AKTUÁLNÍ AGENDA
V BRUSELU
v týdnu od 15. 3. do 21. 3. 2021

ZPRÁVA STÁLÉ ZÁSTUPKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PŘI EVROPSKÉM PA RLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT – VÝBOROVÝ TÝDEN
VÝBORY
Podvýbor pro obranu a bezpečnost (SEDE)
uspořádal 15/3 společně se Zahraničním
výborem (AFET) výměnu názorů s generálním
tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem (viz
záznam zde). 17/3 prodiskutují členové AFET
politickou situaci v Černé Hoře. Výbor pro
životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost
potravin (ENVI) se 15-16/3 zabýval šířením
nových mutací koronaviru a očkováním proti
nim (viz záznam zde a zde). Výbor pro rozvoj
(DEVE) pak prodiskutoval dostupnost očkování

proti covidu-19 pro rozvojové země (viz
záznam zde). Výbor pro zemědělství a rozvoj
venkova (AGRI) uspořádal 16/3 výměnu názorů
s výkonným místopředsedou Komise Marošem
Šefčovičem ohledně obsahu první zprávy o
strategickém výhledu zveřejněné loni na
podzim (viz záznam zde). Výbor pro občanské
svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE)
uspořádal výměnu názorů s komisařem
Didierem Reyndersem ohledně stavu právního
státu v Polsku, pokud jde o oblast justice (viz
záznam zde). Rozpočtový výbor (BUDG)
uspořádá 17/3 slyšení k financování rozpočtu

EU a novým vlastním zdrojům (viz zde).
Ústavněprávní výbor (AFCO) projedná 17/3
obsah diskusních dokumentů ke konferenci o
budoucnosti Evropy zaměřených na potenciální
změnu rozhodovacích postupů unijních institucí
či otázku reforem v reakci na koronavirovou
krizi. Výbor pro mezinárodní obchod (INTA)
pořádá v tento den veřejné slyšení k dopadům
pandemie covidu-19 na oblast obchodu. 18/3
si pak jeho členové vymění názory na téma
obchodních sankcí a jejich vynucování.
K agendám výborů v tomto týdnu podrobněji
viz zde.

měli komisaři přijmout iniciativy týkající se boje
s aktuálně probíhající pandemií. Konkrétně by
se mělo jednat o sdělení ke covidu-19 a návrh
na zavedení tzv. digitálního zeleného

certifikátu, který by měl umožnit volný pohyb
občanů v rámci EU (viz zde).

pandemie covidu-19. V návaznosti na sdělení
Komise „Rok od vypuknutí pandemie covidu-19
– reakce v oblasti fiskální politiky“ (viz zde)
zhodnotila Euroskupina dále aktuální stav
opatření fiskální podpory (viz její prohlášení
zde). V tzv. inkluzivním formátu (EU-27) si
ministři vyměnili názory na mezinárodní úlohu
eura. Na jejich jednání navázala dne 16/3
neformální videokonference
Rady pro
hospodářské a finanční věci, která se zabývala
výzvami spojenými se zdaněním digitální
ekonomiky.
Ministři
dále
posoudili
hospodářskou situaci a výhled v Evropě
s ohledem na krizi způsobenou pandemií
covidu-19. Portugalské předsednictví pak
avizovalo přijetí závěrů ke strategii EU pro malé
platby (viz zde). V úterý proběhla dále
neformální
videokonference
ministrů
zdravotnictví, kteří prodiskutovali další postup
v boji s onemocněním covid-19 a jeho
mutacemi. Ministři byli v této souvislosti mimo
jiné informováni o aktuální epidemické situaci
v EU, včetně stavu schvalování a vývoje
očkovacích látek. Pozornost byla věnována
rovněž otázce mobility. Na programu byla dále
výměna názorů ohledně provádění evropského
plánu boje proti rakovině, který byl Komisí
představen začátkem února (viz zde). Pod

taktovkou
portugalského
předsednictví
proběhla
v úterý
dále
neformální
videokonference ministrů pro oblast ochrany
spotřebitele,
kteří
prodiskutovali
vizi
spotřebitelské politiky EU v nadcházejících
letech v kontextu nového programu pro
spotřebitele představeného Komisí loni v
listopadu (viz zde). 18/3 se uskuteční
neformální videokonference ministrů životního
prostředí. V rámci veřejného jednání si vymění
názory na strategii EU pro přizpůsobení se
změně klimatu představenou Komisí koncem
února (viz zde). Ministři budou dále jednat
o úloze facility na podporu oživení a odolnosti
(viz zde) v kontextu ekologizace evropského
semestru. Očekává se rovněž diskuse o návrhu
nařízení o bateriích a odpadních bateriích,
jehož cílem je uvést stávající právní úpravu do
souladu s cíli Zelené dohody pro Evropu.

EVROPSKÁ KOMISE
ZASEDÁNÍ KOLEGIA
Ve středu 17/3 se v Bruselu sejde kolegium
Evropské komise. Dle neoficiálních informací by

RADA EU / EVROPSKÁ RADA
RADA EU
15/3
se
uskutečnila
neformální
videokonference ministrů zahraničí a vnitra
věnovaná diskusi o vnějších aspektech
migrační politiky EU. Debata vycházela
z nedávno předloženého nového paktu o
migraci a azylu (viz zde). Ministři se během ní
zaměřili na to, jak téma migrace dostat do
popředí vztahů s vybranými třetími zeměmi.
Diskutována byla rovněž potřeba zlepšení
koordinace a spolupráce v rámci EU. Ve stejný
den proběhla také neformální videokonference
ministrů pro zaměstnanost a sociální politiku,
kteří se věnovali tématu evropského semestru
z pohledu zaměstnanosti a sociálních politik a
souvisejícímu procesu vytváření národních
plánů obnovy. Na programu byla dále výměna
názorů k nedávno představenému akčnímu
plánu pro evropský pilíř sociálních práv (viz
zde) či k otázkám rovnosti, nediskriminace a
diverzity v EU. Evropská komise rovněž ministry
seznámila s obsahem zelené knihy o stárnutí
(viz zde). V pondělí se uskutečnila dále
videokonference ministrů financí eurozóny ve
formátu tzv. Euroskupiny. Jejím předmětem
bylo řešení odvětvových dopadů a
strukturálních změn v eurozóně v důsledku
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MEZINÁRODNÍ MINISTER SKÉ
SETKÁNÍ
16/3 se v Bruselu sešla Rada přidružení EUGruzie. Účastníci přezkoumali vzájemné vztahy,
včetně otázek souvisejících s politickým
dialogem a reformami. Na programu byla
rovněž diskuse o hospodářské a odvětvové
spolupráci či o obchodní a zahraniční politice.
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