AKTUÁLNÍ AGENDA
V BRUSELU
v týdnu od 11. 5. do 17. 5. 2020

ZPRÁVA STÁLÉ ZÁSTUPKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PŘI EVROPSKÉM PA RLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT – PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ / VÝBORY
VÝBORY
Výbor pro dopravu a cestovní ruch (TRAN)
projedná 11/5 budoucnost tohoto sektoru
perspektivou Zelené dohody pro Evropu.
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a
bezpečnost potravin (ENVI) projedná ve dnech
11-12/5 se zástupci Komise pokrok v oblasti
vývoje vakcíny proti viru covid-19, včetně
aktivit Evropské lékové agentury (EMA). Na
programu bude dále výměna názorů
s komisařkou pro dopravu o udržitelné mobilitě
po odeznění současné krize. S komisařem pro
životní prostředí pak výbor prodiskutuje nový
akční plán EU pro oběhové hospodářství (viz
zde) a plánovanou strategii EU v oblasti
biologické rozmanitosti do roku 2030. Výbor

pro regionální rozvoj (REGI) projedná 12/5 svůj
postoj k návrhu nařízení, kterým se zřizuje Fond
pro spravedlivou transformaci, jež má usnadnit
přechod na tzv. zelenou ekonomiku (viz zde).
Výbor pro právní záležitosti (JURI) se bude
zabývat různými aspekty umělé inteligence.
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a
vnitřní věci (LIBE) projedná ve stejný den
aktuální situaci ohledně kontrol na vnitřních
hranicích schengenského prostoru. Všechna
jednání lze online sledovat zde.

PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ
Ve dnech 13-16/5 proběhne v Bruselu plenární
zasedání EP, během něhož by měly být
projednány některé další iniciativy Komise
přijímané v rámci společné reakce EU na

pandemii covid-19. V rozpravě prodiskutují
poslanci výsledky posledního neformálního
jednání Evropské rady dne 23/4, na něž naváží
debatou o chystaném plánu obnovy unijní
ekonomiky a související revizi návrhu
víceletého finančního rámce EU pro období
2021-2027, včetně zvažovaného konceptu
vlastních zdrojů. Očekává se přijetí usnesení
reflektující pozici EP k daným tématům. Na
programu bude dále například rozprava
k otázce používání mobilních aplikací v boji
proti šíření koronavirové nákazy. Poslanci se
dotknou rovněž tématu mimořádných opatření
přijatých v Maďarsku a jejich dopadu na právní
stát. 14/5 dopoledne si plénum připomene
sobotní 70. výročí Schumanovy deklarace.
K pořadu jednání pléna podrobněji viz zde.

EVROPSKÁ KOMISE
ZASEDÁNÍ KOLEGIA
Ve středu 13/5 se formou videokonference
uskuteční pravidelné zasedání kolegia Evropské
komise. Dle neoficiálních informací by měl být
přijat balíček opatření navazujících na společný
evropský plán pro postupné uvolňování
omezení přijatých za účelem zmírnění šíření
koronavirové nákazy představený v polovině
dubna (viz zde). Opatření by se měla týkat
obnovení provozu v oblasti cestovního ruchu,
včetně vodítek pro postupné otevírání vnitřních
hranic EU či řešení již zaplacených cest a
pobytů. Balíček by měl mimo jiné vycházet

z výsledků neformálního jednání
dopravy členských států dne 29/4.

ministrů

Komise kontinuálně přijímá opatření k řešení
situace ohledně šíření viru covid-19 v Evropě.
4/5 proběhlo oficiální zahájení dárcovské
iniciativy v rámci globální reakce na
koronavirus, v jehož rámci se podařilo vybrat
částku 7,4 miliardy eur (viz zde). 1,4 miliardy
eur z této částky představuje příspěvek Komise.
Cílem tohoto dárcovského maratonu je zajistit
celosvětový
přístup
k léčbě
nákazy

koronavirem. Ve stejný den zveřejnila Komise
také úplný seznam opatření přijatých na
podporu zemědělství a potravinářství (viz zde),
jež byla oznámena 22/4. Dne 6/5 zveřejnila
Komise jarní hospodářskou prognózu pro rok
2020 shrnující předpokládané socioekonomické
důsledky pandemie covid-19 (viz zde). 8/5
vyzvala členské státy, aby schválily prodloužení
uzavření vnějších hranic schengenského
prostoru o dalších 30 dnů, tedy do 15/6 (viz
zde). Ve stejný den oznámila rovněž zřízení
humanitárního leteckého mostu EU, který má
sloužit k přepravě pracovníků a nouzových
dodávek do některých oblastí ve světě (viz zde).

dopady současné krize na oblast bezpečnosti a
obrany. Hlavní pozornost bude věnována
činnosti speciální pracovní skupiny vytvořené za
účelem výměny informací o vnitrostátní
vojenské pomoci poskytované v reakci na
pandemii koronaviru civilním orgánům. Nad
rámec toho se ministři budou zabývat také
budoucností misí a operací v rámci společné
bezpečnostní a obranné politiky. Na jejich
jednání naváže dne 13/5 Vojenský výbor
Evropské unie sdružující náčelníky generálních
štábů armád členských států. Ve středu
proběhne také videokonference ministrů pro
zemědělství a rybolov, kteří se budou zabývat
dosavadními opatřeními přijatými v dané

oblasti souvislosti s krizí covid-19. Komise
v návaznosti na to představí své další plány.
15/5 se uskuteční jednání ministrů zahraničních
věcí, kteří budou pokračovat v diskusi o dopadu
pandemie na jednotlivé regiony ve světě.
Zaměří se přitom na oblast Blízkého východu a
sever Afriky. V této souvislosti se dotknou také
blízkovýchodního mírového procesu. Ve stejný
den proběhne také videokonference ministrů
pro oblast vnitřního trhu a průmyslu, kteří
projednají připravovaný plán obnovy unijní
ekonomiky z hlediska průmyslu a energetické a
digitální transformace. K přehledu všech
plánovaných jednání na úrovni Rady v tomto
týdnu viz zde.

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 12/5
videokonference ministrů zdravotnictví, kteří se
budou zabývat připraveností Evropy na krize
současného rozsahu z hlediska distribuce léčiv
a jejich dostupnosti. V této souvislosti bude
projednáno
vypracování
farmaceutické
strategie pro Evropu. Ve stejný den proběhne
také jednání ministrů obrany, kteří prodiskutují
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