AKTUÁLNÍ AGENDA
V BRUSELU
v týdnu od 1. 6. do 7. 6. 2020

ZPRÁVA STÁLÉ ZÁSTUPKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PŘI EVROPSKÉM PA RLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT – JEDNÁNÍ VÝBORŮ A POLITICKÝCH SKUPIN
VÝBORY
Výbor pro zemědělství a rybolov (AGRI)
projedná 2/6 s komisařem pro unijní rozpočet
aktualizovaný návrh příštího víceletého
finančního rámce (viz dále) se zaměřením na
oblast společné zemědělské politiky (viz zde).
Plánováno je rovněž hlasování o mimořádných
opatřeních v reakci na výpadky na trhu se
zeleninou, ovocem a vínem. Výbor pro
občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
(LIBE) přijme 4/6 usnesení k situaci
v schengenském
prostoru
v souvislosti
s pandemií covid-19. Poslanci projednají
rovněž dopad této krize na drogově závislé.
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a
bezpečnost potravin (ENVI) povede ve stejný

den výměnu názorů se zástupci Komise ohledně
plánovaného posílení mechanismu civilní
ochrany v reakci na současnou situaci (viz zde).
Příslušný návrh by měl být představen 2/6.
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE)
by měl 4/6 přijmout rozhodnutí o zahájení
vyjednávání s Radou ohledně návrhů týkajících
se příštího víceletého finančního rámce v jeho
působnosti (viz zde). Členové Zahraničního
výboru (AFET) povedou v rámci uzavřeného
jednání výměnu názorů s Miroslavem
Lajčákem, novým zvláštním zástupcem EU pro
dialog mezi Bělehradem a Prištinou a pro další
regionální otázky týkající se západního Balkánu.
Na programu bude rovněž debata o vývoji ve
vztazích s Čínou. Podvýbor pro lidská práva
(DROI) by se měl 5/6 zabývat využíváním

technologií umožňujících sledování za účelem
kontroly šíření nákazy virem covid-19. Všechna
jednání lze online sledovat zde.

V minulém týdnu byl přijat dlouho očekávaný
plán obnovy unijní ekonomiky (viz zde), jehož
součástí je rovněž revidovaný návrh víceletého
finančního rámce EU na období 2021-2027 a
upravený pracovní program Komise na rok
2020, který se zaměří především na realizaci
Zelené dohody pro Evropu a proces digitalizace
v kontextu obnovy. V souvislosti s tím zveřejnila
Komise zprávu o výkonnosti EU v oblasti
výzkumu a inovací s cílem dosáhnout vedoucí
pozice v ekologické a digitální transformaci (viz
zde). 28/5 pak navrhla úvěrový nástroj pro

veřejný sektor, který bude ve spolupráci s
Evropskou investiční bankou podporovat
zelené investice (viz zde). V rámci tzv. globální
reakce na koronavirus oznámila Komise novou
kampaň s podporou organizace Global Citizen,
která vyvrcholí dárcovskou konferencí 27/6 (viz
zde). Cílem je zajistit celosvětově přístup
k očkování, testování i léčbě koronaviru pro
všechny. K 26/5 byla ukončena platnost
omezení na vývoz zdravotnických ochranných
prostředků mimo EU. Pro úplný přehled
opatření EU v reakci na koronavirus viz zde.

čtvrtek 4/6 proběhne videokonference ministrů
spravedlnosti, kteří projednají návrh nařízení o
postoupení pohledávek (viz zde) či otázku
vydávání občanů EU do třetích zemí. Jedním
z diskutovaných bodů budou rovněž dopady
krize covid-19 na oblast justice (jejich shrnutí
je k dispozici zde). Ministři budou rovněž
informováni o aktuálním stavu ohledně zřízení
Úřadu evropského veřejného žalobce. Ve
stejný den se uskuteční také videokonference
ministrů dopravy, kteří projednají vývoj
v oblasti dopravy v souvislosti s aktuální
pandemickou situací. Pozornost bude
věnována především obnově dopravního
propojení napříč EU, ale i připravenosti na
případný návrat nákazy. Dne 5/6 proběhne

videokonference ministrů vnitra, kteří
prodiskutují postup za účelem koordinovaného
uvolňování zavedených omezení volného
pohybu osob a kontrol na vnitřních hranicích
v souvislosti s pandemií covid-19. V této
souvislosti se ministři dotknou rovněž otázky
trvání omezení vstupu pro státní příslušníky
třetích zemí. Jednání by mělo vycházet
z podkladového materiálu vypracovaného za
tímto účelem Komisí. V pátek proběhne také
videokonference ministrů pro telekomunikace,
kteří budou jednat o prioritách v digitální
oblasti v návaznosti na aktuální situaci,
zejména o uplatnění digitálních technologií,
umělé inteligenci či konektivitě. Úplný přehled
jednání v tomto týdnu je k dispozici zde.

PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ
V UPLYNULÉM TÝDNU
Ve středu 27/5 se uskutečnilo mimořádné
plenární zasedání EP,
v jehož rámci
předsedkyně Komise Ursula von der Leyen
představila společně s kolegiem komisařů
balíček EU pro hospodářské oživení (viz dále).
V následující rozpravě vystoupili se svými
příspěvky zástupci jednotlivých politických
frakcí (viz zde). Videozáznam jednání je
k dispozici zde. Pokud jde o další vývoj, cílem je
dosáhnout politické dohody ohledně klíčových
parametrů nového VFR v průběhu léta.

EVROPSKÁ KOMISE
ZASEDÁNÍ KOLEGIA
Ve středu 3/6 se uskuteční pravidelné zasedání
kolegia Evropské komise. Dle neoficiálních
informací by měl být přijat návrh nařízení,
kterým bude v souvislosti s pandemií covid-19
odložena účinnost nových požadavků na
některé typy motorů pro nesilniční pojízdné
stroje.

OPATŘENÍ PŘIJATÁ
V UPLYNULÉM TÝDNU

RADA EU / EVROPSKÁ RADA
RADA EU
Rada se v současné době neschází fyzicky.
Probíhají pouze nezbytná neformální jednání
formou
videokonferencí
(prodlouženo
prozatím do 10/7). Neodkladná rozhodnutí jsou
přijímána písemnou procedurou. V tomto
týdnu se daným způsobem uskuteční dne 2/6
jednání ministrů pro oblast sportu k tématu
bezpečného
návratu
k provozování
sportovních aktivit v souvislosti s pandemií
covid-19, včetně organizace závodů a
sportovních
akcí
za účasti
veřejnosti.
Diskutována budou rovněž možná podpůrná
opatření na oživení daného sektoru či opatření
na zabránění opakování současné situace. Ve
MGR. EVA TETOUROVÁ
Stálá zástupkyně Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR
při Evropském parlamentu
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