AKTUÁLNÍ AGENDA
V BRUSELU
v týdnu od 13. 1. do 19. 1. 2020

ZPRÁVA STÁLÉ ZÁSTUPKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PŘI EVROPSKÉM PA RLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT – PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ / VÝBORY
PLÉNUM
Ve dnech 13-16/1 proběhne ve Štrasburku
první letošní plenární zasedání EP. Úterní
program
bude
zahájen
rozpravou
k programu chorvatského předsednictví
v Radě EU (viz zde), které bylo zahájeno 1/1.
V navazující rozpravě se budou poslanci
zabývat blížícím se datem Brexitu a
souvisejícími obavami, pokud jde o práva
občanů EU pobývajících ve Spojeném
království, ale i britských občanů
pobývajících na území EU. K této otázce pak
přijmou usnesení (viz zde). Na programu
bude dále debata k situaci v Íránu a v Iráku
v důsledku nedávných událostí, jíž se
zúčastní nový šéf unijní diplomacie Joseph
Borrell. Ten následně okomentuje také
situaci v Libyi a ve Venezuele po ilegálním
zvolení nového předsedy Národního
shromáždění. Středeční dopoledne bude

patřit rozpravě o postoji EP ke konferenci
o budoucnosti Evropy, k němuž následně
plénum přijme usnesení (viz zde).
V odpolední rozpravě prodiskutují poslanci
pokrok v oblasti dodržování principů
právního státu v Maďarsku a v Polsku.
K oběma zemím přijmou ve čtvrtek společné
usnesení (viz zde). Samostatný bod bude
věnován debatě o probíhajícím vyšetřování
střetu zájmů českého premiéra Andreje
Babiše, jejímž výstupem by mělo být
usnesení, o němž budou poslanci hlasovat
v únoru (viz zde). Plénum dále prodiskutuje
svou pozici pro konferenci OSN o biologické
rozmanitosti (COP 15). V rámci usnesení,
o němž bude hlasovat ve čtvrtek, mimo jiné
vyzve k přijetí právně závazných cílů (viz zde).
V této souvislosti se plénum vrátí také
k prosincové debatě o balíčku návrhů k tzv.
Zelené dohodě pro Evropu (viz zde), k níž
přijme usnesení. V rozpravě se pak bude

věnovat otázce jejího financování (viz zde).
Nad rámec zmíněných témat se poslanci
budou zabývat například otázkou zavedení
univerzálních nabíječek pro mobilní
telefony či řešením rozdílů v odměňování
žen a mužů. K pořadu jednání pléna
podrobněji viz zde.

roce a trvat 2 roky. V návaznosti na
představení tzv. Zelené dohody pro Evropu
přijme kolegium dále návrh Investičního
plánu pro udržitelnou Evropu a návrh
týkající se zřízení nového Fondu pro
spravedlivou transformaci, jež mají
napomoci přechodu na klimaticky neutrální

ekonomiku do roku 2050. Očekává se rovněž
předložení cestovní mapy pro sociální
oblast, včetně iniciativy týkající se zavedení
celoevropské spravedlivé minimální mzdy.
K politickým směrům nové Evropské komise
podrobněji viz zde.

zúčastnil rovněž generální tajemník NATO
Jens Stoltenberg, který ministry informoval
o situaci v Iráku. Rada vyzvala k naléhavé
deeskalaci konfliktu a odsoudila jakýkoli útok
na spojenecká vojska bojující proti
příslušníkům Islámského státu. Potvrdila
rovněž, že boj proti terorismu zůstává jednou

z hlavních unijních priorit, a že EU i nadále
bude podporovat stabilitu a rekonstrukci
této země. Ministři v této souvislosti zároveň
vyzvali Írán k dodržování jaderné dohody.
Na programu byla rovněž debata k situaci
v Libyi a vojenské intervenci ze strany
Turecka.

VÝBORY
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a
vnitřní věci (LIBE) přijme v pondělí 13/1
stanovisko pro Ústavněprávní výbor (AFCO)
ohledně vyslovení souhlasu EP s Dohodou
o vystoupení Spojeného království z EU.
Členové Rozpočtového výboru (BUDG) a
Hospodářského a měnového výboru (ECON)
si ve stejný den vymění názory s prezidentem
Evropské investiční banky (EIB) Wernerem
Hoyerem ohledně role EIB, pokud jde
o dosažení cílů EU z hlediska Zelené dohody
pro Evropu.

EVROPSKÁ KOMISE
ZASEDÁNÍ KOLEGIA
V úterý 14/1 se ve Štrasburku sejde kolegium
Evropské komise. Dle neoficiálních informací
by měli komisaři přijmout očekávané sdělení
ke konceptu Konference o budoucnosti
Evropy, jež by měla být zahájena v tomto

RADA EU
RADA EU
V tomto týdnu neproběhne zasedání žádné
formace Rady ani Evropské rady. V pátek
10/1 se mimořádně sešla Rada pro
zahraniční věci (FAC), jež se zabývala aktuální
situací na Blízkém východě. Zasedání se
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