AKTUÁLNÍ AGENDA
V BRUSELU
v týdnu od 27. 4. do 3. 5. 2020

ZPRÁVA STÁLÉ ZÁSTUPKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PŘI EVROPSKÉM PA RLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT – JEDNÁNÍ VÝBORŮ A POLITICKÝCH SKUPIN
VÝBORY
Hospodářský a měnový výbor (ECON) povede
27/4 rozpravu s komisaři pro oblast
hospodářství Valdisem Dombrovskisem a
Paolem Gentilonim, která by měla navázat na
výsledky neformálního jednání Evropské rady
v minulém týdnu. Výbor pro občanské
svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE)
projedná ve stejný den migrační situaci v Libyi
a v centrálním Středomoří. Podvýbor pro
bezpečnost a obranu (SEDE) se bude zabývat
bezpečnostními operacemi EU v oblastech
Sahelu a Afrického rohu, otázkou vývozu
zbraní či etickými aspekty umělé inteligence.
Členové Výboru pro dopravu a cestovní ruch
(TRAN) si 28/4 vymění názory s komisařkou pro
dopravu Adinou Ioanou Vălean ohledně
dopadu krize covid-19 na tento sektor. Výbor

by se měl dále vrátit k tzv. balíčku mobility
zahrnujícímu mimo jiné úpravu pravidel pro
vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy či
minimální doby jejich odpočinku. V návaznosti
na schválení kompromisu dohodnutého
předběžně s EP Radou dne 7/4 (viz zde) čeká
nyní poslance druhé čtení, v jehož rámci by měli
návrhy v příslušném znění potvrdit. Výbor pro
průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) bude ve
stejný den hlasovat o svých doporučeních pro
projednání návrhu nařízení o označování
pneumatik s ohledem na palivovou účinnost
a jiné důležité parametry v druhém čtení.
Kromě toho se budou poslanci zabývat
například budoucím fungováním a aktivitami
Evropského inovačního a technologického
institutu (EIT). Výbor pro zemědělství a rozvoj
venkova (AGRI) by měl 28/4 hlasovat o pozici EP
k nařízení upravujícímu přechodná pravidla pro

oblast společné zemědělské politiky do doby,
než bude schválena její reforma (viz zde). Výbor
pro rybolov (PECH) projedná 30/4 otázku
kontroly rybolovu či svá doporučení pro
vyjednávání o budoucích vztazích mezi EU a
Spojeným královstvím v dané oblasti. Petiční
výbor (PETI) se bude ve stejný den zabývat
peticemi souvisejícími se současnou situací
okolo krize covid-19. Uvedená jednání lze
sledovat online zde.

Komise kontinuálně přijímá opatření k řešení
situace ohledně šíření viru covid-19 v Evropě.
20/4 spustila platformu pro rychlé sdílení
vědeckých dat v rámci EU (viz zde). 22/4
představila další soubor mimořádných opatření
na podporu sektorů zemědělství a
potravinářství s ohledem na současnou situaci
(viz zde). Ve stejný den oznámila také
poskytnutí mimořádné makrofinanční pomoci
deseti zemím v bezprostředním sousedství EU
(viz zde). 24/4 oznámila Komise vydání pokynů
pro bezpečný návrat na pracoviště

vypracovaných Evropskou agenturou pro
bezpečnost a ochranu zdraví při práci (viz zde).
Ve stejný den vyzvala Komise k zapojení se do
dárcovské iniciativy v rámci globální reakce na
koronavirus, která bude zahájena 4/5. Jedná se
o společný projekt WHO a globálních organizací
v oblasti zdraví, jehož cílem je zajistit
celosvětový
přístup
k diagnostickým
a
terapeutickým prostředkům a očkovacím
látkám proti koronaviru. K tomu by měla
napomoci finanční sbírka s počáteční cílovou
částkou 7,5 miliardy eur (viz zde).

Komise prodiskutují současný stav hodnocení
národních energetických a klimatických plánů.
Ve stejný den proběhne také videokonference
ministrů vnitra, kteří prodiskutují aktuální stav
a další postup v otázce reakce na covid-19,
pokud jde o režim na vnitřních a vnější hranici
schengenského prostoru, používání aplikací pro
sledování, oblast azylu, navracení a přesídlování
a změny v trestné činnosti v důsledku
pandemické situace. Na programu bude také
projednání migrační situace na hranicích
s Tureckem a v západním a centrálním
Středomoří, včetně přesunu nezletilých osob
bez doprovodu z Řecka. 29/4 je naplánováno
jednání ministrů dopravy, kteří posoudí

doposud přijatá opatření k řešení negativních
dopadů současné krize na odvětví dopravy.
Prodiskutují rovněž způsob, jak koordinovat
uvolňování aktuálních omezení. K přehledu
všech plánovaných jednání na úrovni Rady
v tomto týdnu viz zde.

KONFERENCE PŘEDSEDŮ
V úterý 28/4 se uskuteční mimořádné zasedání
Konference předsedů (předseda EP +
předsedové politických skupin), která si vymění
názory s předsedkyní Komise Ursulou von der
Leyen ohledně revize pracovního programu
Komise pro rok 2020 a úpravy víceletého
finančního rámce na období 2021-2027.

EVROPSKÁ KOMISE
ZASEDÁNÍ KOLEGIA
Ve středu 29/4 se uskuteční pravidelné
zasedání kolegia Evropské komise. Očekává se
orientační debata k dopadům krize covid-19
na odvětví cestovního ruchu. Její výsledky se
pravděpodobně promítnou do komplexního
ozdravného plánu (tzv. Recovery Strategy),
jehož představení se očekává v příštím týdnu.

KORONAVIROVÁ OPATŘENÍ
ZA UPLYNULÝ TÝDEN

RADA EU / EVROPSKÁ RADA
RADA EU
Rada se v současné době neschází fyzicky.
Probíhají pouze nezbytná neformální jednání
formou
videokonferencí
(prodlouženo
prozatím do 23/5). Neodkladná rozhodnutí jsou
přijímána písemnou procedurou. V tomto
týdnu se daným způsobem uskuteční dne 27/4
jednání ministrů pro oblast cestovního ruchu,
kteří si vymění informace a osvědčené postupy
ohledně doposud přijatých podpůrných
opatření v tomto sektoru i budoucího výhledu.
28/4 proběhne videokonference ministrů pro
oblast energetiky, kteří projednají dopad
současné krize na toto odvětví. Se zástupci
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EVROPSKÁ RADA V UPLYNULÉM
TÝDNU
Dne 23/4 proběhlo čtvrté neformální jednání
Evropské rady k současné situaci. Lídři mimo
jiné uvítali obecný plán cesty k oživení (viz zde)
představený společně předsedou ER a
předsedkyní Komise 21/4. Předseda ER shrnul
výsledky videokonference ve svých závěrech.
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