AKTUÁLNÍ AGENDA
V BRUSELU
v týdnu od 28. 9. do 4. 10. 2020

ZPRÁVA STÁLÉ ZÁSTUPKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PŘI EVROPSKÉM PA RLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT – JEDNÁNÍ VÝBORŮ
VÝBORY
Začátkem tohoto týdne byli příslušným
výborům (AFET, DEVE, DROI) představeni
kandidáti na Sacharovovu cenu za svobodu
myšlení pro rok 2020, z nichž jejich členové
posléze vyberou 3 finalisty (viz zde). Vítěze určí
koncem října Konference předsedů (předseda
EP + předsedové politických frakcí). Členové
Rozpočtového výboru (BUDG) prodiskutovali
aktuální stav vyjednávání ohledně balíčku
k plánu obnovy a příštímu víceletému
finančnímu rámci. Hospodářský a měnový
výbor (ECON) se setkal s prezidentkou Evropské
centrální banky Christine Lagarde k tématu
ekonomického a měnového vývoje v eurozóně

(viz zde). Výbor pro životní prostředí (ENVI)
přivítal
místopředsedu
Komise
Franse
Timmermanse za účelem výměny názorů
ohledně avizovaného navýšení unijních cílů,
pokud jde o snižování emisí CO2. V rámci
společného
zasedání
s Výborem
pro
rozpočtovou kontrolu (CONT) pak jeho členové
prodiskutují finanční aspekty politik EU
v oblasti ochrany klimatu. Výbor pro právní
záležitosti (JURI) by měl v tomto týdnu přijmout
sérii zpráv vyjadřujících se k právním i etickým
aspektům umělé inteligence. Poslanci dále
přijmou usnesení k připravovanému aktu o
digitálních službách, v jehož rámci budou mimo
jiné apelovat na potřebu přizpůsobení
obchodních a občanskoprávních pravidel pro

podniky, které působí v online prostředí.
K obsahu aktu se kromě něj vyjádří také Výbor
pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO),
který formuluje svá doporučení ohledně
transparentnosti, ochrany spotřebitelů, umělé
inteligence a boje proti šíření nezákonného
obsahu online.

výzkumu a inovací a evropskému výzkumnému
prostoru. Komise by měla dnes rovněž zveřejnit
odloženou první výroční zprávu o právním
státu, jež bude tvořit součást komplexního
evropského systému jeho monitorování. Její
obsah dne 1/10 představí členům Výboru pro
občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
(LIBE) EP komisař Didier Reynders.

Dne 2/10 se v příslušných výborech EP
uskuteční slyšení kandidátky na novou
komisařku za Irsko pro oblast finančních služeb,
stability a unie kapitálových trhů Mairead
McGuinness a lotyšského komisaře Valdise
Dombrovskise, který by měl převzít původní
irské portfolio mezinárodního obchodu.
V případě jejich úspěšného uzavření by mělo
7/10 o přijatelnosti obou kandidátů pro daná
portfolia hlasovat plénum (viz zde).

MEZIPARLAMENTNÍ JEDN ÁNÍ
Ve dnech 28-29/9 se uskutečnilo tradiční
zasedání Skupiny pro společnou parlamentní
kontrolu Europolu (viz zde), mimořádně
formou videokonference. Členové EP a
národních parlamentů diskutovali s jeho
představiteli o aktivitách v uplynulém roce i
plánech na příští několikaleté období.

EVROPSKÁ KOMISE
ZASEDÁNÍ KOLEGIA
Ve středu 30/9 se v Bruselu sejde kolegium
Evropské komise. Očekává se přijetí
aktualizovaného akčního plánu digitálního
vzdělávání, který by měl reflektovat mimo jiné
zkušenosti z aktuální koronavirové krize.
Společně s ním by měla být předložena také
iniciativa týkající se vytvoření evropského
prostoru vzdělávání či sdělení k budoucnosti

REORGANIZACE KOMISE

RADA EU / EVROPSKÁ RADA
RADA EU
29/9 se v Bruselu uskutečnilo zasedání Rady pro
konkurenceschopnost zaměřené na oblast
výzkumu a inovací. Hlavním tématem byl
program Horizont Evropa v kontextu nového
víceletého finančního rámce EU. Výsledkem
bylo přijetí obecného přístupu, jež umožní
zahájení vyjednávání o diskutovaných návrzích
s EP (viz zde). Ve stejný den proběhlo formou
videokonference také neformální jednání
ministrů pro rozvoj, kteří se zabývali
budoucností vztahů s africkým kontinentem.
Ve dnech 30/9-1/10 se stejnou formou
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uskuteční neformální jednání ministrů pro
životní prostředí. Na programu bude diskuse o
hlavních výzvách v dané oblasti a prioritách
německého předsednictví v tomto ohledu.
S ohledem na jeho charakter nebudou
přijímána žádná formální rozhodnutí.

EVROPSKÁ RADA
Ve dnech 1-2/10 se v Bruselu uskuteční
mimořádné zasedání Evropské rady. To mělo
proběhnout již v minulém týdnu, avšak kvůli
dobrovolné karanténě jejího předsedy muselo
být nakonec odloženo. Část jednání bude
zaměřena na otázky prohloubení a posílení
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jednotného trhu, rozvoje průmyslové politiky
a pokroku v oblasti digitální transformace
v kontextu důsledků koronavirové krize a
potřeby oživení unijní ekonomiky. Druhá část
pak 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 summity dne 22/6 a 14/9 či
debaty o situaci v Bělorusku a případu otravy
Alexeje Navalného. Zasedání bude rovněž
příležitostí ke zhodnocení vývoje pandemie
covid-19.
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