AKTUÁLNÍ AGENDA
V BRUSELU
v týdnu od 3. 5. do 9. 5. 2021

ZPRÁVA STÁLÉ ZÁSTUPKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PŘI EVROPSKÉM PA RLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT – TÝDEN VNĚJŠÍCH AKTIVIT
zapojí rovněž do oslav Dne Evropy, jež připadá
na 9/5. Unijní instituce již tradičně u této
příležitosti otevřou své dveře veřejnosti, letos
mimořádně ve virtuální podobě (viz zde), a

uspořádají rovněž celou řadu kulturních akcí,
workshopů a debat k budoucímu směřování
evropského projektu (viz zde).

plenárních zasedání Konference o budoucnosti
Evropy,
včetně
početního
zastoupení
vnitrostátních parlamentů a jejich role.
Vzhledem k přetrvávajícím neshodám ohledně
dané otázky mezi EP, Komisí a Radou se její
zasedání odsunulo na tento týden. Vedoucí
politických frakcí v Evropském parlamentu
přijali 29/4 společné prohlášení, v němž
poukazují na důležitost adekvátního zapojení
parlamentářů ze všech členských států i dalších
relevantních subjektů do debat v rámci
konference a především pak do formulování
jejích závěrů na základě příspěvků od občanů.
Shodli se zároveň na tom, že by konference,
s ohledem na značné zpoždění, měla v případě

potřeby pokračovat i po stanoveném termínu
pro vyhodnocení na jaře 2022 (viz zde).
V neděli 9/5 ve 14 hodin se v plenárním sále EP
ve Štrasburku uskuteční slavnostní zahájení
konference. Úvodní projev přednese z pozice
iniciátora tohoto projektu francouzský
prezident Emmanuel Macron. K hlavním cílům a
očekáváním se poté vyjádří všichni tři lídři
konference, tedy předsedkyně Komise Ursula
von der Leyen, předseda EP David Sassoli a
portugalský premiér António Costa za stávající
předsednictví v Radě EU. Samotné diskuse o
budoucnosti Evropy již byly zahájeny spuštěním
vícejazyčné digitální platformy dne 19/4 (viz
zde).

6/5 se v Bruselu uskuteční zasedání Rady pro
zahraniční věci (FAC) ve formátu pro oblast
obrany. V jejím úvodu se budou ministři jako
tradičně zabývat aktuálním děním, mimo jiné
v oblastech Sahelu, Ukrajiny a Mosambiku, ale
také průběhem operace IRINI ve Středomoří.
Rada si dále vymění názory na tzv. strategický
kompas (viz zde), se zaměřením na řešení krizí.
Během neformálního pracovního oběda budou
ministři diskutovat s generálním tajemníkem
NATO Jensem Stoltenbergem.

v Portu. Jeho součástí bude konference na
vysoké úrovni se sociálními partnery, na niž
plynule naváže neformální zasedání Evropské
rady, jenž se zaměří na situaci v souvislosti
s pandemií koronaviru, především pak ve
vztahu k mladým lidem. Pozornost bude
věnována rovněž otázce provádění evropského
pilíře sociálních práv a obsahu akčního plánu,
který Komise představila začátkem března (viz
zde). Cílem summitu je vymezit hlavní priority a
výzvy v oblasti sociální politiky EU pro
nadcházející desetiletí. Očekává se, že v jeho
závěru přijme Evropská rada prohlášení.

EVROPSKÁ RADA

MEZINÁRODNÍ SUMMIT

tématem bude pomoc ze strany EU s ohledem
na novou vlnu šíření onemocnění covid-19
v Indii a související zdravotnickou i humanitární
krizi. V návaznosti na to budou lídři diskutovat
také o globální spolupráci při budování
odolnějšího
celosvětového
zdravotního
systému, včetně otázky připravenosti a posílení
Světové zdravotnické organizace. Na programu
budou rovněž témata ochrany klimatu, posílení
strategického partnerství v oblastech obchodu,
technologií a konektivity či spolupráce v rámci
indicko-tichomořského regionu. V závěru
jednání by představitelé obou stran měli
přijmout společné prohlášení.

Ve dnech 7-8/5 se z iniciativy portugalského
předsednictví uskuteční sociální summit

8/5 se uskuteční rovněž videokonference
vrcholných představitelů EU a Indie. Hlavním

DEN EVROPY
Poslanci EP se v tomto týdnu věnují aktivitám ve
svých volebních obvodech. Někteří z nich se

EVROPSKÁ KOMISE
ZASEDÁNÍ KOLEGIA
5/5 se v Bruselu sejde kolegium Evropské
komise. Dle neoficiálních informací by měli
komisaři přijmout avizovanou aktualizaci nové
průmyslové strategie pro Evropu a návrh
nařízení o pokřivujících zahraničních dotacích.
Očekává se dále přijetí strategie EU pro covid19 terapeutika či návrhu nařízení o povolení
nouzového použití léčivých přípravků u lidí.

KONFERENCE O BUDOUCNOSTI
EVROPY
Výkonná rada měla v minulém týdnu
pokračovat v debatách o organizaci a průběhu

RADA EU / EVROPSKÁ RADA
RADA EU
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