AKTUÁLNÍ AGENDA
V BRUSELU
v týdnu od 24. 2. do 1. 3. 2020

ZPRÁVA STÁLÉ ZÁSTUPKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PŘI EVROPSKÉM PA RLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT – TÝDEN ZAHRANIČNÍCH AKTIVIT
ZAHRANIČNÍ MISE VÝBORŮ
Výbor pro rozpočtovou kontrolu (CONT) EP
podnikne ve dnech 26-28/2 vyšetřovací misi
do České republiky. Jejím cílem má být
prověření způsobu nakládání s prostředky
z unijních fondů v souvislosti s možným
střetem zájmů premiéra A. Babiše a
nedávnými auditními zprávami Evropské
komise v této věci. Misi povede německá
předsedkyně výboru Monika Hohlmeier
(EPP) a jejími členy budou mimo jiné i čeští
europoslanci T. Zdechovský (KDU-ČSL/EPP) a
M. Peksa (Piráti/Greens-EFA). Ke svým

zjištěním se delegace vyjádří v pátek v 15:00
na tiskové konferenci. Následně by se měla
promítnout do usnesení EP, o němž bude
plénum hlasovat v březnu. Delegace Výboru
pro mezinárodní obchod (INTA) navštíví
v tomto týdnu USA s cílem jednat
o problematických místech obchodních
vztahů s EU. Do USA zavítají rovněž členové
Výboru pro občanské svobody, spravedlnost
a vnitřní věci (LIBE), kteří projednají otázku
ochrany dat předávaných mezi EU a
Spojenými státy a spolupráci v oblasti
vymáhání práva, včetně využívání umělé
inteligence či boje proti terorismu. Jiní jeho

členové zavítají do varšavského sídla
agentury Frontex, s jejímiž zástupci
prodiskutují aktuální aktivity této agentury,
včetně výzev spojených s implementací
nového nařízení o Evropské pohraniční a
pobřežní stráži. Delegace Zahraničního
výboru (AFET) navštíví Turecko, s jehož
představiteli projedná vzájemné vztahy
s EU, včetně situace v Sýrii a v Libyi. Zástupci
Podvýboru pro lidská práva (DROI) navštíví
sídlo OSN v New Yorku za účelem jednání
o situaci na americko-mexické hranici.
Podrobněji k zahraničním aktivitám výborů
v tomto týdnu viz zde.

Ve středu 26/2 se v Bruselu sejde kolegium
Evropské komise. Dle neoficiálních informací
by měli komisaři přijmout tzv. zimní balíček

v rámci cyklu evropského semestru pro rok
2020 obsahující zprávy o hospodářské situaci
jednotlivých členských zemí EU.

EU vypracovaná Komisí (viz zde). Chorvatské
předsednictví shrne aktuální stav jednání
o příštím víceletém finančním rámci
(viz zde).
K výstupům
mimořádného
zasedání Evropské rady k tomuto tématu
(20-21/2) viz zde. Ve dnech 27-28/2 se
tamtéž sejde Rada pro konkurenceschopnost
(COMPET). První den bude věnován oblasti
vnitřního trhu a průmyslu. V rámci veřejného
zasedání povedou ministři politickou
rozpravu o přechodu na klimaticky neutrální
a oběhový průmysl EU, který je plánován
v rámci tzv. Zelené dohody pro Evropu
(viz zde). Na programu bude dále projednání
zprávy o výkonnosti jednotného trhu za rok
2019, jež je součástí cyklu evropského

semestru (viz zde). Očekává se také přijetí
závěrů k otázce zlepšování právní úpravy
s cílem zajistit kvalitu právních předpisů
přijímaných na unijní úrovni a umožnit jejich
reagování na potřeby společnosti a podniků
(viz zde). V rámci druhého dne věnovaného
oblasti
výzkumu
projednají
ministři
strategický program inovací Evropského
inovačního a technologického institutu (EIT)
s cílem přijmout částečnou pozici Rady (viz
zde). Na programu bude rovněž politická
rozprava
o
strategickém
přístupu
k mezinárodní spolupráci v oblasti výzkumu
a inovací.

EVROPSKÁ KOMISE
ZASEDÁNÍ KOLEGIA

RADA
RADA EU
V úterý 25/2 se v Bruselu sejde Rada
pro obecné záležitosti (GAC), která zahájí
přípravy březnové Evropské rady (26-27/3).
Komise představí ministrům svůj pracovní
program pro rok 2020 (viz zde), který
prodiskutují v rámci veřejného zasedání,
společně s legislativním plánováním na celé
funkční období. Na programu bude dále
jednání o budoucích vztazích mezi EU a
Spojeným královstvím, v jehož rámci by
ministři měli schválit Komisi mandát
pro zahájení
vyjednávání
o
novém
partnerství (viz zde). Kromě toho bude Radě
představena nová metodika pro rozšiřování

MGR. EVA TETOUROVÁ
Stálá zástupkyně Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR
při Evropském parlamentu
AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ:
Název: Aktuální agenda v Bruselu
Autor: Tetourová Eva
Číslo: Zpráva 9/2020
Datum: únor 2020

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

Tel.: +32(0) 228 43312,
GSM: +32 485 260 048 (BE),
GSM: +420 727 807 535 (CZ)
e-mail: eva.tetourova@natparl.ep.europa.eu
EDICE: ZPRÁVA
První vydání edice: březen 2010
Frekvence vydání edice: týdně
Vydavatel: Kancelář Poslanecké sněmovny,
Sněmovní 4, 118 26 Praha 1

