AKTUÁLNÍ AGENDA
V BRUSELU
v týdnu od 9. 12. do 15. 12. 2019

ZPRÁVA STÁLÉ ZÁSTUPKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PŘI EVROPSKÉM PA RLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT – VÝBORY / PLÉNUM / POLITICKÉ SKUPINY
VÝBORY
Ústavněprávní výbor (AFCO) bude v pondělí
9/12 hlasovat v rámci mimořádné schůze
o svém stanovisku k přípravám Konference
o budoucnosti Evropy (možno sledovat živě
zde). To by mělo být zasláno formou dopisu
Konferenci předsedů (předseda EP +
předsedové politických frakcí), která navrhne
usnesení k této otázce, o němž by poslanci měli
hlasovat v rámci lednové plenární schůze
ve Štrasburku (13-16/1). Usnesení by mělo
vycházet ze zprávy speciální pracovní skupiny
pro přípravu konference zřízené v říjnu a
složené ze zástupců všech politických frakcí
pod vedením předsedy EP Davida Sassoliho (viz
zde). Ta má do konce roku přijít s konkrétními
návrhy ohledně cílů a organizačního schématu

konference. Konferenci iniciovala v rámci
politických směrů pro příští Evropskou komisi
2019-2024 (viz zde) předsedkyně Ursula von
der Leyen s tím, že by měla být zahájena v roce
2020 a trvat 2 roky. Jejím cílem by mělo být
definování cest pro větší zapojení evropských
občanů do fungování Unie. Na diskusi by se
kromě orgánů EU měli určitou formou podílet i
samotní občané a občanská společnost.
Na konkrétních parametrech konference by se
Komise měla dohodnout s Radou a EP s tím, že
výsledkem celého projektu by mohla být
v konečném důsledku i změna primárního práva
EU. Výbor pro občanské svobody, spravedlnost
a vnitřní věci (LIBE) povede ve stejný den
strukturovaný dialog s novou komisařkou
pro vnitřní věci Ylvou Johansson zaměřený
na její budoucí plány v oblasti migrace, azylu a

bezpečnosti (viz zde). Rozpočtový výbor
(BUDG) povede ve čtvrtek 12/12 rozpravu
k aktuálnímu stavu projednávání víceletého
finančního rámce na období 2021-2027 a
souvisejícímu konceptu vlastních zdrojů.

zelené dohodě (European Green Deal), jež
nastíní základní rysy nové politiky EU v oblasti
ochrany klimatu a životního prostředí. Jedná se
o jednu z hlavních priorit a vůbec první
iniciativu předloženou v novém funkčním

období Komise pod vedením Ursuly von der
Leyen. Očekává se rovněž předložení
aktualizace nařízení o prosazování pravidel
mezinárodního obchodu.

k nové evropské genderové strategii (viz zde).
Očekává se rovněž přijetí závěrů o inkluzivních
trzích práce, o novém strategickém rámci EU
pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a
o ekonomikách podporujících genderovou
rovnost v EU. V úterý 10/12 se sejde Rada
pro obecné záležitosti (GAC), která se bude
zabývat otázkou právního státu v Maďarsku a
v Polsku. V rámci příprav na zasedání ER (viz
dále) povede Rada veřejnou politickou rozpravu
o příštím víceletém finančním rámci (viz zde).
Očekává
se
rovněž
výměna
názorů
na legislativní plánování a pracovní program
nové Komise.

Očekává se rovněž debata ke Konferenci
o budoucnosti Evropy. V rámci zasedání ER
proběhne také tzv. Eurosummit ve formátu
EU-27, kde bude zhodnocen pokrok dosažený
od červnového setkání, mj. pokud jde
o reformu
Evropského
stabilizačního
mechanismu (ESM) (viz zde). Evropská rada
(článek 50) zhodnotí 13/12 v návaznosti
na volby ve Spojeném království aktuální situaci
okolo Brexitu.

PLÉNUM
Ve středu 11/12 (14:00-16:00) se v Bruselu
uskuteční mimořádná plenární schůze EP,
jejímž předmětem bude představení tzv. zelené
dohody pro Evropu ze strany Evropské komise
(viz dále). Rozpravu lze sledovat živě zde.

POLITICKÉ SKUPINY
Politické frakce se budou v tomto týdnu zabývat
přípravou letošního posledního plenárního
zasedání EP, jež proběhne ve dnech 16-19/12
ve Štrasburku (k pořadu jednání viz zde).

EVROPSKÁ KOMISE
ZASEDÁNÍ KOLEGIA
Ve středu 11/12 se v Bruselu sejde kolegium
Evropské komise. Dle neoficiálních informací by
měli komisaři přijmout sdělení k tzv. evropské

RADA EU
RADA EU
V pondělí 9/12 se v Bruselu schází Rada
pro zahraniční věci (FAC), jíž bude poprvé
předsedat nový vysoký představitel EU
pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
Josep Borrell (viz zde), který zde mj. představí
své plány na nadcházející funkční období.
Kromě toho se budou ministři zabývat
aktuálním děním na mezinárodní scéně, kromě
jiného politickým vývojem v Libyi a Bolívii či
situací v Íránu. V rámci příprav na summit EU a
Africké unie ve dnech 21-22/1 2020 v Bruselu
(viz zde) projednají rovněž vztahy mezi EU a
Afrikou či otázku prosazování a ochrany
lidských práv ve světě. Ve dnech 9-10/12 se
v Bruselu sejde Rada pro zaměstnanost, sociální
politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO),
která povede veřejné politické rozpravy
k tzv. ekonomice
blahobytu
(viz
zde),
ke zlepšování přístupu k lékům (viz zde)
k budoucnosti právní úpravy v oblasti
zaměstnanosti a pracovněprávních vztahů či
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EVROPSKÁ RADA
Ve dnech 12-13/12 se v Bruselu sejde Evropská
rada, jíž bude poprvé předsedat Charles Michel.
Kromě VFR na období 2021-2027 projednají
vrcholní
představitelé
členských
států
dlouhodobou strategii EU v oblasti klimatu či
aktuální zahraničněpolitická témata (mj.
vztahy s Afrikou či spolupráci v rámci WTO).
European Parliament,
Rue Montoyer 70,
MTY 03 R 012
B-1000 Brussels, Belgium

MEZINÁRODNÍ MINISTER SKÁ
SETKÁNÍ
Dne 9/12 se v Bruselu sejde Rada pro spolupráci
EU-Kyrgyzstán, jež zhodnotí provádění dohody
o posíleném partnerství a spolupráci, včetně
politického a hospodářského vývoje v zemi a
regionální spolupráce. Dne 10/12 na ni naváže
Rada pro spolupráci EU-Tádžikistán. Jednání
budou vycházet z nové strategie EU pro Střední
Asii přijaté 17/6 (viz zde).
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