AKTUÁLNÍ AGENDA
V BRUSELU
v týdnu od 20. 4. do 26. 4. 2020

ZPRÁVA STÁLÉ ZÁSTUPKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PŘI EVROPSKÉM PA RLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT – JEDNÁNÍ VÝBORŮ A POLITICKÝCH SKUPIN
VÝBORY
Zahraniční výbor (AFET) bude 20/4 hlasovat o
svém příspěvku k plánovanému summitu EU
se zeměmi západního Balkánu. Ten byl
chorvatským předsednictvím odložen na
červen, prozatím bez konkrétního termínu.
Společně s členy Podvýboru pro lidská práva
(DROI) si poslanci vymění názory s vysokým
představitelem pro zahraniční věci a
bezpečnostní politiku Josepem Borrellem
ohledně akčního plánu EU pro lidská práva a
demokracii na období 2020–2024 (viz zde). Za
účasti členů Podvýboru pro bezpečnost a
obranu (SEDE) projednají dále dopady krize
covid-19 na vnější činnost EU. Výbor pro
regionální rozvoj (REGI) projedná s příslušnými
komisaři, jak se krize covid-19 odrazí v unijní
politice soudržnosti. Očekává se rovněž
hlasování o podpoře zemědělského sektoru
v roce 2021. Výbor pro rozvoj (DEVE) si 21/4
vymění názory s příslušnými komisaři ohledně

reakce EU na šíření koronavirové nákazy
v Evropě. Poslanci budou dále hlasovat o svých
doporučeních k probíhajícímu vyjednávání o
budoucím partnerství s UK. Hospodářský a
měnový výbor (ECON) povede pravidelný
ekonomický dialog s předsedou Euroskupiny
Máriem Centenem. Výbor pro životní prostředí,
veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) si
vymění názory s komisaři pro zdraví a
bezpečnost potravin a pro řešení krizí o aktuální
situaci. S místopředsedou Komise Fransem
Timmermansem pak projedná další výhled
ohledně tzv. zelené dohody pro Evropu a
souvisejících opatření v oblasti klimatu. Výbor
pro mezinárodní obchod (INTA) povede dialog
s komisařem pro obchod k reakci EU na dopady
krize covid-19 v této oblasti a k otázce regulace
vývozu některých výrobků. Výbor pro dopravu
a cestovní ruch (TRAN) projedná s komisařem
pro vnitřní trh reakci EU na dopady krize covid19 v odvětví turismu. Výbor pro občanské
svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE)

projedná 23/4 stav právního státu v Polsku a
v Maďarsku v souvislosti s opatřeními přijatými
v boji proti šíření koronavirové nákazy. Poslanci
by měli dále hlasovat o uzavření dohody o
zpětném přebírání občanů a usnadnění vízové
povinnosti s Běloruskem. Výbor pro průmysl,
výzkum a energetiku (ITRE) si 24/4 vymění
názory s komisaři pro inovace, výzkum, kulturu,
vzdělávání a mládež a pro vnitřní trh o dalších
krocích EU v návaznosti na usnesení přijaté
plénem v minulém týdnu (viz zde). Všechna
uvedená jednání lze sledovat online zde.

15/4 představila předsedkyně Komise společně
s předsedou Evropské rady očekávaný plán
koordinovaného postupu při rozvolňování
opatření přijatých členskými státy k omezení
šíření koronavirové nákazy (tzv. exit strategii),
na niž by koncem dubna měl navázat komplexní
plán na ozdravení evropské ekonomiky, jež
bude zahrnovat revizi pracovního programu
Komise na rok 2020 i návrhu víceletého
finančního rámce na období 2021-2027.
Současně s uvedenou strategií vydala Komise

pokyny k testování na covid-19 (viz zde).
V návaznosti na doporučení z 8/4 pak Komise
společně s členskými státy vypracovala sadu
nástrojů EU pro využití mobilních aplikací k
vysledování kontaktů a varování v reakci na
pandemii koronaviru (viz zde), již doprovází
pokyny ohledně zajištění ochrany osobních
údajů (viz zde). 16/4 přijala Komise dále pokyny
k provádění předpisů EU týkajících se azylových
řízení, postupů navracení a přesídlování v
situaci koronavirové pandemie (viz zde).

zhodnotí současný přístup EU vůči zemím
Východního partnerství a Ukrajině. Na
programu bude dále jednání o aktuální
mezinárodní situaci v souvislosti s pandemií
covid-19 a specificky pak o situaci v Libyi.
Ministři pro obecné záležitosti si ve stejný den
vymění názory na dosavadní opatření přijatá
jednotlivými členskými státy i EU s cílem
omezit
šíření
koronavirové
nákazy.
Diskutována bude rovněž otázka právního
státu, jež vyvstala v souvislosti s rozhodnutími
maďarské vlády. K přehledu všech plánovaných
jednání na úrovni Rady v tomto týdnu viz zde.

EVROPSKÁ RADA

PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ V
UPLYNULÉM TÝDNU
Ve dnech 16-17/4 se v Bruselu uskutečnilo
mimořádné plenární zasedání EP. Poslanci
projednali návrhy předložené Komisí v reakci na
aktuální situaci ohledně koronavirové nákazy
v Evropě, včetně socioekonomických dopadů.
Plénum přijalo několik usnesení, jejichž texty
jsou k dispozici zde (16/4) a zde (17/4).

EVROPSKÁ KOMISE
ZASEDÁNÍ KOLEGIA
Ve středu 22/4 se formou videokonference
uskuteční pravidelné zasedání kolegia Evropské
komise. Očekává se mimo jiné přijetí balíčku
k řešení situace v oblasti letecké dopravy.

KORONAVIROVÁ OPATŘENÍ
ZA UPLYNULÝ TÝDEN
Komise kontinuálně přijímá opatření k řešení
situace ohledně šíření viru covid-19 v Evropě.

RADA EU / EVROPSKÁ RADA
RADA EU
Rada se v současné době neschází fyzicky.
Probíhají pouze nezbytná neformální jednání
formou videokonferencí (prodlouženo do
23/5). Neodkladná rozhodnutí jsou přijímána
písemnou procedurou. V tomto týdnu se
daným způsobem uskuteční dne 21/4 jednání
ministrů pro sport, kteří prodiskutují dopady
krize covid-19 v dané oblasti, včetně způsobů,
jak zajistit bezpečný návrat k provozování
sportovních aktivit. 22/4 se uskuteční
videokonference ministrů zahraničí, kteří
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Ve čtvrtek 23/4 proběhne v pořadí čtvrté
neformální jednání Evropské rady k současné
situaci, která naváže na výsledky poslední
videokonference dne 26/3. Lídři by měli
podpořit dohodu Euroskupiny na některých
opatřeních
koordinované
reakce
na
ekonomické důsledky pandemie covid-19, jíž
bylo dosaženo 9/4. Na programu bude rovněž
diskuse o společném evropském plánu rušení
opatření
proti
šíření
viru
covid-19
představeném v minulém týdnu (viz zde).
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