AKTUÁLNÍ AGENDA
V BRUSELU
v týdnu od 8. 6. do 14. 6. 2020

ZPRÁVA STÁLÉ ZÁSTUPKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PŘI EVROPSKÉM PA RLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT – JEDNÁNÍ VÝBORŮ A POLITICKÝCH SKUPIN
VÝBORY
Hospodářský a měnový výbor (ECON) povede
8/6 měnový dialog s předsedkyní Evropské
centrální banky Ch. Lagarde. Očekává se rovněž
hlasování o části tzv. bankovního balíčku, který
má usnadnit poskytování úvěrů domácnostem
a podnikům v EU (viz zde). Následující den
projednají poslanci odložení vstupu v platnost
dvou předpisů upravujících zdanění online
obchodu a správní spolupráci v této oblasti, jež
navrhla Komise v souvislosti s koronavirovou
krizí (viz zde). Výbor pro vnitřní trh a ochranu
spotřebitelů
(IMCO)
povede
rozpravu
s komisařem pro oblast justice D. Reyndersem
ohledně revidovaného pracovního programu
Komise pro letošní rok z hlediska plánů
v oblasti ochrany spotřebitele (viz zde). Výbor
pro regionální rozvoj (REGI) projedná plán na
oživení unijní ekonomiky, včetně revidovaného
návrhu příštího víceletého finančního rámce

EU z hlediska politiky soudržnosti. Tomuto
tématu se bude věnovat také Výbor pro
dopravu a cestovní ruch (TRAN), se zaměřením
na oblast dopravy. Očekává se rovněž hlasování
o části tzv. balíčku mobility v rámci druhého
čtení upravující podmínky vysílání řidičů
v oblasti silniční dopravy, včetně povinné doby
odpočinku. Ústavněprávní výbor (AFCO) si
vymění názory na další postup ohledně
uspořádání Konference o budoucnosti Evropy.
Výbor pro rozpočtovou kontrolu (CONT)
uspořádá 11/6 veřejné slyšení k tématu
nakládání s unijními fondy (viz zde). Výbor pro
zaměstnanost a sociální věci (EMPL) by měl ve
stejný den hlasovat o zařazení viru SARS-CoV-2
mezi rizikové biologické činitele při práci.
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a
vnitřní věci (LIBE) povede výměnu názorů
s komisařkou pro rovnost H. Dalli ohledně boje
proti diskriminaci v časech pandemie, se
zaměřením na LGBTI komunitu. Na programu

bude rovněž diskuse s ředitelem Evropské
agentury pro provozní řízení rozsáhlých
informačních systémů v prostoru svobody,
bezpečnosti a práva (eu-LISA). Výbor pro
rybolov (PECH) prodiskutuje se zástupci Komise
nově předloženou strategii EU v oblasti
biologické rozmanitosti (viz zde). Následující
den se poslanci budou věnovat související
strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“ (Farm
to Fork Strategy) z hlediska významu pro oblast
rybolovu a akvakultury. Obsahem strategie se
bude 11/6 zabývat také Výbor pro zemědělství
a rozvoj venkova (AGRI). V pátek 12/6 se pak
uskuteční společné mimořádné jednání
Zahraničního výboru (AFET) a Výboru pro
mezinárodní obchod (INTA). Jeho předmětem
bude přijetí návrhu zprávy obsahující
doporučení EP pro vyjednávání o budoucím
partnerství mezi EU a Spojeným královstvím.
Zpráva zahrnuje stanoviska 17 dalších výborů.
Všechna jednání lze online sledovat zde.

neoficiálních informací by mělo být přijato
sdělení k problému šíření dezinformací
v kontextu pandemie covid-19 z pera české
komisařky V. Jourové. V jeho rámci budou

navržena konkrétní opatření vycházející
z aktuální zkušenosti. Dále by měla být vydána
zpráva monitorující uplatňování obecného
nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Na jejich jednání naváže 9/6 videokonference
ministrů zahraničí zaměřená na oblast
obchodu. Hlavním tématem bude fungování
WTO a důsledky pandemie covid-19 pro
globální obchod. V této souvislosti prodiskutují
také dopad dané situace na obchodní politiku
EU a její eventuální přezkum. Ve stejný den
proběhne také videokonference ministrů pro
zaměstnanost a sociální věci, kteří v souvislosti
s nedávnou situací prodiskutují možnosti
posílení vnitrostátních politik zaměstnanosti a
sociálních politik či zvýšení odolnosti trhů
práce. Plánována je výměna názorů a
zkušeností ohledně využívání režimů pružného
uspořádání práce či informací o vnitrostátních
plánech v oblasti prohlubování dovedností a
změny kvalifikace v současném kontextu.
V úterý proběhne dále videokonference
ministrů pro hospodářské a finanční otázky,
kteří projednají unijní plán ekonomické obnovy
zveřejněný koncem května (viz zde). Pozornost

bude věnována také evropskému semestru
2020 (viz zde) a plnění specifických doporučení
pro jednotlivé země, k nimž Rada přijala 19/5
své závěry odrážející rovněž nastalou situaci. Na
toto zasedání naváže 11/6 videokonference
Euroskupiny, která kromě výše zmíněných
témat projedná situaci v rámci bankovní unie.
12/6 se uskuteční videokonference ministrů
průmyslu, kteří se budou zabývat přechodem
na zelenou a digitální ekonomiku v kontextu
hospodářské obnovy. Diskutováno bude
rovněž posílení strategických hodnotových
řetězců. Ve stejný den se uskuteční také
videokonference ministrů zdravotnictví. Jejím
předmětem bude výměna názorů ohledně
nového unijního programu „EU pro zdraví“
(EU4Health) na období 2021-2027 (viz zde).
Ministři budou dále informováni o pokroku ve
vývoji vakcíny proti viru covid-19 a zajištění její
produkce v rámci EU. Přehled všech jednání na
úrovni Rady v tomto týdnu je k dispozici zde.

EVROPSKÁ KOMISE
ZASEDÁNÍ KOLEGIA
Ve středu 10/6 se uskuteční pravidelné
zasedání kolegia Evropské komise. Dle

RADA EU / EVROPSKÁ RADA
RADA EU
Rada se i nadále neschází fyzicky. Probíhají
pouze nezbytná neformální jednání formou
videokonferencí (prodlouženo prozatím do
10/7). Neodkladná rozhodnutí jsou přijímána
písemnou procedurou. Dnes se daným
způsobem
uskutečnila
videokonference
ministrů zemědělství, kteří projednali obsah již
zmíněné strategie EU v oblasti biologické
rozmanitosti a strategie „od zemědělce ke
spotřebiteli“, které byly Komisí představeny
20/5 (viz zde). Proběhla také videokonference
ministrů zahraničí, kteří se věnovali tématům
z oblasti rozvoje. Kromě jiného zhodnotili
pokrok při implementaci balíčku na podporu
partnerských
třetích
zemí
v boji
s
koronavirovou nákazou z počátku dubna (viz
zde) či aktuální stav vyjednávání o revizi Dohody
z Cotonou, resp. o novém partnerství mezi EU
a zeměmi Afriky, Karibiku a Tichomoří (viz zde).
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