AKTUÁLNÍ AGENDA
V BRUSELU
v týdnu od 21. 9. do 27. 9. 2020

ZPRÁVA STÁLÉ ZÁSTUPKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PŘI EVROPSKÉM PA RLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT – JEDNÁNÍ VÝBORŮ
VÝBORY
Členové Výboru pro zahraniční věci (AFET) se
21/9 setkají s běloruskou opoziční kandidátkou
na prezidentku Svjatlanou Cichanouskou. Ještě
předtím přijme její delegaci předseda EP.
V návaznosti na to by měl výbor hlasovat o
svých doporučeních, jak by měla EU po
zmanipulovaných prezidentských volbách
přehodnotit své vztahy s Běloruskem (viz zde).
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a
vnitřní věci (LIBE) přijme v tomto týdnu
usnesení požadující vytvoření efektivnějšího

unijního mechanismu pro demokracii, právní
stát a základní práva. Komisaři Schinas a
Johansson představí poslancům obsah nových
iniciativ Komise v oblasti migrace a azylu (viz
dále). Výbor pro regionální rozvoj (REGI) se
vyjádří ke zřízení tzv. facility na podporu
oživení a odolnosti. Členové Výboru pro
dopravu a cestovní ruch (TRAN) budou hlasovat
o svém stanovisku ke zřízení programu
InvestEU. Plánována je rovněž rozprava
k aktuální situaci v oblasti cestovního ruchu
v souvislosti s pandemií covid-19. Výbor pro
mezinárodní obchod (INTA) povede uzavřené

jednání ohledně modernizace Smlouvy o
energetické chartě stanovující mnohostranný
rámec pro přeshraniční spolupráci v oblasti
energetiky. Výbor pro životní prostředí (ENVI)
uspořádá společně s Výborem pro průmysl,
výzkum a energetiku (ITRE) veřejné slyšení
k otázce přístupu k vakcíně proti onemocnění
covid-19
pro
všechny
občany
EU.
Ústavněprávní výbor (AFCO) pak uspořádá
veřejné slyšení k tématu nadnárodních
kandidátních
listin
a
systému
tzv.
spitzenkandidátů. K programu jednání výborů
v tomto týdnu podrobněji viz zde.

kapitálových trhů a celní unii či očekávanou
první výroční zprávu o právním státu z dílny
české komisařky Jourové, která by měla tvořit
součást komplexního evropského systému jeho
monitorování.

komisařku za Irsko pro oblast finančních služeb,
stability a unie kapitálových trhů, a lotyšského
komisaře Valdise Dombrovskise, který by měl
převzít původní irské portfolio mezinárodního
obchodu. Výbor pro právní záležitosti (JURI) by
měl přijatelnost obou kandidátů posoudit do
30/9. 2/10 by pak měla proběhnout slyšení v
relevantních výborech a na 7/10 je
naplánováno jejich schvalování plénem EP. K
celé proceduře podrobněji viz zde.

EVROPSKÁ KOMISE
ZASEDÁNÍ KOLEGIA
Ve středu 23/9 se v Bruselu sejde kolegium
Evropské komise. Očekává se přijetí nového
paktu k migraci a azylu, jehož prvky nastínila
předsedkyně Komise Ursula von der Leyen ve
svém projevu o stavu Unie dne 16/9 (viz zde).
Dle neoficiálních informací by měli komisaři
dále přijmout balíček iniciativ z oblasti
digitálního finančnictví, akční plány pro unii

REORGANIZACE KOMISE
Evropský parlament určí v tomto týdnu
harmonogram pro projednání nominace
Mairead McGuinness, kandidátky na novou

RADA EU / EVROPSKÁ RADA
RADA EU
Ve dnech 20-21/9 probíhá v Berlíně neformální
jednání ministrů pro obchod k tématům
aktuálních výzev v oblasti obchodní politiky EU
a diskutované reformy Světové obchodní
organizace. Debata se dotkne rovněž řešení
ekonomických důsledků pandemie covid-19.
21/9 proběhne v Bruselu zasedání Rady pro
zemědělství a rybolov (AGRIFISH) věnované
pokračování jednání o některých prvcích
reformy společné zemědělské politiky EU
v kontextu aktuálních iniciativ Komise v oblasti
ochrany životního prostředí a klimatu. Nad
rámec toho projednají ministři otázky
související s obchodem v odvětví zemědělství.
V tento den se v Bruselu schází také Rada pro
zahraniční věci (FAC), která se jako tradičně
bude zabývat aktuálním děním na mezinárodní
scéně, především pak situací v Libanonu, Číně,
Turecku a Rusku. V rámci speciálního bodu pak
Rada prodiskutuje nejnovější politický vývoj
v Bělorusku. Na programu bude dále
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otázka řešení libyjské krize či budoucnost
vztahů mezi EU a Africkou unií, jejichž ministři
zahraničí se sejdou na společném jednání dne
28/9. V této souvislosti se Rada dotkne rovněž
průběhu jednání o dalším postupu po skončení
platnosti dohody z Cotonou upravující vztahy
mezi EU a zeměmi Afriky, Karibiku a Tichomoří.
Během pracovního oběda prodiskutují ministři
budoucí partnerství se zeměmi jižního
sousedství. Dne 22/9 se v Bruselu sejde Rada
pro obecné záležitosti (GAC), která bude
informována o průběhu jednání o příštím
víceletém finančním rámci EU a balíčku
opatření na podporu oživení unijní ekonomiky.
Hlavní vyjednavač EU pro Brexit Michel Barnier
pak ministrům podá zprávu o aktuálním stavu
vyjednávání o budoucích vztazích mezi EU a
Spojeným královstvím a o provádění dohody o
vystoupení. V rámci veřejného zasedání
předstoupí před Radu zástupci Komise, kteří
představí obsah zprávy o strategickém výhledu
2020 i své záměry ohledně pracovního
programu Komise na rok 2021. Projednána
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bude rovněž otázka unijní koordinace opatření
souvisejících s šířením onemocnění covid-19,
či aktuální stádium postupů podle čl. 7 odst. 1
SEU týkajících se právního státu v Polsku a
Maďarsku.

EVROPSKÁ RADA
Ve dnech 24-25/9 proběhne v Bruselu
mimořádné zasedání Evropské rady, které bude
ve své první části zaměřeno na otázky
prohloubení a posílení jednotného trhu,
rozvoje průmyslové politiky a pokroku v
oblasti digitální transformace v kontextu
důsledků koronavirové krize a potřeby oživení
unijní ekonomiky. Druhá část jednání bude
věnována oblasti vnějších vztahů, především
pak eskalaci situace ve východním Středomoří
a roli Turecka v ní. Na programu bude rovněž
zhodnocení vztahů s Čínou v návaznosti na
summit v minulém týdnu (viz zde). Zasedání
bude rovněž příležitostí ke zhodnocení vývoje
pandemie covid-19.
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