AKTUÁLNÍ AGENDA
V BRUSELU
v týdnu od 22. 6. do 28. 6. 2020

ZPRÁVA STÁLÉ ZÁSTUPKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PŘI EVROPSKÉM PA RLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT – JEDNÁNÍ VÝBORŮ A POLITICKÝCH SKUPIN
VÝBORY
Hospodářský a měnový výbor (ECON) se bude
v tomto týdnu (22/6 a 25/6) zabývat otázkou
zřízení Fondu pro spravedlivou transformaci.
Dané téma bude rovněž na programu
Rozpočtového výboru (BUDG), který dále
povede výměnu názorů k aktualizovanému
návrhu víceletého finančního rámce na období
2021-2027, související koncepci vlastních
zdrojů a plánu obnovy unijní ekonomiky po
koronavirové krizi (viz zde). Novým VFR se bude
22/6 zabývat také Výbor pro kulturu a
vzdělávání (CULT), který by měl rovněž přijmout
zprávu o implementaci národních strategií pro
integraci romské menšiny. Výbor pro životní
prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
(ENVI) prodiskutuje s komisařkou S. Kyriakides
obsah nové evropské strategie pro urychlení
vývoje, výroby a distribuce očkovacích látek
proti onemocnění covid-19 předložené
v minulém týdnu (viz zde). Očekává se dále
přijetí stanoviska ke strategii EU pro lesy. Výbor

pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI)
projedná s komisařem V. Sinkeviciusem novou
strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti
do roku 2030 (viz zde) a její vliv na budoucí
podobu společné zemědělské politiky EU.
Zahraniční výbor (AFET) projedná situaci
v Albánii. Dále by se měl zabývat pokrokem při
implementaci asociační dohody s Moldavskem
či spoluprací mezi EU a Afrikou v oblasti
bezpečnosti v regionu Sahelu, západní Afriky a
Afrického rohu. Výbor pro zaměstnanost a
sociální věci (EMPL) se setká se zástupci
Mezinárodní organizace práce, s nimiž
prodiskutuje dopady koronavirové krize na
světový trh práce. Následující den bude výbor
hlasovat o své pozici k návrhu rozhodnutí Rady
o hlavních směrech politik zaměstnanosti
členských států a k návrhu o posílení
spolupráce
mezi
veřejnými
službami
zaměstnanosti. Výbor pro dopravu a cestovní
ruch (TRAN) projedná s komisařkou A. Vălean
nejnovější
vývoj
v oblasti
politiky
transevropské dopravní sítě (TEN-T). Na

programu bude také diskuse k opatřením
na podporu železniční dopravy za účelem
dosažení cílů Zelené dohody pro Evropu. Výbor
pro právní záležitosti (JURI) povede
strukturovaný dialog s komisařkou M. Vestager
ohledně digitalizace. V této souvislosti se bude
zabývat také etickými aspekty umělé
inteligence. Výbor pro občanské svobody,
spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) prodiskutuje
se zástupci Europolu situaci a vývojové trendy
v oblasti terorismu v Evropě. Rozpočtový výbor
(BUDG) uspořádá ve středu 24/6 první výměnu
názorů ohledně návrhu rozpočtu EU pro rok
2021 (viz dále). Podvýbor pro bezpečnost a
obranu (SEDE) povede 25/6 rozpravu
s komisařem pro vnitřní trh T. Bretonem. Na
programu bude rovněž diskuse o doporučeních
k fungování Stálé strukturované spolupráce
v oblasti obrany (PESCO). Výbor pro
mezinárodní obchod (INTA) prodiskutuje se
zástupci Komise nástroje EU proti narušení
mezinárodního obchodu a investic. Uvedená
jednání lze online sledovat zde.

výroční zpráva o řízení a výkonnosti rozpočtu
EU za rok 2019. V návaznosti na nedávné
události v USA povedou komisaři strukturovaný
dialog k tématu rasismu. Na programu bude
dále předložení nové strategie EU pro práva
obětí trestné činnosti na období 2020-2024 a

zprávy monitorující uplatňování obecného
nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
V této souvislosti by měl být přijat také
nelegislativní dokument týkající se provázání
příslušných pravidel pro vymáhání unijního
práva s požadavky na ochranu údajů.

nezbytných bezpečnostních opatření. Ve stejný
den se uskuteční také videokonference ministrů
pro životní prostředí, kteří budou diskutovat o
propojení udržitelných politik s plány na
oživení unijní ekonomiky po koronavirové krizi.
Debata bude sledovat cíl dosáhnout do roku
2050 klimatické neutrality. Ministrům bude
dále
představen
pracovní
program
nastupujícího
německého
předsednictví
v dané oblasti.

hospodářská situace v Unii v návaznosti na
krizi covid-19.

EVROPSKÁ KOMISE
ZASEDÁNÍ KOLEGIA
Ve středu 24/6 se uskuteční pravidelné
zasedání kolegia Evropské komise. Dle
neoficiálních informací by měl být předložen
návrh rozpočtu EU na rok 2021 a související

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. V úterý 23/6 se daným
způsobem uskuteční videokonference ministrů
školství, kteří se budou již počtvrté zabývat
dopady pandemie covid-19 na vzdělávání a
odbornou přípravu. V této souvislosti se
zamyslí i nad tím, zda by některá digitální řešení
aplikovaná v krizi nemohla být ve výuce využita
i do budoucna, a nad celkovou potřebou
inovací, která z této situace vyvstala. Proběhne
rovněž výměna zkušeností ohledně přípravy
nadcházejícího školního/akademického roku a
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SOCIÁLNÍ SUMMIT TRIP ARTITY
23/6 se uskuteční také sociální summit
tripartity prostřednictvím videokonference,
který je platformou pro výměnu názorů mezi
lídry EU a evropskými sociálními partnery.
Ústředním
tématem
bude
aktuální
European Parliament,
Rue Montoyer 70,
MTY 03 R 012
B-1000 Brussels, Belgium

MEZINÁRODNÍ SUMMIT
22/6 proběhne summit mezi EU a Čínou
prostřednictvím
videokonference,
jehož
předmětem bude diskuse o budoucnosti
vzájemných vztahů, včetně spolupráce
v oblasti investic a obchodu, konektivity,
udržitelného rozvoje a změny klimatu či
bezpečnosti a obrany. EU bude zastoupena
předsedou Evropské rady Charlesem Michelem
a předsedkyní Komise Ursulou von der Leyen.
Čínskou stranu pak bude reprezentovat
prezident Si Ťin-pching. Lídři se vrátí rovněž
k dění okolo pandemie covid-19 a aktuálnímu
procesu obnovy.
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