AKTUÁLNÍ AGENDA
V BRUSELU
v týdnu od 13. 4. do 19. 4. 2020

ZPRÁVA STÁLÉ ZÁSTUPKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PŘI EVROPSKÉM PA RLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT – PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ / VÝBORY
VÝBORY
V úterý 14/4 se uskuteční mimořádné jednání
Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele
(IMCO) s využitím prostředků komunikace na
dálku. Na programu bude debata s komisařem
pro oblast spravedlnosti D. Reyndersem
ohledně opatření přijímaných v současné
situaci k ochraně spotřebitelů (možno sledovat
živě zde). 15/4 se stejnou formou uskuteční
mimořádné jednání Výboru pro zemědělství a
rozvoj venkova (AGRI), v jehož rámci
vystoupí komisař pro oblast zemědělství J.
Wojciechowski k dopadům krize COVID-19 na
zemědělský sektor (možno sledovat živě zde).

Ve stejný den proběhne také společné jednání
Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a
vnitřní věci (LIBE) a Hospodářského a
měnového výboru (ECON) se zástupci Komise
ohledně nové metodologie pro stanovení
vysoce rizikových zemí z hlediska praní peněz
a financování terorismu. Prozatím nepotvrzené
je dne 15/4 jednání Výboru pro zaměstnanost a
sociální věci (EMPL) k výměně názorů
s komisařem N. Schmitem ohledně dopadů
současné krize na trh práce.

Ve dnech 16-17/4 se v Bruselu uskuteční
mimořádné plenární zasedání EP, které

proběhne ve stejném režimu jako březnová
mimořádná
schůze,
tedy
prostřednictvím prostředků komunikace na
dálku s možnou osobní účastí poslanců.
Hlasování
bude
probíhat
písemnou
procedurou. Mezi projednávanými body budou
pouze aktuální návrhy Komise týkající se reakce
EU na šíření nákazy virem COVID-19 v Evropě,
včetně řešení jejích socioekonomických
dopadů. V návaznosti na prohlášení Komise a
Rady k tomuto tématu by měli poslanci hlasovat
o předložených rozpočtových a finančních
návrzích a návrzích řešících dopady v některých
konkrétních oblastech politik. Jejich přehled je
k dispozici zde.

prostředků z Evropských investičních a
strukturálních fondů na pomoc malým a
středním podnikům (viz zde). Ve stejný den pak
zahájila výzvy k předkládání návrhů na nové
společné výzkumné a průmyslové projekty
v oblasti obrany pro rok 2020, jejichž
financování podpoří z unijních prostředků (viz
zde). 7/4 vydala pokyny k distribuci léčiv
v aktuální mimořádné situaci s cílem zajistit
jejich dostupnost pro všechny (viz zde). 8/4 byly
vydány pokyny pro repatriaci cestujících na
výletních lodích a ochranu posádek usilující o
koordinovaný přístup (viz zde). Ve stejný den
bylo vydáno rovněž sdělení Komise týkající se
reakce EU na pandemii COVID-19 v globálním
měřítku. Jeho cílem je představení plánů na
podporu nejpostiženějších třetích zemí v boji
s touto nákazou, pokud jde o jejich
zdravotnické, vodohospodářské a hygienické
systémy, kapacity v oblasti výzkumu či

zmírňování socioekonomických dopadů (viz
zde). 8/4 spustila Komise investiční koncept
ESCALAR (viz zde) avizovaný v rámci strategie
na pomoc malým a středním podnikům. Ve
stejný den přijala také doporučení ohledně
používání mobilních aplikací a dat z mobilních
telefonů v boji proti pandemii koronaviru. Jeho
cílem je zajistit jednotný přístup, pokud jde o
bezpečnost aplikací, ochranu soukromí a
osobních
údajů
i
způsoby
využití
shromažďovaných dat (viz zde). 8/4 bylo dále
zveřejněno sdělení Komise představující
dočasný rámec pro oblast antimonopolního
práva s cílem umožnit spolupráci některých
společností za účelem řešení současné
mimořádné situace (viz zde). Komise v minulém
týdnu svým sdělením rovněž vyzvala členské
státy k podpoře prodloužení uzavření vnějších
hranic schengenského prostoru do 15/5 (viz
zde).

výuky zavedené v jednotlivých členských
státech, včetně výhledu na konání přijímacích i
závěrečných zkoušek na středních a vysokých
školách. Pozornost bude věnována rovněž
situaci účastníků programu Erasmus+. 15/4
proběhne jednání ministrů zdravotnictví, kteří
prodiskutují aktuální stav nákazy virem COVID19 v jednotlivých zemích, včetně opatření
přijatých za účelem jejího zmírnění. Cílem by
měla být společná koordinace dalšího postupu
s ohledem na jejich případné rozvolňování. Ve

středu 16/4 je naplánováno jednání ministrů
financí, jehož předmětem by mělo být řešení
ekonomických důsledků pandemie COVID-19
v návaznosti
na
iniciativy
předložené
v uplynulých dnech a týdnech Evropskou
komisí. Ve stejný den proběhne také jednání
ministrů zahraničí/obchodu zaměřené na
dopady aktuální situace na globální hodnotové
řetězce v oblasti mezinárodního obchodu.
K přehledu všech plánovaných jednání na
úrovni Rady v tomto týdnu viz zde.

PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ

EVROPSKÁ KOMISE
ZASEDÁNÍ KOLEGIA
Ve středu 15/4 se formou videokonference
uskuteční pravidelné zasedání kolegia Evropské
komise. Očekává se přijetí pokynů ke
koordinovanému postupu při uvolňování
omezení přijatých jednotlivými členskými státy
ke zpomalení koronavirové nákazy. Komisaři
rovněž zahájí práci na změně pracovního
programu Komise na rok 2020 v souvislosti
s krizí COVID-19 ve smyslu soustředění úsilí na
nápravu vzniklých škod. Prioritou zůstane
zelená ekonomika i digitální agenda. Ostatní
iniciativy budou odloženy na pozdější období.

KORONAVIROVÁ OPATŘENÍ
ZA UPLYNULÝ TÝDEN
Komise kontinuálně přijímá opatření k řešení
situace ohledně šíření viru COVID-19 v Evropě.
6/4 realizovala avizované uvolnění finančních

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 14/4 jednání ministrů
školství, kteří budou řešit dopady současné
situace na oblast vzdělávání. Součástí bude
výměna názorů ohledně způsobů distanční
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