AKTUÁLNÍ AGENDA
V BRUSELU
v týdnu od 29. 6. do 5. 7. 2020

ZPRÁVA STÁLÉ ZÁSTUPKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PŘI EVROPSKÉM PA RLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT – JEDNÁNÍ VÝBORŮ A POLITICKÝCH SKUPIN
VÝBORY
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
(IMCO) se bude 29/6 zabývat novými výzvami
ohledně bezpečnosti výrobků pohybujících se
na vnitřním trhu (viz zde) či různými aspekty
umělé inteligence. Výbor pro průmysl, výzkum
a energetiku (ITRE) povede v tento den
rozpravu se zástupci Komise ohledně dopadu
unijního plánu obnovy na politiky v oblasti
obrany a vesmíru. Výbor by měl dále hlasovat o
zprávě usilující o komplexní evropský přístup k
ukládání energie. Výbor pro životní prostředí,
veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI)
uspořádá 29/6 výměnu názorů se zástupci

Komise k implementaci směrnice o udržitelném
používání pesticidů a k tématu kontrol v rámci
potravinového řetězce. Speciální jednání pak
bude 2/7 věnováno otázce odlesňování, k jehož
řešení poslanci vyzývají (viz zde). Výbor pro
občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
(LIBE) povede 29/6 rozpravu se zástupci
Komise, předsednictví, relevantních agentur EU
a dalšími aktéry o unijním mechanismu pro
demokracii, právní stát a základní práva (viz
zde). V této souvislosti prodiskutuje 2/7 také
dopad koronavirové krize na danou oblast.
Ústavněprávní výbor (AFCO) projedná 2/7 svá
doporučení k fungování Stálé strukturované
spolupráce v oblasti obrany (PESCO). Na

programu bude rovněž téma rozpočtu EU na
rok 2021. Výbor pro rozvoj (DEVE) uspořádá ve
stejný den výměnu názorů s komisařem
Lenarčičem ohledně humanitární pomoci
poskytované ze strany EU a jejího odrazu
v rámci příštího víceletého finančního rámce.
V rámci uzavřeného jednání budou poslanci
dále Komisí informováni o vývoji jednání o
novém partnerství se zeměmi Afriky, Karibiku
a Tichomoří. Výbor pro práva žen a rovnost
pohlaví (FEMM) by se měl vyjádřit k
implementaci národních strategií pro integraci
romské menšiny z hlediska boje proti
diskriminaci. Na programu bude rovněž téma
právního státu v Polsku.

informací by měly být předloženy iniciativy
týkající se zaměstnanosti mládeže. Dále se
očekává
přijetí
návrhu
doporučení
k odbornému vzdělávání a přípravě či

aktualizované agendy dovedností pro Evropu.
Evropská fiskální rada (EFB) představí Komisi
svou
zprávu o aktuálních fiskálních
doporučeních pro eurozónu.

politiky (viz zde). K 1/7 se předsednictví v Radě
EU ujme Německo, které tak na příštích 6
měsíců v této roli vystřídá Chorvatsko.

MEZINÁRODNÍ SUMMIT

EVROPSKÁ KOMISE
ZASEDÁNÍ KOLEGIA
Ve středu 1/7 se uskuteční pravidelné zasedání
kolegia Evropské komise. Dle neoficiálních

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 pondělí 29/6 probíhá
daným způsobem videokonference ministrů
pro zemědělství a rybolov, kteří projednají
obsah
nedávného
sdělení
Komise
o udržitelném rybolovu (viz zde), kterým bude
zahájeno jednání o kvótách pro rybolovná práva
pro rok 2021. Ministři dále zhodnotí pokrok
ohledně projednávání legislativních návrhů
týkajících se reformy společné zemědělské
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MEZINÁRODNÍ MINISTER SKÉ
SETKÁNÍ
30/6 se uskuteční v pořadí již čtvrtá
mezinárodní
konference
k podpoře
budoucnosti Sýrie a okolního regionu, tentokrát
ve virtuálním formátu. Její účastníci budou
jednat o aktuální situaci v regionu, podpoře
OSN v řešení syrského konfliktu, poskytnutí
finanční pomoci Sýrii i zemím, které přijímají její
uprchlíky, či o dialogu s občanskou společností.
Podrobněji k této akci viz zde.

European Parliament,
Rue Montoyer 70,
MTY 03 R 012
B-1000 Brussels, Belgium

30/6 proběhne summit mezi EU a Jižní Koreou
prostřednictvím videokonference. Předmětem
jednání bude vzájemné strategické partnerství
a jeho význam pro mezinárodní uspořádání.
Lídři se vrátí rovněž k dění okolo pandemie
covid-19. Kromě opatření na oživení ekonomiky
projednají například otázku připravenosti na
události tohoto typu. EU bude zastoupena
předsedou Evropské rady Charlesem Michelem
a předsedkyní Komise Ursulou von der Leyen.
Korejskou republiku pak bude reprezentovat
prezident Mun Če-in.
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