AKTUÁLNÍ AGENDA
V BRUSELU
v týdnu od 11. do 17. 11. 2019

ZPRÁVA STÁLÉ ZÁSTUPKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PŘI EVROPSKÉM PA RLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT – VÝBORY / PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ
SCHVALOVÁNÍ NOVÉ KOM ISE
V uplynulém týdnu byl nominován zbývající
kandidát na post komisaře (s výjimkou UK)
za Rumunsko. V návaznosti na vyslovení
důvěry jeho menšinové vládě předložil nový
rumunský premiér Ludovic Orban (PNL/EPP)
budoucí předsedkyni Komise Ursule von der
Leyen na výběr dvě jména, z nichž zvolila
dlouholetou europoslankyni a stávající
předsedkyni Výboru pro průmysl, výzkum a
energetiku (ITRE) EP Adinu-Ioanu Vălean. Té
potvrdila rovněž původní portfolio dopravy.
V souvislosti s tím pak bylo maďarskému
kandidátovi Olivéru Várhelyimu potvrzeno
portfolio sousedství a rozšiřování EU. Platí
rovněž, že Francouz Thierry Breton by měl
být odpovědný za oblast vnitřního trhu.
Výbor pro právní záležitosti (JURI) EP se
přípustností kandidátů v minulém týdnu
z důvodu
nekompletních
podkladů
nezabýval. Aktuálně je tato debata
naplánována na 12/11. V případě kladného
výsledku čekají všechny tři nominandy
následná slyšení ve věcných výborech, která
by měla proběhnout již tento čtvrtek 14/11

(viz zde). V následujícím týdnu by pak slyšení
mohla být formálně uzavřena, což by
umožnilo hlasování pléna o nové Komisi jako
celku v původně naplánovaném termínu
27/11. V tomto případě by se noví komisaři
mohli ujmout úřadu k 1/12. S ohledem na
další odklad Brexitu bylo Spojené království
v minulém týdnu Ursulou von der Leyen
formálně vyzváno k dodatečné nominaci
kandidáta na komisaře. Britský premiér
tento krok nicméně prozatím odmítá.

VÝBORY
Výbor pro rozpočtovou kontrolu (CONT)
rozhodne
v úterý
12/11
společně
s Rozpočtovým výborem (BUDG) o zahájení
vyjednávání s Radou EU ohledně textu
nařízení o ochraně rozpočtu Unie v případě
všeobecných nedostatků týkajících se
právního státu v členských státech.
Ústavněprávní výbor (AFCO) projedná
ve stejný den aktuální stav, pokud jde
o vystoupení Spojeného království z EU.
Podvýbor pro bezpečnost a obranu (SEDE)
prodiskutuje bezpečnostní a strategické
dopady vojenských operací Turecka

v severovýchodní Sýrii. K agendě výborů
podrobněji viz zde.

PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ
Ve dnech 13-14/11 se v Bruselu uskuteční
tzv. miniplenární zasedání EP. V jeho úvodu
si poslanci připomenou 30. výročí pádu
Berlínské zdi. V následujících rozpravách
projednají vrtné činnosti Turecka, které
provádí ve východním Středomoří, situaci
v Bolívii či práva dětí v souvislosti s 30.
výročím Úmluvy o právech dítěte. Čtvrteční
dopoledne bude věnováno tématu migrace.
Poslanci prodiskutují situaci v hotspotech
na řeckých ostrovech či situaci migrantů
v Bosně a Hercegovině. V rámci odpoledního
hlasování by mělo plénum přijmout pozici EP
ke změně směrnice týkající se prodeje zboží
na dálku či k návrhu na uvolnění prostředků
z Evropského fondu pro přizpůsobení se
globalizaci předloženého na základě žádosti
Belgie v souvislosti s propouštěním
ve společnosti Carrefour Belgique SA.
Očekává se rovněž přijetí usnesení
ke kriminalizaci sexuální výchovy v Polsku.
K pořadu jednání pléna podrobněji viz zde.

EVROPSKÁ KOMISE
ZASEDÁNÍ KOLEGIA

Ve středu 13/11 se v Bruselu sejde kolegium
Evropské komise.

Program jeho zasedání prozatím není znám.

v úterý 12/11 Rada pro zahraniční věci (FAC)
na úrovni ministrů obrany, kteří budou
jednat
o
pokroku
v rámci
stálé
strukturované spolupráce v oblasti obrany
(PESCO). Očekává se, že Rada přijme 13
nových projektů PESCO (viz zde).
Na programu bude dále přezkum misí a
operací společné bezpečnostní a obranné
politiky (viz zde) či jednání o spolupráci mezi
EU a NATO s generálním tajemníkem Jensem
Stoltenbergem. V pátek 15/11 se tamtéž
sejde Rada pro hospodářské a finanční věci
(ECOFIN), jejíž zasedání bude věnováno
otázce souhrnného rozpočtu EU na rok

2020. Ministři se zaměří na přípravu jednání
s Evropským parlamentem, jež proběhne
tentýž den v rámci zasedání dohodovacího
výboru (viz zde).

RADA EU / EVROPSKÁ RADA
RADA EU
V pondělí 11/11 se v Bruselu schází Rada
pro zahraniční věci (FAC). V úvodu zasedání
se budou ministři zahraničí tradičně zabývat
aktuálním děním na mezinárodní scéně,
mimo jiné situací ve Venezuele či nedávnými
aktivitami Turecka. Na tento bod navážou
diskusí o situaci v Afghánistánu po zářijových
prezidentských volbách či o situaci v oblasti
regionální bezpečnosti v Perském zálivu a
Íránu. V rámci pracovního oběda se ministři
setkají se súdánským premiérem Abdallou
Hamdokem. Na jejich zasedání naváže
MGR. EVA TETOUROVÁ
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MEZINÁRODNÍ MINISTERSKÁ
SETKÁNÍ
V pondělí 11/11 se v Bruselu schází také
Rada pro spolupráci EU-Uzbekistán, která
vyhodnotí pokrok, jehož bylo za uplynulý
rok dosaženo při provádění dohody
o partnerství a spolupráci mezi EU a
Uzbekistánem (viz zde), včetně možností
jejího posílení.
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