AKTUÁLNÍ AGENDA
V BRUSELU
v týdnu od 15. 2. do 21. 2. 2021

ZPRÁVA STÁLÉ ZÁSTUPKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PŘI EVROPSKÉM PA RLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT – POSLANECKÝ TÝDEN
V tomto týdnu nejsou plánovány žádné
parlamentní aktivity.
Shrnutí
výsledků

plenárního zasedání v minulém týdnu je
k dispozici zde.

EVROPSKÁ KOMISE
ZASEDÁNÍ KOLEGIA
Ve středu 17/2 se v Bruselu sejde kolegium
Evropské komise. Dle neoficiálních informací by
měli komisaři přijmout sdělení z oblasti

zahraniční politiky k posílení příspěvku EU
k multilateralismu založenému na pravidlech a
komunikačního dokumentu k přezkumu unijní
obchodní politiky, včetně návrhu na reformu
fungování Světové obchodní organizace.

Očekává se dále přijetí akčního plánu ohledně
synergií mezi civilním, obranným a vesmírným
průmyslem či sdělení týkajícího se programu
připravenosti na bioobranu.

finanční věci (ECOFIN), jejímž hlavním tématem
bude hospodářské oživení v rámci EU. Ministři
projednají aktuální stav, pokud jde o zřízení
facility na podporu oživení a odolnosti, a
vymění si názory na priority vnitrostátních
plánů obnovy. Pozornost bude věnována
rovněž otázce ratifikace rozhodnutí o vlastních
zdrojích. O hospodářském oživení bude
následně debatováno také v globálním
kontextu. Očekává se rovněž přijetí závěrů o
rozpočtových směrech pro rok 2022. 19/2
proběhne neformální videokonference ministrů
školství, kteří projednají otázku inkluze a
přístupu ke vzdělávání pro všechny. Na

programu bude rovněž diskuse o strategickém
rámci pro spolupráci v oblasti vzdělávání a
odborné přípravy v nadcházejících 10 letech či
o dopadech pandemie covidu-19 ve školství.

RADA EU / EVROPSKÁ RADA
RADA EU
15/2 probíhá videokonference ministrů financí
zemí eurozóny ve formátu tzv. Euroskupiny. Na
programu by měla být výměna názorů na
makroekonomický vývoj a vyhlídky vývoje
politik v eurozóně. Diskuse bude vycházet ze
zimní prognózy Komise a nejnovějších informací
o vývoji v oblasti zdraví. Kromě toho budou
ministři jednat například o mezinárodní úloze
eura či o aktuálním vývoji v oblasti
solventnosti podnikového sektoru. 16/2
naváže
na
tuto
debatu
neformální
videokonference Rady pro hospodářské a
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MEZINÁRODNÍ MINISTER SKÉ
SETKÁNÍ
19/2 se uskuteční neformální videokonference
členů Rady pro spolupráci EU-Tádžikistán, kteří
projednají politickou situaci v zemi i v regionu
a zhodnotí klíčové aspekty vzájemné dohody o
partnerství a spolupráci.
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