AKTUÁLNÍ AGENDA
V BRUSELU
v týdnu od 10. 2. do 16. 2. 2020

ZPRÁVA STÁLÉ ZÁSTUPKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PŘI EVROPSKÉM PA RLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT – PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ / VÝBORY
PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ
Ve dnech 10-13/2 proběhne ve Štrasburku
plenární zasedání Evropského parlamentu.
V jeho úvodu povedou poslanci rozpravu
k revidované metodologii rozšiřování EU, již
Komise představila v minulém týdnu (viz
zde). Kromě ní prodiskutují rovněž obsah
nového sdělení o přezkumu správy
ekonomických záležitostí (viz zde). Jedním
z klíčových bodů programu bude úterní
rozprava k návrhu mandátu pro zahájení
vyjednávání o budoucích vztazích mezi EU a
Spojeným královstvím, který Komise
předložila v minulém týdnu (viz zde). O svém
stanovisku k němu bude EP hlasovat
ve středu (viz zde). Obsahově vychází
mandát z předchozích doporučení Evropské
rady a revidované politické deklarace
odsouhlasené mezi EU a Spojeným
královstvím v říjnu loňského roku (viz zde).
Na tento bod naváže rozprava k dohodě
o volném obchodu s Vietnamem a
související dohodě o ochraně investic.
O vyslovení souhlasu s jejich uzavřením

budou poslanci hlasovat ve středu (viz zde).
V návaznosti na tento bod vystoupí na plénu
poprvé od svého jmenování do funkce nová
prezidentka Evropské centrální banky
Christine
Lagarde,
která
s poslanci
prodiskutuje aktuální vývoj v eurozóně i
plánované aktivity ECB. Ve středeční
dopolední rozpravě projedná plénum téma
příštího víceletého finančního rámce
na období 2021-2027 (viz zde). Tento bod
souvisí
s plánovaným
mimořádným
summitem Evropské rady dne 20/2, během
něhož budou vrcholní představitelé
členských států usilovat o dosažení
kompromisu ohledně pozice Rady (viz zde).
Na konečné podobě VFR se pak její zástupci
budou muset shodnout s EP. Ten svůj postoj
přijal již v listopadu 2018 (viz zde). Ve středu
by mělo plénum dále hlasovat o usnesení
vyzývajícím k přijetí opatření proti
nelegálnímu
obchodu
se
zvířaty
v zájmovém chovu (jeho návrh je k dispozici
zde) či o námitce proti iniciativě Komise
na podporu recyklace plastů obsahujících
olovo (návrh usnesení je k dispozici zde).

Poslanci přijmou dále usnesení k otázce
zajištění ochrany spotřebitelů a volného
pohybu zboží a služeb z hlediska rozšiřující se
automatizace
rozhodovacích
procesů
v důsledku rozvoje umělé inteligence (viz
zde), které by mělo sloužit jako příspěvek EP
k připravované bílé knize o evropském
přístupu k umělé inteligenci, jejíž předložení
se očekává v druhé polovině února. Z oblasti
vnějších vztahů projednají poslanci aktuální
bezpečnostní situaci v Sýrii, mírový plán
USA pro Blízký východ či téma nové
komplexní strategie EU-Afrika. Plánovány
jsou rovněž rozpravy k současnému ohrožení
právního státu v Polsku, k boji proti
antisemitismu, rasismu a nenávisti v Evropě
či ke strategii EU pro rovnost žen a mužů.
K pořadu jednání pléna podrobněji viz zde.

Komise měla zveřejnit zimní hospodářskou
prognózu pro rok 2020.

konference, jíž se zúčastní rovněž zástupci
Evropské komise a ostatních institucí EU.
K programu a výstupům z jednání podrobněji
viz zde.

VÝBORY
Podvýbor pro lidská práva (DROI) povede
v pondělí večer výměnu názorů s předsedou
Evropského soudu pro lidská práva Rady
Evropy Linosem-Alexandreem Sicilianosem
(možno sledovat živě zde).

EVROPSKÁ KOMISE
ZASEDÁNÍ KOLEGIA
V úterý 11/2 se ve Štrasburku sejde kolegium
Evropské komise. Dle neoficiálních informací
povedou komisaři orientační debatu
k otázce evropské obrany. 13/2 by pak

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE
Ve dnech 14-16/2 se v Mnichově uskuteční
tradiční
mezinárodní
bezpečnostní

RADA EU
RADA EU
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Ve čtvrtek 13/2 se v Bruselu mimořádně
sejde Rada pro zaměstnanost, sociální
politiku, zdraví a ochranu spotřebitele

European Parliament,
Rue Montoyer 70,
MTY 03 R 012
B-1000 Brussels, Belgium

(EPSCO), jež by se měla zabývat aktuálním
vývojem ohledně šířícího se koronaviru.
K tématu přijmou ministři závěry.
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