AKTUÁLNÍ AGENDA
V BRUSELU
v týdnu od 22. 3. do 28. 3. 2021

ZPRÁVA STÁLÉ ZÁSTUPKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PŘI EVROPSKÉM PA RLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT – PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ / VÝBORY
VÝBORY

PLÉNUM

Výbor pro rozpočtovou kontrolu (BUDG) jednal
23/3 se zástupci Komise o nákupu vakcín proti
covidu-19. Výbor pro životní prostředí, veřejné
zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) jednal
s výkonnou ředitelkou Evropské lékové
agentury (EMA) Emer Cooke o aktuálním vývoji
a plánovaných krocích, pokud jde o schvalování
vakcín proti covidu-19, či o posílení postavení
Evropského centra pro prevenci a kontrolu
nemocí (ECDC). Hospodářský a měnový výbor
(ECON) diskutoval o otázce digitálního zdanění.
K agendám výborů v tomto týdnu podrobněji
viz zde.

Ve dnech 24-25/3 se v Bruselu uskuteční
miniplenární zasedání EP. V jeho úvodu
prodiskutují poslanci program nadcházejícího
zasedání Evropské rady. Plánována je dále
rozprava k reformě vlastních zdrojů EU, o níž by
mělo plénum hlasovat ve čtvrtek (viz zde).
Následující rozpravy se budou týkat balíčku pro
oživení kapitálových trhů, obecných pokynů
pro rozpočet EU na rok 2022, provádění
směrnic o kvalitě vnějšího ovzduší či evropské
strategie pro data. Z oblasti zahraniční politiky
je očekávána rozprava a následné přijetí
stanoviska k nové strategii EU-Afrika (viz zde) či

ke zprávám o pokroku Albánie, Kosova,
Severní Makedonie a Srbska za období 20192020. Plénum by mělo rovněž hlasovat o
usnesení, jehož prostřednictvím opětovně
vyzve Komisi k bezodkladné aktivaci nového
mechanismu na ochranu právního státu a
rozpočtu EU (viz zde), či o nových pravidlech
pro vývoz takzvaného zboží dvojího užití.
Očekává se také přijetí usnesení obsahujícího
výzvu k přípravě nové evropské strategie pro
cestovní ruch po koronavirové krizi (viz zde) či
zprávy vyjadřující se k odpadu v mořích a
oceánech. K pořadu jednání pléna podrobněji
viz zde.

EVROPSKÁ KOMISE
ZASEDÁNÍ KOLEGIA
24/3 se v Bruselu sejde kolegium Evropské
komise. Dle neoficiálních informací by měli
komisaři přijmout iniciativy týkající se práv
dítěte. Konkrétně by se mělo jednat o strategii
EU v této oblasti a doporučení k záruce pro
zranitelné děti. Očekává se dále představení

akčního plánu pro rozvoj ekologické produkce
do roku 2030.

KONFERENCE O BUDOUCNOSTI
EVROPY
24/3 proběhne ustavující zasedání výkonné
rady konference složené ze zástupců Komise,
Evropského parlamentu a Rady. Cílem schůzky

bude navázat na obsah společného prohlášení
podepsaného
vrcholnými
představiteli
zmíněných institucí dne 10/3 (viz zde) a
podrobněji konkretizovat organizační i
obsahové aspekty konference. Národní
parlamenty zde budou zastoupeny na úrovni
předsednické
Trojky
COSAC
v pozici
pozorovatelů.

RADA EU / EVROPSKÁ RADA
RADA EU
22/3 se v Bruselu sešla Rada pro zahraniční věci
(FAC), která se jako tradičně zabývala aktuálním
děním ve světě, především pak situací
v Myanmaru a Etiopii, vztahy s Venezuelou a
Ruskem či politickým vývojem v Gruzii.
Prostřednictvím videokonference si ministři
dále vyměnili názory s vysokou představitelkou
OSN pro lidská práva Michelle Bachelet. V této
souvislosti rozhodla Rada o uvalení sankcí za
závažné porušování lidských práv ve vybraných
zemích (viz zde). O uložení omezujících
opatření bylo rozhodnuto rovněž ve vztahu k
osobám odpovědným za vojenský převrat
v Myanmaru a následné vojenské a policejní
represe (viz zde). Nad rámec těchto otázek si
ministři vyměnili názory na vztahy s Tureckem
či jižní sousedství. Rada rovněž formálně
potvrdila zřízení Evropského mírového
nástroje (viz zde). Pod taktovkou portugalského
předsednictví se v pondělí uskutečnila také
neformální videokonference ministrů pro
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konkurenceschopnost zaměřená na otázky
vnitřního trhu a průmyslu. Hlavním tématem
byla strategická autonomie EU. Ve dnech 2223/3 zasedá v Bruselu Rada pro zemědělství a
rybolov (AGRIFISH). Ministři si vyměnili názory
na připravenost EU na fytosanitární opatření
na ochranu před škůdci rostlin, kteří ohrožují
zemědělství. Diskutováno bylo také používání
biologických kontrolních látek proti těmto
škůdcům. Na programu bylo dále téma
společné zemědělské politiky. Ministři se
věnovali
přípravě
strategických plánů
v členských státech, ale také otázce reformy
SZP (viz zde). Očekává se, že by Rada mohla
dosáhnout dohody ohledně rybolovných práv
pro rok 2021. 23/3 proběhla také neformální
videokonference Rady pro obecné záležitosti
(GAC). Kromě přípravy zasedání Evropské rady
(viz dále) se účastníci zabývali tématem
evropského semestru (viz zde) a aktuálním
vývojem ohledně konference o budoucnosti
Evropy.
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EVROPSKÁ RADA
Ve
dnech
25-26/3
se
uskuteční
videokonference členů Evropské rady. Na
programu bude současná situace v Evropě,
pokud jde o šíření onemocnění covid-19,
včetně otázky očkování. Lídři prodiskutují
rovněž hlavní priority pro jednotný trh,
průmyslovou politiku i digitální transformaci.
Ze zahraničně-politických témat bude na
pořadu situace ve východním Středomoří
v souvislosti s aktivitami Turecka či aktuální
stav vztahů s Ruskem. Výstupy z jednání budou
shrnuty v podobě společného prohlášení. Na
jednání Evropské rady naváže dne 26/3
Eurosummit, který proběhne v inkluzivním
formátu (EU-27). Jeho tématem bude posílení
mezinárodní úlohy eura. Popsaným jednáním
bude dne 24/3 předcházet Trojstranná sociální
vrcholná
schůzka
věnovaná
tématu
hospodářského
oživení
po
pandemii
koronaviru.
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