AKTUÁLNÍ AGENDA
V BRUSELU
v týdnu od 25. 11. do 1. 12. 2019

ZPRÁVA STÁLÉ ZÁSTUPKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PŘI EVROPSKÉM PA RLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT – PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ
SCHVALOVÁNÍ NOVÉ KOM ISE
V uplynulém týdnu byl Zahraničním výborem
(AFET) EP potvrzen poslední kandidát na
komisaře (s výjimkou UK), Maďar Olivér
Várhelyi, který bude odpovědný za portfolio
sousedství a rozšiřování EU. K vyslovení důvěry
došlo v návaznosti na pozitivní zhodnocení jeho
odpovědí na dodatečné písemné otázky, které
mu byly ze strany některých europoslanců
položeny po nepřesvědčivém výkonu v rámci
jeho slyšení ve výboru. Konference předsedů
(předseda EP + předsedové politických frakcí)
pak na základě toho 21/11 formálně uzavřela
proces slyšení a potvrdila, že o Komisi jako celku
bude plénum EP hlasovat ve středu 27/11 v
12:00. Hlasování bude předcházet vystoupení
budoucí předsedkyně Ursuly von der Leyen,
v jehož rámci představí všechny členy svého
týmu (viz zde) a jeho program na období 20192024 (viz zde). Konference předsedů v této
souvislosti rovněž zveřejnila hodnotící dopisy
týkající se výkonů jednotlivých kandidátů (k
dispozici zde). Nové složení Komise potvrdili
v pondělí v Bruselu rovněž zástupci unijních
vlád s tím, že může začít fungovat bez britského

zástupce. Komise zahájila se Spojeným
královstvím v polovině listopadu řízení pro
porušení Smluv z důvodu nesplnění povinnosti
nominovat svého kandidáta (viz zde) a stanovila
mu lhůtu do 22/11. Britský premiér nicméně již
dříve
avizoval,
že
do
prosincových
parlamentních voleb (12/12) nebude vláda
v tomto ohledu činit žádné kroky. Tento postoj
prozatím trvá. Sbor komisařů bude schválen,
získá-li
podporu
nadpoloviční
většiny
odevzdaných hlasů. Hlasování je jmenovité a
probíhá elektronicky. V případě potvrzení
plénem EP by se nová Komise měla ujmout
úřadu 1/12, v návaznosti na formální jmenování
Evropskou radou.

PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ
Ve dnech 25-28/11 probíhá ve Štrasburku
plenární zasedání EP. Kromě hlasování o nové
Komisi dominuje tomuto zasedání téma
rozpočtu EU na rok 2020. Ve středu 26/11 by
poslanci měli podpořit výsledek vyjednávání
s Radou v rámci tzv. dohodovacího výboru (k
dosaženému kompromisu podrobněji viz zde).
V úterní rozpravě se poslanci věnovali přípravě
prosincového zasedání Evropské rady (12-

13/12, viz zde), na niž navázalo slavnostní
předání Sacharovovy ceny za svobodu myšlení
ukrajinskému filmovému režisérovi a aktivistovi
Olegu Sencovovi, který byl do letošního září
vězněn v Rusku. Cenu mu Evropský parlament
udělil již v loňském roce (viz zde). V souvislosti s
blížící se klimatickou konferencí COP25
v Madridu mají poslanci naplánováno rovněž
několik dílčích rozprav ke změně klimatu a
životnímu prostředí. Ve čtvrtek 27/11 by měli
hlasovat o dvou usneseních, v nichž EU vyzvou,
aby do roku 2050 dosáhla uhlíkové neutrality
(viz zde). Ze zahraničně-politických témat
projedná plénum například situaci v Izraeli a
Palestině, na Blízkém východě či v Bolívii a
prodiskutuje otázku rozvoje východního
sousedství. Na programu bude například také
přijetí usnesení vyzývajícího členské státy
k urychlení procesu ratifikace Istanbulské
úmluvy u příležitosti Mezinárodního dne boje
proti násilí na ženách (viz zde) či usnesení
vyjadřujícího se k opatřením na zmírnění
dopadů rozhodnutí WTO ve sporu týkajícím se
společnosti Airbus na evropské zemědělství. K
programu jednání pléna podrobněji viz zde.

EVROPSKÁ KOMISE
ZASEDÁNÍ KOLEGIA

Kolegium stávajících komisařů se v tomto týdnu
formálně neschází.

RADA EU
RADA EU
V pondělí 25/11 se v Bruselu sešla Rada pro
zahraniční věci (FAC) ve formátu pro oblast
rozvoje. V úvodu zasedání projednali ministři
program nadcházejícího Globálního fóra pro
uprchlíky v Ženevě (17-18/12, viz zde).
V návaznosti na to se věnovali otázce finanční
architektury v rámci rozvojové agendy. Debata
vycházela ze zprávy skupiny odborníků
generálního sekretariátu Rady zveřejněné
začátkem října (viz zde). Rada by ke zprávě měla
přijmout závěry do konce letošního roku. Na
programu byla dále rozprava k podpoře rozvoje
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zemí v procesu transformace věnovaná
zejména situaci v Súdánu a Etiopii. S etiopským
ministrem školství pak Rada v rámci pracovního
oběda prodiskutovala výzvy v oblastech
vzdělávání a genderové rovnosti v Africe. Ve
dnech 28-29/11 se v Bruselu sejde Rada pro
konkurenceschopnost (COMPET). První den
bude věnován oblasti vnitřního trhu. Očekává
se přijetí postoje Rady k návrhu směrnice o
zástupných žalobách na ochranu spotřebitele a
návrhu směrnice o veřejném podávání zpráv
podle jednotlivých zemí (upravující mimo jiné
povinnost velkých nadnárodních společností
zveřejňovat, jaké daně zaplatily v každém z
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členských států, v němž podnikají). Na
programu bude dále debata k vnějšímu
rozměru evropské konkurenceschopnosti či
výměna názorů na budoucí politiku EU týkající
se malých a středních podniků. Druhý den
zasedání bude věnován oblasti výzkumu a
vesmíru. Kromě jiného prodiskutují ministři
způsoby, jak podpořit udržitelnou kosmickou
ekonomiku, či přínos programu Horizont
Evropa, pokud jde o přilákání soukromých
investic do výzkumu a vývoje. Očekává se
rovněž přijetí závěrů k aktualizované unijní
strategii pro biohospodářství (viz zde).
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