AKTUÁLNÍ AGENDA
V BRUSELU
v týdnu od 8. 2. do 14. 2. 2021

ZPRÁVA STÁLÉ ZÁSTUPKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PŘI EVROPSKÉM PA RLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT – PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ
PLÉNUM
Ve dnech 8-11/2 probíhá v Bruselu plenární
zasedání EP. V úterý dopoledne budou poslanci
diskutovat a následně hlasovat o tzv. facilitě na
podporu oživení a odolnosti EU, která by měla
členským států pomoci vypořádat se s následky
pandemie covidu-19. Na textu nařízení se
parlament dohodl s Radou loni v prosinci (viz
zde). Pandemie covidu-19 bude rovněž
předmětem pondělní rozpravy, během níž
plénum projedná dopady stávající situace na
mladé lidi a sport. Její výstupy shrne v podobě
usnesení.
V rámci
středeční
rozpravy

s předsedkyní Komise Ursulou von der Leyen se
pak poslanci zaměří na strategii a provádění
očkování napříč Unií (viz zde). V následující
debatě by plénum mělo projednat se zástupci
Rady a Komise fenomén digitalizace politiky a
výzvy s ním spojené. Pozornost bude věnována
především boji proti dezinformacím na
sociálních sítích za současného zajištění
svobody projevu. Zařazení tohoto bodu je
reakcí na nedávné incidenty tohoto druhu
v USA (viz zde). S vysokým představitelem Unie
pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
Josepem Borrellem prodiskutují poslanci dále
aktuální dění v Rusku v návaznosti na zatčení

opozičního lídra Alexeje Navalného (viz zde).
Pokud jde o další zahraničně-politická témata,
plánována je rovněž rozprava k situaci
v Myanmaru, Jemenu či Etiopii, ale také
v Bělorusku, pokud jde o bezpečnost jaderné
elektrárny Ostrovec. Nad rámec toho by mělo
plénum projednat situaci v Polsku z hlediska
odepření práva na umělé přerušení
těhotenství. Co se týče hlasování, očekává se
mimo jiné přijetí nelegislativního usnesení
vyjadřujícího se k aktualizaci akčního plánu pro
oběhové hospodářství přijatého Komisí
v březnu loňského roku (viz zde). K programu
pléna podrobněji viz zde.

kodexu týkající se otázky návratů a zpětného
přebírání.

evropské záležitosti parlamentů EU (COSAC) s
komisařkou pro zdraví a bezpečnost potravin
Stellou Kyriakides k tématu zdravotní unie.
Jednání navázalo na neformální výměny názorů
konané ve shodném formátu s Michelem
Barnierem dne 25/1 a s místopředsedkyní
Komise Věrou Jourovou dne 28/1.

EVROPSKÁ KOMISE
ZASEDÁNÍ KOLEGIA
V úterý 9/2 se v Bruselu sejde kolegium
Evropské komise. Dle neoficiálních informací by
měli komisaři přijmout sdělení k obnovenému
partnerství s jižním sousedstvím. Na programu
bude rovněž přijetí zprávy na základě vízového

JEDNÁNÍ KOMISAŘŮ S
NÁRODNÍMI PARLAMENTY
8/2
se
videokonference

uskutečnila neformální
předsedů výborů pro

RADA EU / EVROPSKÁ RADA
MEZINÁRODNÍ MINISTER SKÉ
SETKÁNÍ
11/2 se v Bruselu sejde Rada přidružení EUUkrajina,
která
prodiskutuje
proces
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implementace
asociační
dohody,
se
zaměřením na provádění potřebných reforem,
otázky právního státu a bezpečnosti,
hospodářskou spolupráci a obchod. Účastníci
projednají rovněž aktuální situaci na východě
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