AKTUÁLNÍ AGENDA
V BRUSELU
v týdnu od 9. 3. do 15. 3. 2020

ZPRÁVA STÁLÉ ZÁSTUPKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PŘI EVROPSKÉM PA RLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT – PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ
PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ
Ve dnech 9-12/3 proběhne plenární zasedání
EP, jehož konání bylo z důvodu epidemie
koronaviru historicky poprvé mimořádně
přesunuto do Bruselu. Pondělní rozprava
bude věnována novému klimatickému
zákonu EU předloženému Komisí v minulém
týdnu (viz zde). Jedná se o první legislativní
návrh přijatý v návaznosti na tzv. Zelenou
dohodu pro Evropu. Jeho text je k dispozici
zde. V úterní dopolední rozpravě si plénum
připomene Mezinárodní den žen. V této
souvislosti bude představena nová strategie
pro rovnost žen a mužů 2020-2025 přijatá
5/3 (viz zde). V navazující rozpravě
projednají poslanci s předsedkyní Evropské
komise U. von der Leyen aktuální situaci
ohledně šíření viru COVID-19, včetně práce
krizové skupiny Komise zřízené v tomto
kontextu v minulém týdnu (viz zde). Ve

čtvrtek přijmou k danému tématu usnesení.
Středeční dopoledne bude věnováno debatě
s předsedou Evropské rady Ch. Michelem
ohledně
neúspěšného
mimořádného
summitu
k budoucímu
víceletému
finančnímu rámci EU pro období 2021-2027,
který proběhl v Bruselu ve dnech 20-21/2
(viz zde). Poslanci se dotknou také témat
nadcházejícího řádného zasedání Evropské
rady, které proběhne tamtéž ve dnech 2627/3 (viz zde). Další bod programu bude
věnován diskusi o vývoji situace v oblasti
migrace na řecko-turecké hranici a společné
reakci EU (viz zde). Turecký prezident
navštíví za účelem jejího řešení v pondělí
Brusel, kde se setká s předsedkyní Komise a
předsedou Evropské rady. Očekává se, že
bude usilovat o změnu podmínek migrační
dohody z roku 2016 (viz zde). Ve čtvrtek 12/3
by měl Parlament hlasovat o usnesení
požadujícím účinnější ochranu finančních

prostředků EU před zneužitím, do jehož
obsahu by se měly promítnout rovněž
závěry, k nimž dospěla delegace Výboru pro
rozpočtovou kontrolu (CONT) EP v rámci své
zjišťovací mise do České republiky ve dnech
27-28/2 (viz zde). Přijetí usnesení navazuje
na lednovou plenární debatu k obnovení
trestního stíhání českého premiéra A.
Babiše v souvislosti se zneužitím finančních
prostředků EU a potenciálními střety zájmů
(viz zde). Podrobněji k tomuto viz zde.
V oblasti vnějších vztahů si poslanci
připomenou pět let provádění minských
dohod a prodiskutují současnou situaci na
Ukrajině. K tomuto tématu přijmou ve
čtvrtek usnesení. Očekává se rovněž přijetí
usnesení k situaci v Gruzii. Plánována je
mimo jiné také rozprava ke snaze Maďarska
ovlivňovat sdělovací prostředky ve
Slovinsku a Severní Makedonii. K pořadu
jednání pléna podrobněji viz zde.

který by měl zahrnovat evropskou
průmyslovou strategii, strategii pro malé a
střední podniky, akční plán pro prosazování
jednotného trhu a související zprávu
o překážkách na jednotném trhu.

V pondělí uplyne nové Komisi 100 dní od
nástupu do úřadu k 1/12 2019, během nichž
přislíbila předložit některé klíčové iniciativy
vycházející z jejích politických priorit (viz
zde). Ke zhodnocení tohoto období viz
prohlášení předsedkyně Komise Ursuly von
der Leyen zde.

EVROPSKÁ KOMISE
ZASEDÁNÍ KOLEGIA
V úterý 10/3 se v Bruselu sejde kolegium
Evropské komise. Dle neoficiálních informací
by měli komisaři přijmout nový akční plán
pro oběhové hospodářství. Očekává se dále
předložení balíčku pro oblast vnitřního trhu,

100 DNÍ V ÚŘADU

RADA
RADA EU
Ve dnech 10-11/3 se v chorvatském Záhřebu
neformálně sejde Rada pro dopravu,
telekomunikace a energetiku (TTE) ve
formátu pro oblast námořní dopravy. V jejím
úvodu proběhne konference k tomuto
tématu, jíž se zúčastní rovněž zástupci
loďařských společností či nejrůznějších
námořních profesí z celého světa. Druhý den
na ni naváže setkání na úrovni ministrů, kteří
se budou zabývat otázkou snížení dopadu
námořní dopravy na životní prostředí či
tématem digitalizace v námořní a
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vnitrozemské plavbě. V jeho závěru by měla
být podepsána deklarace na podporu priorit
chorvatského předsednictví v této oblasti.
Ve čtvrtek 12/3 se v Bruselu sejde Rada pro
zahraniční věci (FAC) ve formátu pro oblast
obchodu. Na programu bude příprava 12.
ministerské konference WTO, která se
uskuteční ve dnech 8-11/6 v Kazachstánu (viz
zde). Dále se budou ministři věnovat
obchodním vztahům mezi EU a Čínou a mezi
EU a USA. V rámci pracovního oběda pak
prodiskutují aktuální stav obchodních
jednání
s Austrálií, Novým
Zélandem,
Indonésií, Chile, Mexikem či východní a jižní
European Parliament,
Rue Montoyer 70,
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Afrikou. Na okraj zasedání pak Komise podá
ministrům informaci o dopadech koronaviru
z hlediska obchodu. V pátek 13/3 se
v Bruselu sejde Rada pro spravedlnost a
vnitřní věci (JHA). Hlavním bodem bude
projednání strategických vodítek pro danou
oblast do roku 2024. Ministři budou dále
informováni o průběhu zřizování Úřadu
evropského veřejného žalobce (EPPO).
Diskutováno
bude
rovněž
téma
elektronických důkazů či otázka vydávání
občanů EU do třetích zemí. Zástupci Komise
budou Radu informovat o přípravě
mechanismu hodnocení právního státu.
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