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PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ

Výbor pro rozpočtovou kontrolu (CONT) se
bude v úterý 28/1 zabývat přípravou cesty
jeho delegace do České republiky za účelem
kontroly
hospodaření
s
prostředky
z evropských fondů. Cesta souvisí s debatami
ohledně možného střetu zájmů premiéra
A. Babiše a nedávnými auditními zprávami
Evropské komise v této věci. Mise by se měla
uskutečnit ve dnech 26-28/2. Ústavněprávní
výbor (AFCO) prodiskutuje ve stejný den
s místopředsedkyní EP Mairead McGuinness
výsledky setkání předsedů výborů pro
evropské záležitosti parlamentů EU
(tzv. malý COSAC), jež se uskutečnilo ve
dnech 19-20/1 v chorvatském Záhřebu.
Jedním z diskutovaných témat byla rovněž
konference o budoucnosti Evropy. Na
programu bude mimo jiné také zhodnocení
průběhu loňských evropských voleb
vycházející ze závěrečné zprávy organizace
Election-Watch.EU.

Ve dnech 29-30/1 se v Bruselu uskuteční tzv.
miniplenární zasedání EP, které bude
zahájeno
slavnostním
ceremoniálem
k uctění památky obětí holokaustu za účasti
celé řady významných hostů. Na něj naváže
rozprava a následné hlasování o Dohodě
o vystoupení Spojeného království z EU.
K jejímu schválení je třeba prostá většina
odevzdaných hlasů. V minulém týdnu byla
dohoda definitivně schválena britskou
stranou. V případě potvrzení Evropským
parlamentem tedy Spojené království na
jejím základě k 31/1 opustí EU. Ve čtvrtek
30/1 dopoledne představí předsedkyně
Komise Ursula von der Leyen plénu za
přítomnosti všech komisařů pracovní
program Komise na rok 2020, k němuž
poslanci následně povedou rozpravu.
Plénum se v této souvislosti bude zabývat
rovněž svým plánem práce. Na programu
bude dále rozprava k humanitární situaci

dětí migrantů na řeckých ostrovech či ke
strategii EU pro mobilitu a dopravu do roku
2030 a v letech následujících. Očekává se
dále přijetí usnesení, v němž EP nastíní svou
představu, pokud jde o řešení rozdílů
v odměňování žen a mužů, či usnesení,
kterým poslanci vyzvou Komisi k zavedení
univerzálních nabíječek pro mobilní
telefony.

SUMMIT SE ZÁPADNÍM
BALKÁNEM
V úterý 28/1 se v Evropském parlamentu
pod záštitou předsedy EP Davida Sassoliho
uskuteční summit s předsedy parlamentů
zemí západního Balkánu věnovaný diskusi o
další perspektivě pro tento region. Jednání
se za předsednictví zúčastní také předseda
chorvatského parlamentu. Ze strany EP pak
budou přítomni předsedové politických
frakcí a členové Zahraničního výboru (AFET).
K programu této akce podrobněji viz zde.

EVROPSKÁ KOMISE
ZASEDÁNÍ KOLEGIA

Ve středu 29/1 se v Bruselu sejde kolegium
Evropské komise. Dle neoficiálních informací
by měli komisaři přijmout pracovní program

Komise na rok 2020. Očekává se rovněž
přijetí sdělení k zavádění sítí 5G či
metodologie k dalšímu rozšiřování EU.

v rámci veřejného zasedání zabývat
prioritami předsednictví v následujícím
pololetí (viz zde). Na tento bod naváže
výměna
názorů
ohledně
konceptu
konference o budoucnosti Evropy iniciované
předsedkyní Komise Ursulou von der Leyen.
Evropský parlament přijal pozici k této
otázce na plenárním zasedání 15/1 (viz zde).
V minulém týdnu pak přijala Komise sdělení,
v němž nastínila svou představu o cílech a
organizační struktuře tohoto fóra (viz zde).
Na úrovni Rady bylo toto téma poprvé
podrobněji diskutováno na prosincovém
zasedání Evropské rady (viz zde), která
vyzvala
chorvatské
předsednictví
k vypracování diskusního materiálu, na
základě něhož vymezí Rada svůj postoj.

Všechny zmíněné instituce budou následně
hledat společný kompromis tak, aby
konference
mohla
být
zahájena
v plánovaném termínu 9/5 (Den Evropy).
Konference by měla trvat 2 roky.

RADA EU
RADA EU
V pondělí 27/1 se v Bruselu schází Rada pro
zemědělství a rybolov (AGRIFISH). Ministři
nejprve prodiskutují pracovní program
chorvatského předsednictví v příslušné
oblasti (viz zde). Na tento bod naváže
výměna názorů ohledně tzv. zelené dohody
pro Evropu a návrhů s ní souvisejících (viz
zde). Na programu bude rovněž rozprava k
návrhu nařízení o přechodných pravidlech v
oblasti společné zemědělské politiky, jehož
cílem je zajistit v roce 2021 kontinuitu
podpory poskytované v rámci SZP evropským
zemědělcům a dalším příjemcům (viz zde).
V úterý 28/1 se tamtéž sejde Rada pro
obecné záležitosti (GAC), která se bude
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MEZINÁRODNÍ MINISTER SKÁ
SETKÁNÍ
V úterý 28/1 se v Bruselu sejde také Rada
přidružení EU-Ukrajina, jež přezkoumá
provádění dohody o přidružení, se
zaměřením na prohloubenou a komplexní
zónu volného obchodu. Delegace zhodnotí
dále situaci na východní Ukrajině a
provádění minských dohod. Očekává se
rovněž debata o neuznání protiprávní anexe
Krymu a města Sevastopol Ruskem.
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