
antidiskriminační
směrnice
nebo

navrhovaného povinného zveřejňování
informací o odváděných daních ze strany
nadnárodních společností v jednotlivých
zemích. Ve čtvrtek 24/10 bude na plénu
oznámeno jméno vítěze Sacharovovy ceny
za svobodu myšlení, k jejímuž slavnostnímu
předání tradičně dojde v rámci prosincové
plenární schůze (16-19/12). K navrženým
finalistům viz zde. K pořadu jednání pléna
podrobněji viz zde.

informací by měli komisaři přijmout
očekávané sdělení Komise hodnotící
naplňování schengenského acquis ze strany
Chorvatska. Na programu by mělo být dále

přijetí zprávy o výsledcích třetího výročního
přezkumu
fungování
štítu
EU-USA
na ochranu soukromí (viz zde).

blahobytu, jež je jednou z hlavních priorit
finského předsednictví, či o deklaraci
k budoucnosti práce přijaté v červnu u
příležitosti oslav 100. výročí založení
Mezinárodní organizace práce. Na programu
bude dále zhodnocení evropského semestru

(viz zde) či debata k otázce sladění
dovedností s aktuálními potřebami trhu
práce. V souvislosti s nadcházejícím novým
funkčním obdobím Evropské komise
povedou ministři politickou rozpravu o
zintenzivnění boje proti diskriminaci v EU.

VÝBORY
Hospodářský a měnový výbor (ECON)
rozhodne dne 21/10 společně s Výborem pro
životní prostředí (ENVI) o zahájení
vyjednávání s Radou EU ohledně textu tzv.
nařízení o taxonomii, tj. nařízení o vytvoření
rámce
pro
usnadnění
udržitelného
investování předloženého Komisí v červnu
2018 (viz zde). Ve stejný den se sejde také
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a
vnitřní věci (LIBE), který by měl přijmout
usnesení k pátracím a záchranným
činnostem ve Středomoří, jež bude následně
předmětem diskuse na plénu. V návaznosti
na to si jeho členové vymění názory
s komisařkou pro lidská práva Rady Evropy
Dunjou Mijatovićovou ohledně jejích aktivit
v oblasti migrace a azylu či svobody médií.

EVROPSKÁ KOMISE
ZASEDÁNÍ KOLEGIA
V úterý 22/10 se ve Štrasburku sejde
kolegium Evropské komise. Dle neoficiálních

RADA EU
RADA EU
Ve čtvrtek 24/10 proběhne v Lucemburku
Rada pro zaměstnanost, sociální politiku,
zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO).
Očekává se přijetí závěrů o ekonomice
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