AKTUÁLNÍ AGENDA
V BRUSELU
v týdnu od 2. 3. do 8. 3. 2020

ZPRÁVA STÁLÉ ZÁSTUPKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PŘI EVROPSKÉM PA RLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT – ZASEDÁNÍ POLITICKÝCH SKUPIN / VÝBORY
VÝBORY
Rozpočtový výbor (BUDG) bude v pondělí
2/3 hlasovat o výroční zprávě týkající se
finanční činnosti Evropské investiční banky
za rok 2019. Ve středu 4/3 se mimořádně
sejde Výbor pro životní prostředí, veřejné
zdraví a bezpečnost potravin (ENVI), jehož
členové se setkají s aktivistkou Gretou
Thunberg. Na programu bude diskuse
k cílům EU v oblasti klimatu. Zasedání bude
otevřené všem europoslancům (možno
sledovat živě zde). Ještě před jeho zahájením
se G. Thunberg sejde s předsedou EP D.
Sassolim. Výbor se dále sejde ve čtvrtek, aby
prodiskutoval se zástupci Komise opatření,
která přijímá ve spolupráci s členskými státy
proti šíření koronaviru. V této souvislosti je
naplánováno rovněž hlasování o financování
unijního mechanismu civilní ochrany na
období 2021-2027. Hlasovat budou poslanci

také o usnesení ke strategickému přístupu k
léčivům v životním prostředí.

POLITICKÉ SKUPINY
Politické frakce se budou v tomto týdnu
věnovat přípravě plenárního zasedání EP,
které se uskuteční ve dnech 9-12/3 ve
Štrasburku. K předběžnému pořadu jednání
pléna viz zde.

MEZIPARLAMENTNÍ AKCE
Ve dnech 2-4/3 se v chorvatském Záhřebu
uskuteční
tradiční
meziparlamentní
konference k SZBP/SBOP (tj. společné
zahraniční a bezpečnostní politice a společné
bezpečnostní a obranné politice EU). Mezi
diskutovanými tématy budou globální
bezpečnostní výzvy, unijní perspektiva pro
země západního Balkánu, budoucnost
Východního partnerství či spolupráce
v oblasti obrany, vč. obranného průmyslu

(viz zde). Za PS PČR se jednání zúčastní
delegace ve složení J. Lipavský (Piráti), J.
Holík (SPD), K. Šlechtová (ANO 2011) a P.
Žáček (ODS). Výbor pro práva žen a rovnost
pohlaví (FEMM) pořádá ve čtvrtek 5/3
meziparlamentní setkání k tématu 25. výročí
přijetí Pekingské deklarace a akční
platformy. Akce se uskuteční k příležitosti
Mezinárodního dne žen. K vystupujícím a
programu jednání podrobněji viz zde. PS PČR
bude zastoupena místopředsedou VEZ J.
Kobzou (SPD).

OSTATNÍ AKCE
Ve středu 4/3 se v EP uskuteční slavnostní
setkání tzv. Paktu starostů a primátorů
(Covenant of Mayors) pro klima a energii.
Hlavním tématem bude směřování ke
klimaticky neutrálním městům v souvislosti
se Zelenou dohodou pro Evropu. Akce bude
přenášena živě zde.

EVROPSKÁ KOMISE
ZASEDÁNÍ KOLEGIA
Ve středu 4/3 se v Bruselu sejde kolegium
Evropské komise. Dle neoficiálních informací
by měli komisaři přijmout soubor iniciativ

k evropskému
klimatickému
právu
vycházejících z tzv. Zelené dohody pro
Evropu. Zasedání se zúčastní i aktivistka G.
Thunberg. Obsah návrhů bude veřejně
představen v rámci mimořádného zasedání

výboru ENVI EP (viz výše). V souvislosti
s nadcházejícím Mezinárodním dnem žen se
očekává dále předložení evropské strategie
pro otázku rovnosti pohlaví a představena
by měla být také nová strategie pro Afriku.

EU a diskusi o pracovních metodách Rady
FAC. Na programu bude rovněž jednání o
strategii pro vztahy s Tureckem či o vztazích
s Ruskem. Ve čtvrtek 5/3 se v Bruselu sejde
Rada pro životní prostředí (ENV), která
povede výměnu názorů o obsahu sdělení
k tzv. Zelené dohodě pro Evropu (viz zde) a
opatřeních k dosažení klimaticky neutrální
Evropy do roku 2050. V této souvislosti by
měla Komise ministrům představit obsah
návrhů k evropskému klimatickému právu
(viz výše). Očekává se rovněž přijetí
příspěvku k implementaci cílů stanovených
v Pařížské dohodě (viz zde) týkajícího se
dlouhodobé strategie EU a jejích členských
států, pokud jde o snižování emisí
skleníkových plynů. Na programu bude dále

přijetí závěrů ke zlepšení kvality ovzduší
navazujících na vyhodnocení platné
legislativy EU v této oblasti. V návaznosti na
to si ministři vymění názory také na
vyhodnocení legislativy v oblasti vod.
Jednání uzavře rozprava k aspektu ochrany
životního prostředí v rámci nového cyklu
evropského semestru (viz zde). V pátek 6/3
se v Bruselu sejde Rada pro zaměstnanost,
sociální politiku, zdraví a ochranu
spotřebitele (EPSCO) ve formaci pro oblast
zdraví. Na programu bude jednání o
aktuálním vývoji v Evropě a opatřeních v boji
proti šířícímu se koronaviru na úrovni EU.
Evropská komise zřídí za tímto účelem
speciální pracovní skupinu složenou
z odpovědných komisařů a odborníků.

RADA EU
RADA EU
Ve dnech 4-5/3 proběhne v Záhřebu
neformální zasedání ministrů pro obranu,
kteří se budou zabývat prioritami EU
v oblasti obrany, včetně priorit pro mírové
operace. V této souvislosti projednají rovněž
otázku vytvoření nového strategického
materiálu navrženého Německem (tzv.
strategický kompas). Mezi diskutovanými
tématy budou mimo jiné kybernetická
bezpečnost, boj proti hybridním hrozbám či
zlepšení spolupráce s NATO. Na jejich setkání
naváže ve dnech 5-6/3 neformální zasedání
ministrů pro zahraniční věci (tzv. Gymnich),
kteří se budou věnovat tématu efektivity
společné zahraniční a bezpečnostní politiky
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