AKTUÁLNÍ AGENDA
V BRUSELU
v týdnu od 16. 3. do 22. 3. 2020

ZPRÁVA STÁLÉ ZÁSTUPKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PŘI EVROPSKÉM PA RLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT – PŘERUŠENÍ AKTIVIT
ZMĚNA KALENDÁŘE
Evropský parlament v minulém týdnu
přerušil plenární schůzi, která se mimořádně
konala v Bruselu, namísto Štrasburku.
S ohledem na vývoj situace ohledně
koronavirové nákazy bylo plenární zasedání
ukončeno již v úterý. K jeho průběhu a
výstupům viz zde. Konference předsedů

(předseda EP + předsedové politických
frakcí) zároveň odsouhlasila změnu
kalendáře EP (viz zde), na základě níž byly
v tomto týdnu zrušeny veškeré plánované
parlamentní aktivity (tj. především zasedání
výborů). V příštím týdnu jsou prozatím
naplánována zasedání politických skupin a
některých výborů, které by se měly věnovat
přípravě zkráceného plenárního zasedání ve

dnech 1-2/4 v Bruselu. Zvažuje se rovněž, že
by se plénum mohlo mimořádně sejít již 25/3
za účelem zrychleného přijetí mimořádných
podpůrných opatření navržených Komisí
k řešení dopadů koronavirové nákazy. Ta by
mohla být následně potvrzena Evropskou
radou, která by se měla sejít ve dnech 2627/3 (viz dále). O dalším vývoji rozhodne
případně Konference předsedů.

aktuální dění by měla být přijata zřejmě
pouze strategie pro Východní partnerství.
Předložení
ostatních
iniciativ
bude
pravděpodobně odloženo na neurčito.

aspektech krize COVID-19 a navazující
návrhy nařízení o investiční iniciativě pro
reakci na COVID-19, nařízení o letištních
časech a nařízení o poskytnutí finanční
pomoci členským státům a zemím
jednajícím o přistoupení k Unii, jež jsou
touto situací vážně poškozeny (viz zde).
15/3 pak Komise vydala opatření týkající se
omezení vývozu zdravotnického materiálu a
ochranných pomůcek do třetích zemí (viz
zde). K dnešnímu dni byla přijata společná
vodítka pro opatření v oblasti správy hranic,
jejichž cílem je zachování volného pohybu
zboží a základních služeb (viz zde).

EVROPSKÁ KOMISE
ZASEDÁNÍ KOLEGIA
Ve středu 18/3 je v Bruselu plánováno
zasedání kolegia Evropské komise. Dle
původního předpokladu měli komisaři
přijmout
aktualizovanou
agendu
dovedností pro Evropu a návrh doporučení
Rady pro odborné vzdělávání a školení.
Očekávalo se rovněž předložení iniciativ
z oblasti vnějších vztahů, a sice akčního
plánu pro lidská práva a demokracii na
období
2020-2024
a
strategického
dokumentu, pokud jde o Východní
partnerství po roce 2020. S ohledem na

BOJ PROTI KORONAVIRU
Komise se v tomto týdnu bude intenzivně
věnovat přijímání koordinovaných opatření
v boji proti šíření koronavirové nákazy v
Evropě, včetně řešení hospodářských
aspektů, která naváží na výsledky jednání
lídrů členských států v minulém týdnu (viz
dále). Dne 13/3 byl přijat první soubor
iniciativ obsahující sdělení o hospodářských

RADA EU
RADA EU
V pondělí 16/3 proběhne jednání ministrů
financí zemí eurozóny ve formátu tzv.
Euroskupiny, kteří se budou zabývat
vývojem inflace a směnných kurzů. V tzv.
inkluzivním formátu (EU-27) by pak měli
ministři
projednat
reformní
balíček
k Evropskému stabilizačnímu mechanismu
(ESM),
včetně
včasného
zavedení
mechanismu jištění. Na programu bude
rovněž diskuse o hospodářských výzvách
v souvislosti s bojem proti koronavirové
nákaze v Evropě. K dosavadním aktivitám
Rady v tomto ohledu viz zde. Na zasedání
Euroskupiny naváže dne 20/3 Rada pro
hospodářské a finanční věci (ECOFIN), která
bude pokračovat v diskusi o hospodářských
dopadech pandemie COVID-19. Nad rámec
toho by měli ministři projednat pokrok v
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oblasti unie kapitálových trhů. Základem
debaty bude průběžná zpráva fóra na vysoké
úrovni o unii kapitálových trhů, které bylo
zřízeno při Evropské komisi za účelem
formulace doporučení pro přijímání opatření
v této oblasti (viz zde). Očekává se dále
politická
rozprava
k nadcházejícímu
přezkumu směrnice o přístupu k pojišťovací
a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (tzv.
směrnice Solventnost II) z roku 2009. Na
programu by mělo být také téma
evropského semestru a projednání zpráv o
jednotlivých
zemích
a
hloubkových
přezkumů pro rok 2020, včetně doporučení
týkajících se tzv. zelených investic (viz zde). V
pátek 20/3 mělo v chorvatském Záhřebu
proběhnout rovněž neformální zasedání
Rady pro konkurenceschopnost (COMPET)
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průmyslu. Jeho konání bylo vzhledem
k aktuálnímu dění odloženo.

EVROPSKÁ RADA
V úterý 10/3 se na podnět předsedy
Evropské rady Ch. Michela uskutečnila
videokonference na úrovni vrcholných
představitelů členských států za účelem
koordinovaného přístupu k řešení nákazy
virem COVID-19 v Evropě. Jednání se
zúčastnila rovněž předsedkyně Komise U.
von der Leyen či předsedkyně Evropské
centrální banky Ch. Lagarde. Předseda ER
shrnul výstupy z tohoto jednání v podobě
závěrů, jejichž text je k dispozici zde. V úterý
17/3 by mělo být na toto jednání navázáno
další videokonferencí v tomto formátu.
Řádné zasedání ER je pak prozatím
naplánováno na 26-27/3 v Bruselu (viz zde).
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

