AKTUÁLNÍ AGENDA
V BRUSELU
v týdnu od 26. 4. do 2. 5. 2021

ZPRÁVA STÁLÉ ZÁSTUPKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PŘI EVROPSKÉM PA RLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT – PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ
PLÉNUM
Ve dnech 26-29/4 proběhne v Bruselu plenární
zasedání EP. V jeho úvodu se poslanci vrátí
k výstupům videokonference členů Evropské
rady dne 25/3 (viz zde). Úterní dopoledne bude
patřit debatě o výsledcích jednání mezi EU a
Spojeným královstvím. V návaznosti na ni by
plénum mělo hlasovat o vyjádření souhlasu s
dohodou upravující uspořádání vzájemných
vztahů po brexitu. Kromě samotné dohody
budou poslanci rovněž diskutovat a hlasovat o
doprovodném usnesení zdůrazňujícím potřebu
důsledné implementace dohody a kontrolní
úlohu EP v tomto ohledu (viz zde). Středeční
dopolední rozprava bude věnována tématu
digitálních zelených certifikátů, jejichž
zavedení by mělo usnadnit volný pohyb osob
v rámci EU, mimo jiné za účelem cestování
v průběhu letní sezóny. Poslanci by na jejím
základě měli schválit mandát EP pro

vyjednávání o textu příslušného nařízení
s Radou (viz zde). V rámci nelegislativního
usnesení by se plénum mělo vyjádřit rovněž
k otázce dostupnosti testů na onemocnění
covid-19 a jejich ceně a v samostatné rozpravě
pak k eventuální podpoře EU pro sektor
pohostinství s ohledem na aktuální situaci. Ve
středu odpoledne si poslanci vymění názory
s vysokým představitelem Unie pro zahraniční
věci a bezpečnostní politiku Josepem Borrellem
ohledně vztahů s Ruskem, především pak
zdravotního stavu opozičního předáka Alexeje
Navalného, posílení ruské vojenské přítomnosti
na hranicích s Ukrajinou a diplomatické
roztržky s Českou republikou. Výstupy z této
debaty by měly být shrnuty v podobě usnesení,
o němž bude plénum hlasovat ve čtvrtek (viz
zde). Pokud jde o další zahraničně-politická
témata, poslanci by se měli zabývat například
odvetnými sankcemi Číny vůči subjektům EU,
vztahy s Indií či situací v Bolívii. Na programu

bude dále rozprava o právech cestujících
v železniční přepravě, zejména pomoci
v případě zpoždění či zrušení spoje. Na nových
pravidlech se zástupci EP dohodli s představiteli
členských států již loni v říjnu. Nyní by plénum
mělo nalezený kompromis potvrdit (viz zde).
Očekává se rovněž schválení dohody mezi EP a
Radou týkající se zavedení programu Horizont
Evropa pro financování výzkumu a inovací
v období 2021-2027. Program bude zaměřen na
řešení aktuálních globálních výzev, jako je boj
proti změně klimatu, digitalizace či pandemie
koronaviru (viz zde). Naplánováno je v této
souvislosti rovněž hlasování o nových
prioritách
Evropského
inovačního
a
technologického institutu (EIT). Dalším
diskutovaným tématem by mělo být zdanění
digitální ekonomiky, k němuž by se poslanci
měli vyjádřit prostřednictvím usnesení z vlastní
iniciativy. K navrženému pořadu jednání pléna
podrobněji viz zde.

KONFERENCE O BUDOUCNOSTI
EVROPY
22/4 proběhlo v pořadí již třetí zasedání
výkonné rady konference, jehož cílem bylo
naplánovat průběh slavnostního zahájení
Konference o budoucnosti Evropy dne 9/5
(Den Evropy) ve Štrasburku. Úvodní projev by
měl přednést francouzský prezident Emmanuel

Macron. Výkonná rada dále upřesnila některé
obsahové i organizační aspekty konference
(hlavní principy, tematický rámec, zapojení
občanů), které budou součástí jejích jednacích
pravidel. Otazníky nadále přetrvávají ohledně
organizace a průběhu plenárních zasedání,
včetně početního zastoupení vnitrostátních
parlamentů. K danému tématu by se měla
výkonná rada vrátit v tomto týdnu.

s obchodem a zemědělstvím, mj. o tom, jak
prostřednictvím obchodních dohod a vztahů
prosazovat cíle Agendy OSN pro udržitelný
rozvoj 2030, zásady Pařížské dohody a evropský
model udržitelné produkce. Na programu bude
rovněž
rozprava
o
aktuálním
stavu
projednávání legislativních návrhů týkajících se

reformy společné zemědělské politiky EU po
roce 2020 (viz zde). 29/4 proběhne neformální
videokonference ministrů zahraničí zaměřená
na oblast rozvoje. Hlavním a jediným bodem
programu bude orientační rozprava o
budoucnosti
evropské
struktury
pro
financování rozvoje (EFAD).

EVROPSKÁ KOMISE
ZASEDÁNÍ KOLEGIA
27/4 se v Bruselu sejde kolegium Evropské
komise. Dle neoficiálních informací by měli
komisaři přijmout aktualizaci nové průmyslové
strategie pro Evropu. Očekává se dále přijetí
strategie pro udržitelné dobrovolné návraty a
reintegraci z oblasti migrační a azylové politiky
EU a sdělení ke zlepšení unijní tvorby práva.

RADA EU / EVROPSKÁ RADA
RADA EU
26/4 probíhá neformální videokonference
ministrů
zemědělství,
kteří
projednají
současnou situaci na zemědělských trzích a
budoucí výzvy v této oblasti. Proběhne rovněž
výměna názorů o otázkách souvisejících
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