AKTUÁLNÍ AGENDA
V BRUSELU
v týdnu od 4. 5. do 10. 5. 2020

ZPRÁVA STÁLÉ ZÁSTUPKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PŘI EVROPSKÉM PA RLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT – JEDNÁNÍ VÝBORŮ A POLITICKÝCH SKUPIN
VÝBORY
Rozpočtový výbor (BUDG) bude dnes hlasovat o
některých urgentních návrzích Komise
týkajících se přesunů finančních prostředků
v rámci rozpočtu EU za účelem poskytnutí
humanitární pomoci v koronavirové krizi (viz
zde). Očekává se dále hlasování o doporučeních
EP, pokud jde o náhradní plán pro případ, že
nebude včas schválen nový víceletý finanční
rámec EU na období 2021-2027 (viz zde). Výbor
pro životní prostředí (ENVI) prodiskutuje své
stanovisko ke zřízení Fondu pro spravedlivou
transformaci, který má pomoci při přechodu ke
klimaticky neutrální ekonomice (viz zde). Na
programu bude například také hlasování o
kompromisním znění nařízení o minimálních
požadavcích pro opětovné využívání vody,
které Rada odsouhlasila 7/4 (viz zde). Výbor pro
vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO) si 4/5
vymění názory s výkonnou místopředsedkyní
Komise M. Vestager ohledně využití digitálních

technologií při řešení současné krize i jejích
důsledků (viz zde). Výbor pro kulturu a
vzdělávání (CULT) povede ve stejný den
rozpravu s komisaři M. Gabriel a T. Bretonem
ohledně dopadů současné krize na vzdělávání,
sport, kulturní a kreativní sektor či média.
Hospodářský a měnový výbor (ECON) projedná
5/5 se zástupci ECB dopad současné krize na
bankovní sektor (viz zde). 7/5 se pak bude
zabývat výroční zprávou ECB za rok 2019 (viz
zde). Výbor pro rozpočtovou kontrolu (CONT)
bude ve stejný den hlasovat o zprávě shrnující
výsledky jeho vyšetřovací mise do České
republiky ve dnech 26-28/2 (viz zde). Výbor pro
zaměstnanost a sociální věci (EMPL)
prodiskutuje 7/5 dopady krize covid-19 na
pracovní podmínky zaměstnanců i sociální
oblast (viz zde). Výbor pro zemědělství a rozvoj
venkova (AGRI) povede ve stejný den rozpravu
s výkonným místopředsedou Komise F.
Timmermansem ohledně budoucího výhledu
pro zemědělský sektor v kontextu stávající

krize i tzv. Zelené dohody pro Evropu. Výbor pro
právní záležitosti (JURI) si vymění názory
s komisařem D. Reyndersem ohledně dopadu
pandemie covid-19 na oblast justice. Na
programu bude rovněž hlasování o stanovisku
EP ohledně vyjednávání o budoucích vztazích
EU se Spojeným královstvím. Výbor pro
občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
(LIBE) povede rozpravu s komisařkou Y.
Johansson ohledně dopadů současné situace
na oblast migrace, azylu a bezpečnosti.
Poslanci by měli rovněž hlasovat o umožnění
automatické výměny daktyloskopických údajů
mezi EU a Spojeným královstvím. Zahraniční
výbor (AFET) prodiskutuje 7/5 s komisařem O.
Várhelyim výsledky Summitu EU se zeměmi
západního Balkánu (viz dále). Výbor pro
průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) se bude
8/5 zabývat podporou malých a středních
podniků a odvětví průmyslu v kontextu
aktuální situace. Všechna uvedená jednání lze
sledovat online zde.

KORONAVIROVÁ OPATŘENÍ
ZA UPLYNULÝ TÝDEN

bankovnictví, který má usnadnit poskytování
bankovních úvěrů domácnostem a podnikům
v EU (viz zde). 29/4 oznámila zvýšení finanční
pomoci zemím západního Balkánu, včetně
plánů na podporu oživení jejich ekonomik (viz
zde). K dnešnímu dni byla oficiálně zahájena
dárcovská iniciativa v rámci globální reakce na
koronavirus, jejímž cílem je zajistit celosvětový
přístup k léčbě koronaviru (viz zde).

EVROPSKÁ KOMISE
ZASEDÁNÍ KOLEGIA
Ve středu 6/5 se uskuteční pravidelné zasedání
kolegia Evropské komise. Dle neoficiálních
informací by mělo být přijato revidované znění
pracovního programu Komise pro rok 2020.
Představení
avizovaného
komplexního
ozdravného plánu (tzv. Recovery Strategy),
bude pravděpodobně ještě odloženo.

Komise kontinuálně přijímá opatření k řešení
situace ohledně šíření viru covid-19 v Evropě.
28/4 zveřejnila pokyny, jejichž cílem je zajištění
průběhu klinického výzkumu i během
koronavirové pandemie (viz zde). Ve stejný den
přijala také balíček opatření v oblasti

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 5/5
jednání ministrů pro zaměstnanost a sociální
otázky, kteří zhodnotí dopad pandemie covid19 na trh práce, včetně opatření přijímaných za
účelem jeho zmírnění v jednotlivých členských
státech, ale i na unijní úrovni. Na programu
bude dále debata k demografickým změnám ve
světle současné situace a jejich důsledkům,
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jejíž
výstupy
budou
promítnuty
do
připravované zprávy Komise k tomuto tématu.
Ve stejný den proběhne rovněž jednání ministrů
pro telekomunikace, kteří se budou zabývat
otázkou používání aplikací pro sledování
kontaktů a údajů elektronické komunikace za
účelem kontroly šíření koronavirové nákazy,
včetně jejich interoperability. V tomto kontextu
povedou rovněž diskuzi o úloze digitálního
odvětví v rámci následné fáze oživení a
eventuálních možnostech jeho podpory.
V pátek 8/5 se uskuteční videokonference
ministrů financí zemí eurozóny ve formátu tzv.
Euroskupiny. Na programu bude projednání
aktuální ekonomické situace eurozóny a
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souvisejícího nástroje na podporu některých
zemí v rámci Evropského stabilizačního
mechanismu. K přehledu všech plánovaných
jednání na úrovni Rady v tomto týdnu viz zde.

MEZINÁRODNÍ SUMMIT
Dne 6/5 se formou videokonference uskuteční
dlouho plánovaný Summit EU se zeměmi
západního Balkánu, který se měl původně konat
v chorvatském Záhřebu. Hlavním tématem
bude podpora EU tomuto regionu při řešení
současné situace i následném úsilí o
hospodářské oživení. Debata naváže na sdělení
Komise z 29/4. Diskutována bude rovněž
perspektiva rozšíření EU o tyto země.
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