AKTUÁLNÍ AGENDA
V BRUSELU
v týdnu od 17. 2. do 23. 2. 2020

ZPRÁVA STÁLÉ ZÁSTUPKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PŘI EVROPSKÉM PA RLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT – VÝBOROVÝ TÝDEN
VÝBORY
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
(ITRE) vyjádří 18/2 svůj postoj k chystanému
přepracování
pokynů
týkajících
se
transevropské energetické infrastruktury.
Revize souvisí s tzv. Zelenou dohodou pro
Evropu, jejíž cíle touto cestou Komise
promítne do dalších iniciativ EU v oblasti
energetiky. Výbor pro životní prostředí,
veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI)
by měl ve stejný den potvrdit předběžnou
dohodu s Radou ohledně textu směrnice o
jakosti vody určené k lidské spotřebě.
Na programu bude rovněž výměna názorů
s Komisí o olověných střelách či o
elektronických cigaretách a výrobcích
založených na principu zahřívání tabáku.
Výbor pro rozpočtovou kontrolu (CONT)
rozhodne ve středu 19/2 o udělení

absolutoria při plnění souhrnného rozpočtu
EU za rok 2018 ve všech příslušných
kapitolách. Výbor pro kulturu a vzdělávání
(CULT) uspořádá v tento den veřejné slyšení
k otázce využívání umělé inteligence
v oblasti
vzdělávání,
kultury
a
audiovizuálního odvětví. Výbor pro
občanské svobody, spravedlnost a vnitřní
věci (LIBE) pak na tuto debatu naváže dne
20/2 veřejným slyšením k tématu používání
umělé inteligence policejními a justičními
orgány v oblasti trestního práva. Kromě
toho povedou jeho členové dne 19/2
například diskusi o uplatňování dublinského
nařízení upravujícího postup pro posuzování
žádosti o mezinárodní ochranu.

Ve dnech 18-19/2 se v Bruselu uskuteční tzv.
Evropský parlamentní týden (EPW) zahrnující

Konferenci o evropském semestru a
Meziparlamentní konferenci o stabilitě,
hospodářské koordinaci a správě v Evropské
unii. Součástí konference k evropskému
semestru budou rovněž tři úžeji zaměřená
mezivýborová
setkání
uspořádaná
Rozpočtovým výborem (BUDG), Výborem
pro hospodářské a měnové otázky (ECON) a
Výborem pro zaměstnanost a sociální věci
(EMPL). Poslanci z národních parlamentů a
EP projednají se zástupci Komise například
prohlubování hospodářské a měnové unie,
příští víceletý finanční rámec EU,
hospodářské, rozpočtové, a sociální aspekty
boje proti klimatickým změnám či otázku
zavedení minimální mzdy na úrovni EU.
PS PČR bude na akci zastoupena delegací
ve složení O. Benešík, A. Kalous, J.
Pastuchová, L. Dražilová, J. Skopeček a J.
Kytýr.

by měli komisaři přijmout balíček
k digitalizaci obsahující digitální strategii pro
Evropu, bílou knihu k otázce umělé
inteligence či strategii týkající se využívání a

ochrany shromážděných dat v této oblasti.
Komisař pro vnitřní trh Thierry Breton
představí zmíněné iniciativy ve stejný den
členům příslušných výborů EP.

v eurozóně či na otázku přechodu od
zdanění práce k ekologickým daním. Komise
zde rovněž představí své priority pro
hospodářskou a měnovou unii. Na jejich
zasedání dne 18/2 naváže Rada pro
hospodářské a finanční věci (ECOFIN), která
přijme revidovaný seznam jurisdikcí
nespolupracujících v daňové oblasti (viz
zde). Očekává se dále přijetí závěrů o roční
strategii
pro
udržitelný
růst,
o
makroekonomické nerovnováze v členských
státech či o rozpočtových směrech pro rok
2021. Komise zde dále představí obsah
sdělení o přezkumu správy ekonomických
záležitostí v EU přijatého 5/2 (viz zde). Ve
čtvrtek 20/2 se tamtéž sejde Rada pro
vzdělávání, mládež, kulturu a sport (EYCS) ve
formaci pro oblast vzdělávání. Na programu
bude politická diskuse na téma „Cirkulace

mozků – hnací síla Evropského vzdělávacího
prostoru“. Pozornost bude věnována rovněž
otázce tzv. zeleného vzdělávání.

MEZIPARLAMENTNÍ AKCE

EVROPSKÁ KOMISE
ZASEDÁNÍ KOLEGIA
Ve středu 19/2 se v Bruselu sejde kolegium
Evropské komise. Dle neoficiálních informací

RADA EU
RADA EU
V pondělí 17/2 se v Bruselu schází Rada pro
obecné záležitosti (GAC), která se bude
věnovat přípravě čtvrtečního mimořádného
zasedání Evropské rady (viz dále). Rada pro
zahraniční věci (FAC) se bude v tento den
zabývat aktuálním děním na mezinárodní
scéně, především pak situací na Blízkém
východě, v oblasti Sahelu, ve Venezuele a
na západním Balkáně. V očekávání nové
komplexní strategie Evropské komise pro
Afriku si ministři vymění názory na vztahy EU
s Africkou unií. Na programu bude rovněž
diskuse k aktuálnímu vývoji v Libyi či výměna
názorů na vztahy mezi EU a Indií. Ve stejný
den se sejdou rovněž ministři financí
eurozóny ve formátu tzv. Euroskupiny, kteří
si vymění názory na hospodářskou situaci
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EVROPSKÁ RADA
Ve čtvrtek 20/2 se v Bruselu mimořádně
sejde Evropská rada. Na programu bude
téma víceletého finančního rámce EU na
období 2021-2027. Vrcholní představitelé
členských států budou v rámci tohoto
zasedání usilovat o dosažení dohody ohledně
jeho budoucí podoby. Budou přitom
vycházet z nového kompromisního návrhu
(tzv. negoboxu), který po sérii individuálních
rozhovorů předložil předseda ER Charles
Michel. Výsledná dohoda bude následně
projednána s Evropským parlamentem,
který musí příští VFR potvrdit většinou svých
členů (k jeho pozici viz zde).
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