AKTUÁLNÍ AGENDA
V BRUSELU
v týdnu od 31. 8. do 6. 9. 2020

ZPRÁVA STÁLÉ ZÁSTUPKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PŘI EVROPSKÉM PA RLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT – JEDNÁNÍ VÝBORŮ
VÝBORY
Rozpočtový výbor (BUDG) bude v tomto týdnu
řešit financování plánu obnovy unijní
ekonomiky po pandemii koronaviru, včetně
budoucí podoby víceletého finančního rámce
EU. Poslanci prodiskutují pokrok v jednáních,
včetně priorit německého předsednictví v této
oblasti. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
(EMPL) se bude v této souvislosti zabývat
investicemi do zaměstnanosti a růstu
v nejhůře postižených regionech i přístupem
k sociálním službám (iniciativa REACT-EU).
Dalším diskutovaným tématem by měla být
dostupnost bydlení pro všechny či podpora
mladých lidí. Členové výboru se rovněž setkají
s místopředsedkyní Komise Dubravkou Šuicou
k otázce demografického vývoje. Výbor pro
kulturu a vzdělávání (CULT) projedná
budoucnost evropského vzdělávání v kontextu
pandemie covid-19. Výbor pro průmysl, výzkum
a energetiku (ITRE) projedná vytvoření
evropské facility na podporu oživení a
odolnosti, včetně posíleného programu
InvestEU. Danými tématy se bude posléze
zabývat také Výbor pro dopravu a cestovní ruch
(TRAN). Kromě toho povedou jeho členové
rozpravu o dopadu krize covid-19 na sektor
letecké dopravy. Hospodářský a měnový výbor
(ECON) povede dialog s německým ministrem
financí a vicekancléřem Olafem Scholzem
ohledně priorit předsednictví v ekonomické
oblasti v kontextu současné situace. Výbor pro

vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO)
prodiskutuje novou strategii pro malé a střední
podniky či nový akční plán pro oběhové
hospodářství. Na programu bude také výměna
názorů k chystaným iniciativám v oblasti
digitalizace, umělé inteligence a ochrany dat.
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a
bezpečnost potravin (ENVI) projedná aktuální
epidemiologickou situaci v Evropě či otázku
posílení unijního mechanismu civilní ochrany
(rescEU). Zahraniční výbor (AFET) bude jednat o
aktuální situaci v Libanonu, Sýrii a Venezuele či
o asociační dohodě mezi EU a Mercosurem. Na
programu bude rovněž uzavřené jednání ke
vztahům s Tureckem. Členové Výboru pro
rozvoj (DEVE) prodiskutují situaci v Mali.
V rámci uzavřeného jednání pak proběhne
výměna názorů ohledně budoucího rámce
partnerství, který po roce 2020 nahradí dohodu
z Cotonou upravující vztahy mezi EU a zeměmi
Afriky, Karibiku a Tichomoří. Výbor pro
mezinárodní obchod (INTA) projedná navržená
mimořádná obchodní opatření pro země
účastnící se procesu stabilizace a přidružení,
resp. země západního Balkánu. Priority
předsednictví
v oblasti
mezinárodních
obchodních vztahů představí německý ministr
pro hospodářské otázky a energetiku Peter
Altmaier. Výbor pro občanské svobody,
spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) projedná
priority německého předsednictví v oblasti
justice. Dále se jeho členové budou zabývat
otázkou vytvoření efektivnějšího unijního

mechanismu pro demokracii, právní stát a
základní práva. Daným tématem by se měl
v tomto týdnu zabývat také Ústavněprávní
výbor (AFCO), jehož členové dále prodiskutují
změny jednacího řádu EP za účelem
zabezpečení
činnosti
parlamentu
při
mimořádných událostech. Výbor pro právní
záležitosti (JURI) povede rozpravu s komisařem
Didierem Reyndersem k tématu odpovědnosti
a udržitelného řízení podniků. Kromě toho se
poslanci vrátí k diskusi o právních aspektech
umělé inteligence. Očekává se také přijetí
stanoviska k tzv. zákonu o digitálních službách.
Členové Petičního výboru (PETI) vyslechnou
evropskou ombudsmanku Emily O’Reilly, která
představí výroční zprávu o činnosti jejího úřadu
za rok 2019. Veškerá jednání výborů lze online
sledovat zde.

po nedávné rezignaci irského komisaře Phila
Hogana momentálně nekompletní. Uvolněné
portfolio mezinárodního obchodu dočasně
převzal výkonný místopředseda Komise Valdis

Dombrovskis. Irsko nyní musí nominovat
nového kandidáta na komisaře, který následně
bude muset projít schvalovací procedurou
v Evropském parlamentu.

neformální setkání ministrů obrany, kteří se
zabývali aktuálními výzvami zahraniční a
bezpečnostní politiky v globálním měřítku.
V této souvislosti pak byla pozornost věnována
dalšímu rozvoji společné bezpečnostní a
obranné politiky EU. V návaznosti na toto
setkání proběhlo v Berlíně rovněž tradiční
neformální jednání ministrů zahraničních věcí,
tzv. Gymnich, během něhož důvěrně projednali

nejaktuálnější dění na mezinárodní scéně a
politiku EU v tomto ohledu. Mezi hlavními
tématy byla situace v Bělorusku či vztahy EU
s Tureckem a Ruskem. V úvodu setkání se
uskutečnil také pracovní oběd s izraelským
ministrem zahraničí Gabim Ashkenazim
k tématu blízkovýchodního mírového procesu,
vzájemným vztahům a celkové situaci
v regionu.

MEZIPARLAMENTNÍ JEDN ÁNÍ
Dne 4/9 proběhne tradiční meziparlamentní
konference k SZBP/SBOP (společné zahraniční a
bezpečnostní politice a společné bezpečnostní
a obranné politice) organizovaná německým
předsednictvím. S ohledem na aktuální
epidemiologickou situaci se akce mimořádně
uskuteční formou videokonference. Jednání
bude přenášeno online. Členové Evropského
parlamentu prodiskutují s poslanci národních
parlamentů a zástupci Komise hlavní výzvy
v rámci SZBP či další rozvoj spolupráce
v oblasti obrany.

EVROPSKÁ KOMISE
ZASEDÁNÍ KOLEGIA
V tomto týdnu se po letní přestávce v Bruselu
znovu sejde kolegium Evropské komise, jež je

RADA EU / EVROPSKÁ RADA
RADA EU
Ve dnech 31/8-1/9 se v německém Koblenz
neformálně schází Rada pro zemědělství a
rybolov (AGRIFISH) na úrovni ministrů
zemědělství. Kromě projednání aktuálních
témat a priorit v dané oblasti navštíví delegace
vinařský region okolo řeky Mosely (viz zde).
V minulém týdnu se v Berlíně uskutečnilo
MGR. EVA TETOUROVÁ
Stálá zástupkyně Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR
při Evropském parlamentu
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