AKTUÁLNÍ AGENDA
V BRUSELU
v týdnu od 3. 2. do 9. 2. 2020

ZPRÁVA STÁLÉ ZÁSTUPKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PŘI EVROPSKÉM PA RLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT – VÝBORY / POLITICKÉ SKUPINY
SLOŽENÍ PO BREXITU
V souvislosti s odchodem Spojeného
království z EU k 31/1 klesl celkový počet
členů Evropského parlamentu z maximálních
751 na 705. Parlament opustilo 73 britských
poslanců. 46 křesel bylo ponecháno jako
rezerva pro případná budoucí rozšíření EU či
možné vytvoření nadnárodního volebního
obvodu. Zbylých 27 křesel pak bylo
přerozděleno mezi 14 členských států, jimž
bylo takto vykompenzováno předchozí
znevýhodnění. O 5 europoslanců navíc tak
nově bude mít Francie a Španělsko, o 3 Itálie
a Nizozemsko, o 2 Irsko a po jednom poslanci
navíc pak získaly také Polsko, Rumunsko,
Švédsko, Rakousko, Dánsko, Slovensko,
Finsko, Chorvatsko a Estonsko. V případě ČR
zůstává počet poslanců stejný, tj. 21.
V souvislosti s tím se mírně změní rovněž
rozložení politických sil (viz zde). Podle
předběžných
odhadů
ve
výsledku

pravděpodobně nejvýrazněji posílí aktuálně
největší frakce EPP. Citelněji naopak oslabí
liberální Renew Europe a frakce Zelených
(Greens/EFA), před níž se pravděpodobně
posune frakce ID (Identity and Democracy).
Současně s tím se změní také početní složení
některých výborů, včetně politického
zastoupení v nich. Některé si pak rovněž
budou muset zvolit nové vedení (viz zde).

VÝBORY
Členové Výboru pro životní prostředí (ENVI)
povedou dnes odpoledne pravidelnou
každoroční výměnu názorů s výkonnou
ředitelkou Evropského střediska pro
prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) Andreou
Ammon, v rámci níž se dotknou rovněž
opatření proti aktuálně šířícímu se
koronaviru. Na programu bude rovněž
výměna názorů s komisařem po vnitřní trh
Thierrym Bretonem ohledně jeho dalších
plánů v souvislosti s Evropskou zelenou

dohodou (viz zde). Hospodářský a měnový
výbor (ECON) povede ve čtvrtek 6/2 měnový
dialog s prezidentkou Evropské centrální
banky Christine Lagarde. Výbor pro občanské
svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE)
povede ve stejný den rozpravu o průběhu
ustavování Úřadu evropského veřejného
žalobce s jeho šéfkou Laurou Codruţou
Kövesi. Úřad by měl začít fungovat do konce
letošního roku. Debaty se zúčastní rovněž
zástupci Výboru pro rozpočtovou kontrolu
(CONT).

POLITICKÉ SKUPINY
Politické frakce se budou v tomto týdnu
věnovat přípravě plenárního zasedání, jež se
uskuteční ve dnech 10-13/2 ve Štrasburku.
K předběžnému pořadu jednání viz zde.
Kromě toho prodiskutují svou pozici, pokud
jde o mandát Komise pro vyjednávání o
budoucích vztazích mezi EU a Spojeným
královstvím (viz dále).

EVROPSKÁ KOMISE
BREXIT
Evropská komise dnes zveřejnila návrh
mandátu pro zahájení vyjednávání o
budoucích vztazích mezi EU a Spojeným
královstvím (k dispozici zde). Jeho obsah
vychází z předchozích doporučení Evropské
rady a revidované politické deklarace
odsouhlasené mezi EU a Spojeným
královstvím v říjnu loňského roku (viz zde).
Jakou povahu bude mít výsledná dohoda,
zatím není jasné. Podle stávajících podmínek
by měla být uzavřena nejpozději do konce

letošního roku, kdy skončí 11měsíční
přechodné období, během něhož je v oblasti
vzájemných vztahů zachován status quo.
To může být na základě dohody o vystoupení
Spojeného království z EU (viz zde) jednou
prodlouženo o 1 nebo 2 roky, shodnou-li se
na tom obě strany před 1/7 2020. To by
nicméně vyžadovalo rovněž shodu ohledně
souvisejících finančních aspektů. Hlavním
vyjednavačem dohody za EU bude opět
Michel Barnier (viz zde).

Ve středu 5/2 se v Bruselu sejde kolegium
Evropské komise. Dle neoficiálních informací
by měli komisaři přijmout metodologii
k dalšímu rozšiřování EU či dokument
týkající se přezkumu rámce pro správu
ekonomických záležitostí EU.

MEZINÁRODNÍ KONFEREN CE

ZASEDÁNÍ KOLEGIA

Ve dnech 4-5/2 pořádá DG ENVI Evropské
komise mezinárodní konferenci o lesích pro
biologickou rozmanitost a klima. K jejímu
programu podrobněji viz zde. Akci bude
možno sledovat živě zde.

V rámci prvního dne navštíví ministři místní
továrnu
na
výrobu
elektromobilů.
Následující den budou diskutovat o
budoucnosti vědy a výzkumu v rámci EU a
podpoře vědecké mobility. V této souvislosti

projednají rovněž možné cesty, jak přilákat
do Evropy odborníky z třetích zemí a vytvořit
pro ně vhodné životní i pracovní podmínky.
Jednání se zúčastní rovněž samotní zástupci
vědecko-výzkumné sféry.

RADA EU
RADA EU
Ve dnech 3-4/2 se v Záhřebu neformálně
sejde Rada pro konkurenceschopnost
(COMPET) ve formátu pro oblast výzkumu.
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