AKTUÁLNÍ AGENDA
V BRUSELU
v týdnu od 18. do 24. 11. 2019

ZPRÁVA STÁLÉ ZÁSTUPKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PŘI EVROPSKÉM PA RLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT – POLITICKÉ SKUPINY / VÝBORY
SCHVALOVÁNÍ NOVÉ KOM ISE
V uplynulém týdnu proběhla výborová
slyšení zbývajících tří kandidátů na post
komisařů (s výjimkou UK). Nominandi museli
nejprve projít schvalovacím procesem
ve Výboru pro právní záležitosti (JURI), který
přezkoumával jejich možný střet zájmů.
Ve čtvrtek 14/11 pak každý z nich po dobu tří
hodin odpovídal na otázky zástupců
jednotlivých politických frakcí týkající se
přiděleného portfolia. Pro Francouze
Thierryho Bretona a Rumunku Adinu-Ioanu
Valean skončila slyšení úspěšně. Maďar
Olivér Várhelyi prozatím potvrzen nebyl a
musel tak čelit další sérii písemných otázek,
na základě nichž se Zahraniční výbor (AFET)
(příslušný pro portfolio sousedství a
rozšiřování EU) usnese o dalším postupu.
Ke zhodnocení jeho odpovědí by se

koordinátoři jednotlivých frakcí měli sejít
dnes odpoledne. V případě, že zaslané
odpovědi nevyvrátí jejich pochybnosti,
uspořádá výbor AFET v úterý 19/11 druhé
slyšení. Bude-li O. Várhelyi do konce týdne
potvrzen, proběhne hlasování pléna o nové
Komisi jako celku pravděpodobně 27/11.
V takovém případě by se noví komisaři mohli
ujmout úřadu k 1/12.
V návaznosti na další odložení Brexitu bylo
Spojené království Ursulou von der Leyen
vyzváno k nominaci svého kandidáta.
Vzhledem k tomu, že této výzvě prozatím
nevyhovělo, zahájila s ním Komise v minulém
týdnu řízení pro porušení Smluv (viz zde).

VÝBORY

a rozvoj venkova (AGRI) pořádá v tento den
veřejné slyšení k tématu udržitelnosti
evropského
zemědělství
s ohledem
na potenciální dopad obchodní dohody EU
se
zeměmi
Mercosuru.
Podvýbor
pro bezpečnost a obranu (SEDE) se ve čtvrtek
21/11 mimořádně sejde se členy výboru
AFET a Podvýboru pro lidská práva (DROI)
za účelem výměny názorů se zástupcem OSN
pro mírové operace. Výbor pro občanské
svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE)
prodiskutuje ve stejný den společně s členy
podvýboru DROI situaci migrantů v Libyi.
K agendám jednotlivých výborů viz zde.

POLITICKÉ SKUPINY

Zahraniční výbor (AFET) si 18/11 vymění
názory s velvyslancem EU při Ruské federaci
Marcusem Edererem. Výbor pro zemědělství

Politické frakce se budou v tomto týdnu
věnovat přípravě plenárního zasedání, které
proběhne ve dnech 25-28/11 ve Štrasburku.
K předběžnému pořadu jednání viz zde.

Ve středu 20/11 se v Bruselu sejde kolegium
Evropské komise. Dle neoficiálních informací
by měli komisaři přijmout hodnocení

rozpočtových plánů zemí eurozóny a
související zprávu o posíleném dohledu nad
Řeckem.

pro období 2021-2027 (viz zde). Kromě toho
projednají
ministři
otázku
posílení
dodržování zásad právního státu v EU či
situaci po říjnovém zasedání Evropské rady,
pokud jde o rozšíření EU a proces stabilizace
a přidružení. Rada v této souvislosti rovněž
zahájí přípravy prosincového zasedání ER
(12-13/12). Ve dnech 20-21/11 se v Bruselu
sejde Vojenský výbor EU na úrovni náčelníků
generálních štábů, kteří budou jednat
o vojenských operacích a misích EU, včetně
dopadu, který na ně bude mít digitalizace a
umělá inteligence. Na programu bude
rovněž diskuse o aktuálním stavu spolupráce
mezi EU a NATO či o současné bezpečnostní
situaci na Ukrajině. Na jednání výboru
naváže 21/11 Rada pro zahraniční věci (FAC),
jejíž zasedání bude tentokrát zaměřeno na
oblast obchodu. Ministři projednají aktuální

stav reformy Světové obchodní organizace
(WTO) či obchodní vztahy EU s USA a Čínou.
Ve dnech 21-22/11 se v Bruselu sejde Rada
pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport
(EYCS). První den bude věnován oblasti
kultury a sportu. Očekává se přijetí usnesení
o kulturním rozměru udržitelného rozvoje či
závěrů o boji proti korupci ve sportu a
ochraně dětí při sportu. V rámci druhého
dne by pak ministři měli přijmout závěry
o digitální práci s mládeží či o vzdělávání a
odborné přípravě pracovníků s mládeží.

EVROPSKÁ KOMISE
ZASEDÁNÍ KOLEGIA

RADA EU
RADA EU
V tomto týdnu pokračují vyjednávání mezi
Radou a EP ohledně souhrnného rozpočtu
EU na rok 2020. Rada pro hospodářské a
finanční věci (ECOFIN) by se na jeho podobě
měla s europoslanci dohodnout do 18/11
(viz zde). V tento den se v Bruselu schází také
Rada pro zemědělství a rybolov (AGRIFISH),
která
bude
pokračovat
v diskusi
o budoucnosti
společné
zemědělské
politiky po roce 2020, tentokrát z hlediska
ochrany životního prostředí a klimatu (viz
zde). V této souvislosti Komise zároveň Radě
představí své návrhy přechodných pravidel
v oblasti SZP. V úterý 19/11 se tamtéž sejde
Rada pro obecné záležitosti (GAC), která
v rámci veřejného zasedání prodiskutuje
pokrok v práci na víceletém finančním rámci
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MEZINÁRODNÍ MINISTER SKÁ
SETKÁNÍ
V úterý 19/11 se v Bruselu sejde Rada
pro Evropský hospodářský prostor, která
zhodnotí celkové fungování Dohody o EHP a
prodiskutuje budoucí výzvy v této oblasti.
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