AKTUÁLNÍ AGENDA
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ZPRÁVA STÁLÉ ZÁSTUPKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PŘI EVROPSKÉM PA RLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT – PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ
PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ
Ve čtvrtek 26/3 se v Bruselu uskuteční
mimořádné plenární zasedání EP, které by
mělo
prostřednictvím
zrychleného
projednávání schválit tři legislativní návrhy

předložené Komisí v reakci na šíření nákazy
virem COVID-19 v Evropě dne 13/3 (viz zde a
níže). K jednání budou využity prostředky
komunikace na dálku s tím, že poslanci
přítomní v Bruselu se budou moci účastnit
osobně. Hlasování proběhne poprvé

v historii písemnou procedurou (viz zde).
Touto formou by měla probíhat i veškerá
další nezbytná jednání v rámci činnosti EP, a
to minimálně do začátku května.

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). 16/3 byla přijata společná vodítka
pro opatření v oblasti správy hranic, jejichž
cílem je zachování volného pohybu zboží a
základních služeb (viz zde). Dále bylo
navrženo dočasné uzavření schengenského
prostoru na příštích 30 dní, s možností
prodloužení (viz zde). Ve stejný den nabídla
Komise německé farmaceutické společnosti
CureVac finanční podporu ve výši až 80
milionů eur na posílení vývoje a výroby
očkovací látky proti koronaviru (viz zde).
17/3 zahájila činnost poradní skupiny pro

COVID-19 složené z epidemiologů a virologů
z členských států, kteří mají vypracovat
pokyny EU ke koordinovaným krizovým
opatřením (viz zde). 18/3 byly vydány
pokyny ohledně práv cestujících v EU
v souvislosti
s přijatými
cestovními
omezeními (viz zde). 19/3 přijala Komise
dočasný rámec pro oblast státních podpor,
který členským státům umožní podpořit své
ekonomiky během krizového období (viz
zde). Zároveň rozhodla o vytvoření společné
strategické
zásoby
zdravotnických
prostředků v systému rescEU (viz zde). 20/3
pak zpřístupnila evropské standardy
pro zdravotnické potřeby za účelem zvýšení
jejich produkce (viz zde) a dále zveřejnila
sdělení o aktivaci obecné únikové doložky
Paktu stability a růstu (viz zde).

růstu či vliv na evropský semestr pro rok
2020 (viz zde). V úterý 24/3 by měli na toto
zasedání navázat ministři financí eurozóny
ve formátu tzv. Euroskupiny, kteří by se
na základě výzvy Evropské rady z minulého
týdne (viz zde) měli dále věnovat řešení
ekonomických důsledků současné krize.
Ve stejný den by mělo proběhnout rovněž
jednání Rady pro obecné záležitosti (GAC)
s omezeným programem (k původnímu
programu viz zde). Ve středu 25/3 pak
proběhne neformální jednání ministrů
pro oblast zemědělství a v pátek 27/3
neformální jednání ministrů pro regionální
rozvoj a politiku soudržnosti.

EVROPSKÁ RADA

EVROPSKÁ KOMISE
ZASEDÁNÍ KOLEGIA
Ve středu 25/3 se v Bruselu sejde kolegium
Evropské komise. S ohledem na aktuální dění
je plánováno pouze přijetí jedné iniciativy
z oblasti vnějších vztahů, a sice akčního
plánu pro lidská práva a demokracii
na období 2020-2024.

BOJ PROTI KORONAVIRU
Komise bude v tomto týdnu pokračovat
v řešení situace ohledně šíření koronavirové
nákazy v Evropě. Dne 13/3 byl přijat první
soubor
iniciativ
obsahující
sdělení
o hospodářských aspektech krize COVID-19
a navazující návrhy nařízení o investiční
iniciativě pro reakci na COVID-19, nařízení
o letištních časech a nařízení o poskytnutí

RADA EU / EVROPSKÁ RADA
RADA EU
V minulém týdnu bylo rozhodnuto, že se
Rada minimálně po dobu příštích 30 dnů
nebude scházet fyzicky a budou probíhat
pouze nezbytná neformální jednání
prostředky
komunikace
na
dálku.
Neodkladná rozhodnutí pak budou přijímána
písemnou procedurou. V pondělí 23/3
proběhne tímto způsobem jednání Rady pro
zahraniční věci (FAC), která prodiskutuje
společný postup při repatriaci občanů EU
v souvislosti s opatřeními proti šíření
koronaviru. Ve stejný den proběhne rovněž
videokonference Rady pro hospodářské a
finanční věci (ECOFIN), která projedná
hospodářský dopad pandemie COVID-19
v Evropě, včetně opatření přijímaných
Evropskou komisí (viz zde) a Evropskou
centrální bankou (viz zde) na jeho zmírnění.
Diskutována bude flexibilita Paktu stability a
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V úterý 17/3 se uskutečnila v pořadí již druhá
videokonference na úrovni vrcholných
představitelů členských států za účelem
řešení situace ohledně šíření nákazy virem
COVID-19 v Evropě. Jednání navázalo
na videokonferenci z 10/3. V jejím rámci bylo
mimo jiné rozhodnuto o odložení řádného
zasedání Evropské rady ve dnech 26-27/3.
Namísto něj se ve čtvrtek 26/3 uskuteční
další
mimořádná
videokonference
vrcholných představitelů členských států,
kteří naváží na výsledky předchozích dvou
jednání. Pozornost tak bude věnována
diskusi o opatřeních na zmírnění šíření viru,
zajištění
dostatečného
množství
zdravotnického materiálu, podpoře výzkumu
za účelem vývoje antivirové vakcíny a řešení
socioekonomických dopadů na jednotlivé
členské státy.
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