AKTUÁLNÍ AGENDA
V BRUSELU
v týdnu od 30. 3. do 5. 4. 2020

ZPRÁVA STÁLÉ ZÁSTUPKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PŘI EVROPSKÉM PA RLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT – VÝBORY / POLITICKÉ SKUPINY
VÝBORY
Ve čtvrtek 2/4 se uskuteční mimořádné
jednání Výboru pro vnitřní trh a ochranu
spotřebitelů (IMCO) s využitím prostředků
komunikace na dálku. Na programu bude
výměna názorů s komisařem pro oblast
vnitřního trhu Thierrym Bretonem ohledně
reakce EU na aktuální situaci v Evropě (viz
zde). Kromě toho by se poslanci měli zabývat
svými doporučeními, pokud jde o
vyjednávání o budoucím partnerství s UK.
Na programu bude rovněž téma umělé
inteligence v oblasti vzdělávání, kultury a v
audiovizuálním sektoru. Jednání bude
možné sledovat živě zde. Stejným způsobem
se v tento den uskuteční také jednání Výboru
pro občanské svobody, spravedlnost a

vnitřní věci (LIBE). Poslanci se budou zabývat
především situací na řecko-turecké hranici
(viz zde). Očekává se rovněž hlasování o
dohodách EU s Běloruskem týkajících se
usnadnění vízové povinnosti a zpětného
přebírání neoprávněně pobývajících osob.
Jednání bude možné sledovat živě zde.

POLITICKÉ SKUPINY
Politické frakce budou v tomto týdnu jednat
s využitím prostředků komunikace na dálku
dle aktuálních potřeb.

PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ DNE 26/3
Ve čtvrtek 26/3 se uskutečnilo mimořádné
plenární zasedání EP, které procedurou
zrychleného projednávání schválilo tři
legislativní návrhy předložené Komisí

v reakci na šíření nákazy virem COVID-19
v Evropě dne 13/3 (k průběhu a výstupům
této schůze viz zde). Svolání další
mimořádné plenární schůze je prozatím
plánováno na 16/4.

KALENDÁŘ AKTIVIT EP
Konference předsedů (předseda EP +
předsedové politických skupin) schválili
v minulém týdnu další revidovanou verzi
kalendáře EP (k dispozici zde), který
předpokládá návrat ke klasickému způsobu
práce nejdříve v září. Do té doby by měl
parlament pracovat formou komunikace na
dálku s tím, že v průběhu měsíce dubna
uvede do provozu technické řešení, které
umožní plnohodnotný průběh všech debat.

EVROPSKÁ KOMISE
ZASEDÁNÍ KOLEGIA
Ve středu 1/4 se v Bruselu sejde kolegium
Evropské komise. Kromě řešení situace
ohledně koronavirové nákazy v Evropě není
plánováno přijetí žádných nových iniciativ či
jiných dokumentů EU.

BOJ PROTI KORONAVIRU
Komise bude v tomto týdnu pokračovat
v řešení situace ohledně šíření viru COVID-19
v Evropě. Ucelený přehled doposud přijatých
opatření je k dispozici zde. 23/3 zveřejnila

Komise praktická doporučení pro zajištění
nepřetržitého toku zboží v celé EU
prostřednictvím tzv. zelených pruhů (viz
zde). 25/3 vydala pokyny k prověřování
zahraničních investic za účelem ochrany
kritických evropských aktiv a technologií v
současné krizi (viz zde). Ve stejný den přijala
také rozhodnutí o harmonizovaných
normách pro zdravotnické prostředky (viz
zde). 26/3 byly vydány pokyny k zajištění
základní letecké nákladní dopravy (viz zde).
Dále podnikla další kroky k uvolnění pravidel
v oblasti státní podpory (viz zde a zde). 27/3

navrhla uvolnit z rozpočtu EU prostředky na
repatriaci občanů EU ze třetích zemí a na
nákup zdravotnických zásob systému
rescEU (viz zde). 30/3 předložila praktické
pokyny k zajištění volného pohybu
klíčových pracovníků (viz zde). Společně
s nimi byly vydány pokyny týkající se
provádění dočasného omezení cest do EU.
Kromě uvedených opatření avizovala
předsedkyně Komise o víkendu předložení
revidovaného návrhu nového víceletého
finančního rámce EU na období 2021-2027,
který zohlední aktuální priority (viz zde).

proběhnout
rovněž
videokonference
ministrů financí ve formátu tzv. Euroskupiny
k řešení ekonomických dopadů současné
krize. Její termín zatím nebyl potvrzen.
K přehledu všech jednání organizovaných
v tomto týdnu viz zde.

Lídři se zabývali především opatřeními proti
šíření nákazy virem COVID-19, včetně řešení
jejich
socioekonomických
důsledků.
Pozornost byla věnována rovněž nedávnému
zemětřesení v Chorvatsku. Kromě toho byla
prodiskutována také aktuální situace na
řecko-turecké hranici. Dále byly z jejich
strany potvrzeny závěry Rady GAC z 25/3 k
rozšiřování EU, pokud jde o Severní
Makedonii a Albánii (viz zde). Jako výstup
bylo přijato společné prohlášení členů
Evropské rady, které je k dispozici zde.

RADA EU / EVROPSKÁ RADA
RADA EU
Rada se v současné době neschází fyzicky.
Probíhají pouze nezbytná neformální jednání
formou
videokonferencí.
Neodkladná
rozhodnutí jsou přijímána písemnou
procedurou. V tomto týdnu by se tímto
způsobem mělo dne 3/4 uskutečnit jednání
ministrů zahraničí věnované dalšímu vývoji,
pokud jde o repatriaci občanů EU ze třetích
zemí, či aktuálnímu dění v zahraničněpolitické oblasti. Kromě ní by mohla
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EVROPSKÁ RADA DNE 26/3
Ve čtvrtek 26/3 se uskutečnila v pořadí již
třetí
mimořádná
videokonference
vrcholných představitelů členských států.
Předchozí dvě jednání proběhla 10/3 a 17/3.
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