AKTUÁLNÍ AGENDA
V BRUSELU
v týdnu od 20. 1. do 26. 1. 2020

ZPRÁVA STÁLÉ ZÁSTUPKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PŘI EVROPSKÉM PA RLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT – VÝBOROVÝ TÝDEN
VÝBORY
V tomto týdnu se v Bruselu scházejí
parlamentní výbory, jejichž členové si
vyslechnou prezentace k programu
a prioritám chorvatského předsednictví
v Radě EU v příslušných oblastech politik.
Výbor pro mezinárodní obchod (INTA) bude
v úterý 21/1 hlasovat o svém doporučení
k vyslovení souhlasu s uzavřením dohody
o volném obchodu s Vietnamem a
související dohody o ochraně investic.
Na programu bude například také výměna
názorů k budoucím obchodním a
hospodářským vztahům se Spojeným
královstvím. Výbor pro životní prostředí,
veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI)
by měl ve stejný den přijmout usnesení
vyzývající k přijetí opatření proti
nelegálnímu
obchodu
se
zvířaty

v zájmovém chovu. Na programu bude
rovněž hlasování o námitce proti iniciativě
Komise na podporu recyklace plastů
obsahujících olovo. Zahraniční výbor (AFET)
povede v tento den společně s Podvýborem
pro bezpečnost a obranu (SEDE) výměnu
názorů s generálním tajemníkem NATO
Jensem Stoltenbergem, během níž poslanci
poukáží na potřebu užší spolupráce NATO
s EU za současného zachování její strategické
autonomie. Ústavněprávní výbor (AFCO)
bude ve čtvrtek 23/1 hlasovat o svém
doporučení k vyslovení souhlasu EP
s Dohodou o vystoupení Spojeného
království z EU. Hlasování na plénu je
prozatím
naplánováno
na
29/1,
v závislosti na
dokončení
ratifikačního
procesu ve Spojeném království. Výbor pro
vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO) by
měl ve stejný den přijmout usnesení k otázce

zajištění ochrany spotřebitelů a volného
pohybu zboží a služeb, pokud jde o rozšiřující
se automatizaci rozhodovacích procesů
v důsledku rozvoje umělé inteligence.
K agendám jednotlivých výborů podrobněji
viz zde.

Ve středu 22/1 se v Bruselu sejde kolegium
Evropské komise. Dle neoficiálních informací

přijmou komisaři sdělení ke konceptu
Konference o budoucnosti Evropy.

předložený v prosinci v rámci pravidelného
cyklu evropského semestru (viz zde). Své
priority v ekonomické oblasti představili
zástupci nových vlád ve Španělsku,
Rakousku a Finsku. V tzv. inkluzivním
formátu pak Euroskupina pokračovala
v debatě o možnostech prohlubování
hospodářské a měnové unie. Navázala
přitom
na
výsledky
prosincového
Eurosummitu (viz zde). V úterý 21/1 se sejde
Rada pro hospodářské a finanční věci
(ECOFIN), která projedná ostatní návrhy
předložené Komisí v rámci balíčku
k evropskému semestru, mimo jiné roční
analýzu růstu na rok 2020 a zprávu
mechanismu varování 2020. Na programu
bude dále otázka zdanění digitální
ekonomiky, resp. modernizace daňových
systémů. Komise zde rovněž představí svůj
Investiční plán pro udržitelnou Evropu
předložený v minulém týdnu v návaznosti na

obsah tzv. Zelené dohody pro Evropu (viz
zde). Ve dnech 23-24/1 proběhne v Záhřebu
neformální zasedání Rady pro spravedlnost a
vnitřní věci (JHA). První den bude věnován
diskusi o budoucích výzvách v oblasti
spravedlnosti, justiční spolupráci v civilních a
trestních věcech či justičnímu vzdělávání.
Následující den bude zaměřen na oblast
vnitra, mimo jiné na pokrok v oblasti
interoperability informačních systémů,
provádění revidovaného nařízení o Evropské
pohraniční a pobřežní stráži či boj proti
pašeráctví a obchodování s lidmi.

MEZIPARLAMENTNÍ AKCE
Ve dnech 19-20/1 se v chorvatském Záhřebu
sešli předsedové výborů pro evropské
záležitosti parlamentů EU v rámci tzv.
malého COSACu. Na programu byla diskuse
k programu a prioritám chorvatského
předsednictví v Radě EU či k nastavení
spolupráce s národními parlamenty v rámci
nového institucionálního cyklu EU. Za PS
PČR se setkání zúčastnil předseda VEZ
O. Benešík (KDU-ČSL).

EVROPSKÁ KOMISE
ZASEDÁNÍ KOLEGIA

RADA EU
RADA EU
Dne 20/1 se v Bruselu sešla Rada pro
zahraniční věci (FAC). V jejím úvodu se
ministři zabývali situací v Libyi, včetně
výsledků nedělní mírové konference
v Berlíně (viz zde) a angažovanosti EU
v tomto ohledu. Kromě ní se věnovali
aktuální situaci v Bolívii, Venezuele či Indii.
Další bod programu se týkal zhoršující se
bezpečnostní a humanitární situace v oblasti
Sahelu. Ministři dále prodiskutovali
možnosti, jak posílit diplomatickou činnost
v oblasti klimatu, k čemuž přijali závěry. Nad
rámec toho navázala Rada na své poslední
zasedání dne 10/1 (viz zde) ohledně
mírového procesu na Blízkém východě.
V pondělí se sešli také ministři financí
eurozóny ve formátu tzv. Euroskupiny, kteří
projednali návrh doporučení týkající se
hospodářské politiky eurozóny na rok 2020
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MEZINÁRODNÍ MINISTER SKÁ
SETKÁNÍ
V pondělí 20/1 se v Bruselu sešla také Rada
pro spolupráci EU-Kazachstán, která jednala
o aktuálním stavu provádění posílené
dohody o partnerství a spolupráci či
o regionálním a mezinárodním vývoji.
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