AKTUÁLNÍ AGENDA
V BRUSELU
v týdnu od 6. 4. do 12. 4. 2020

ZPRÁVA STÁLÉ ZÁSTUPKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PŘI EVROPSKÉM PA RLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT – VÝBORY / POLITICKÉ SKUPINY
VÝBORY
V úterý 7/4 se uskuteční mimořádné jednání
Výboru pro rybolov (PECH) s využitím
prostředků
komunikace
na
dálku.
Na programu bude debata k řešení
socioekonomických
důsledků
krize
COVID-19 v odvětví rybolovu a akvakultury.
Rozpravu bude možné sledovat živě zde.

POLITICKÉ SKUPINY
Politické frakce budou v tomto týdnu jednat
s využitím prostředků komunikace na dálku

dle aktuálních potřeb. Lídři některých z nich
vyjádřili v minulém týdnu obavy ohledně
mimořádných
opatření
přijímaných
v těchto dnech maďarskou vládou.
Předseda EP předá Komisi na jejich základě
dopis s výzvou, aby se situací zabývala.

KALENDÁŘ AKTIVIT EP
Konference předsedů (předseda EP +
předsedové politických skupin) schválila
v minulém týdnu další revidovanou verzi
kalendáře EP (k dispozici zde). Hlavní změna
spočívá v zařazení mimořádného plenárního

zasedání, které se bude konat ve dnech
16-17/4 v Bruselu s využitím prostředků
komunikace na dálku. Mezi projednávanými
body budou pouze aktuální návrhy Komise
týkající se reakce EU na šíření nákazy virem
COVID-19 v Evropě, včetně řešení
socioekonomických
dopadů.
Plenární
zasedání proběhne ve shodném režimu jako
v březnu. Europoslanci přítomní v Bruselu se
tak budou moci opět účastnit osobně.
Hlasování proběhne písemnou procedurou.
K režimu jednání podrobněji viz zde.

EVROPSKÁ KOMISE
ZASEDÁNÍ KOLEGIA
Ve středu 8/4 se v Bruselu sejde kolegium
Evropské komise. Kromě řešení situace
okolo koronavirové nákazy v Evropě není
plánováno přijetí žádných nových iniciativ či
jiných dokumentů EU.

KORONAVIROVÁ OPATŘENÍ
ZA UPLYNULÝ TÝDEN
Komise kontinuálně přijímá opatření k řešení
situace ohledně šíření viru COVID-19
v Evropě. Ucelený přehled doposud přijatých
opatření je k dispozici 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. Ve stejný den oznámila také opatření
na pomoc zemím západního Balkánu
(viz zde) a zemím v rámci Východního
partnerství (viz zde). 31/3 oznámila
v souvislosti s pandemií COVID-19 posílení
pomoci na řešení syrské uprchlické krize
týkající se situace v Iráku, Jordánsku a
Libanonu (viz zde). 2/4 představila Komise
svůj záměr zřídit nástroj pro dočasnou
podporu na zmírnění rizik nezaměstnanosti
v mimořádné situaci (SURE). Kromě jiného
bylo navrženo také přesměrování všech
nepřidělených prostředků z fondů politiky
soudržnosti na boj s touto událostí (viz zde).

3/4 vydala Komise pokyny týkající se
nouzové přeshraniční pomoci v oblasti
zdravotní péče v souvislosti s COVID-19
(viz zde). Ve stejný den bylo navrženo také
odložení
použitelnosti
nařízení
o
zdravotnických prostředcích o 1 rok (viz zde)
a rozhodnuto o dočasném upuštění od cel a
DPH při dovozu zdravotnických prostředků
a osobních ochranných pomůcek ze třetích
zemí (viz zde). Došlo rovněž k rozšíření
dočasného rámce pro státní podpory
přijatého 19/3 (viz zde). K dnešnímu dni bylo
realizováno avizované uvolnění finančních
prostředků z Evropských investičních a
strukturálních fondů na pomoc malým a
středním podnikům (viz zde).

ministrů spravedlnosti, kteří by si měli
vyměnit informace o opatřeních, jež
na národní úrovni činí v oblasti justice
s ohledem na aktuální situaci. Jedním
z diskutovaných témat budou rovněž sankce
za porušení opatření zaváděných členskými
státy za účelem zmírnění šíření nákazy
virem COVID-19. V úterý 7/4 proběhne
jednání Euroskupiny (ministři financí)
v inkluzivním formátu (EU-27). Na programu
bude
projednání
návrhů
na
komplexní řešení ekonomických dopadů
současné krize navazujících na výzvu
Evropské rady z 26/3. Ve stejný den
proběhne rovněž jednání ministrů pro

výzkum, kteří v rámci reakce na krizi
COVID-19 prodiskutují možnosti financování
evropských projektů v oblasti výzkumu a
inovací či možné způsoby sdílení vědeckých
údajů a vědecké infrastruktury mezi
výzkumnými a inovačními centry. 8/4 je
naplánováno jednání ministrů zahraničí
věnované oblasti rozvoje v souvislosti
s pandemií COVID-19. Společně s ním
proběhne rovněž jednání ministrů kultury,
kteří se budou věnovat dopadům současné
situace na oblast kultury a tvůrčí odvětví.
K přehledu všech jednání organizovaných
v tomto týdnu na úrovni Rady viz 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 se daným
způsobem uskuteční dne 6/4 jednání
ministrů obrany, kteří budou řešit zapojení
vojenských kapacit do boje s koronavirovou
nákazou na národní úrovni. Dále by měli
prodiskutovat dopad pandemie na mise a
operace ve třetích zemích v rámci společné
bezpečnostní a obranné politiky (SBOP). Na
tento den je naplánováno také jednání
MGR. EVA TETOUROVÁ
Stálá zástupkyně Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR
při Evropském parlamentu
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