AKTUÁLNÍ AGENDA
V BRUSELU
v týdnu od 31. 5. do 6. 6. 2021

ZPRÁVA STÁLÉ ZÁSTUPKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PŘI EVROPSKÉM PA RLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT – VÝBORY / POLITICKÉ SKUPINY
VÝBORY
Podvýbor pro bezpečnost a obranu (SEDE)
diskutoval v pondělí s komisařem pro krizové
řízení Janezem Lenarčičem o připravenosti EU
na chemické, biologické a jaderné hrozby
(záznam debaty je k dispozici zde). Následně si
jeho členové vyměnili názory s výkonnou
místopředsedkyní Komise Margrethe Vestager
ohledně obsahu akčního plánu pro synergie
mezi civilním, obranným a kosmickým
průmyslem předloženého koncem února
(záznam debaty je k dispozici zde). Ta by se
měla 2/6 zúčastnit rovněž společného jednání
Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
(IMCO) a Zvláštního výboru pro umělou
inteligenci v digitálním věku (AIDA) k obsahu
návrhů Komise stanovujících společný rámec
pro využívání umělé inteligence (viz zde).
Výbor AIDA povede 3/6 dále výměnu názorů se
členy Sněmovny reprezentantů USA k otázce
transatlantické
parlamentní spolupráce,
pokud jde o formování globálního rámce v

oblasti umělé inteligence. Výbor pro
zaměstnanost a sociální věci (EMPL) povede ve
stejný den strukturovaný dialog s výkonným
místopředsedou
Komise
Valdisem
Dombrovskisem a s komisařem pro pracovní
místa a sociální práva Nicolasem Schmitem.
Jeho tématem by měla být implementace
pracovního programu Komise pro letošní rok,
včetně přípravy programu na další období.
Následně bude jeho členům prezentována
studie o dopadu práce z domova či na dálku na
zaměstnance i společnost. Výbor pro životní
prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
(ENVI) navštíví ve stejný den místopředseda
Komise Maroš Šefčovič, který jeho členům
představí obsah sdělení o zlepšování právní
úpravy přijatého koncem dubna (viz zde)
z hlediska jeho příspěvku k naplňování cílů
Zelené dohody pro Evropu. V této souvislosti
prodiskutují rovněž obsah akčního plánu EU
pro nulové znečištění ovzduší, vody a půdy
z poloviny května (viz zde). Sdělením o
zlepšování právní úpravy se bude následně

zabývat rovněž Výbor pro právní záležitosti
(JURI). Společně se členy Výboru pro občanské
svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) pak
uspořádá slyšení k otázce posílení demokracie,
a svobody a plurality médií (možno sledovat
zde). Výbor LIBE by měl v tento den dále
přijmout své stanovisko ke zprávě Komise o
právním státu pro rok 2020 (viz zde). K agendě
výborů v tomto týdnu podrobněji viz zde.

pro budoucnost Schengenu a souvisejícího
návrhu na změnu nařízení o schengenském
hodnotícím mechanismu.

EU s ohledem na blížící se letní sezonu a
zlepšující se epidemiologickou situaci, a to
zejména pro držitele tzv. digitálních covid
certifikátů EU, na jejichž podobě se členské
státy dohodly s EP koncem května (viz zde).
V této souvislosti navrhla Komise rovněž
aktualizovat společná kritéria pro rizikové
oblasti a zavést mechanismus záchranné brzdy
umožňující reagovat na šíření nových variant
viru.

MEZIPARLAMENTNÍ JEDN ÁNÍ
Ve dnech 31/5-1/6 probíhá online formou
plenární zasedání Konference evropských
výborů parlamentů EU (COSAC). Již tradičním
úvodním bodem bylo zhodnocení průběhu
úřadujícího předsednictví v Radě EU, na něž
naváže diskuse k aktuálním tématům, mj.
k oživení a odolnosti po pandemii covidu-19 a
roli národních parlamentů v celém procesu,
sociální Evropě či k ustavení Konference o
budoucnosti Evropy. Jednání je možné
shlédnout živě či ze záznamu zde. Veškeré
podklady jsou souhrnně k dispozici také zde.

EVROPSKÁ KOMISE
ZASEDÁNÍ KOLEGIA
2/6 se v Bruselu sejde kolegium Evropské
komise. Dle neoficiálních informací by měli
komisaři přijmout jarní balíček dokumentů
v rámci mimořádného cyklu evropského
semestru (viz zde). Očekává se rovněž
předložení rámce pro důvěryhodné a bezpečné
evropské e-ID a balíčku k fungování
schengenského prostoru, konkrétně strategie

KORONAVIRUS
31/5 navrhla Komise aktualizaci doporučení
Rady o koordinaci omezení volného pohybu v
EU, která byla zavedena v reakci na pandemii
covidu-19 (viz zde). Její podstatou je
zjednodušení podmínek pro cestování v rámci

RADA EU / EVROPSKÁ RADA
RADA EU
3/6 se v Lucemburku sejde Rada pro dopravu,
telekomunikace a energetiku (TTE) ve formátu
pro oblast dopravy. Ministři budou usilovat o
dosažení dohody ohledně postoje Rady k
reformě systému uspořádání letového provozu
v EU, tzv. jednotného evropského nebe.
Očekává se dále výměna názorů a následné
přijetí závěrů ke strategii Komise pro
udržitelnou a inteligentní mobilitu, jež bude
vodítkem v úsilí o dosažení ekologické a
digitální transformace dopravního systému EU.
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V této souvislosti bude prodiskutována rovněž
budoucí úloha železniční dopravy. Na toto
jednání naváže dne 4/6 zasedání Rady pro
dopravu, telekomunikace a energetiku (TTE) ve
formátu pro oblast telekomunikací. Příslušní
ministři budou jednat o pokroku, jehož bylo
dosaženo v souvislosti s návrhem aktu o správě
dat z loňského listopadu (viz zde) či v souvislosti
s revizí směrnice o bezpečnosti sítí a
informačních systémů z loňského prosince (tzv.
směrnice NIS2) usilující o zajištění vysoké
společné úrovně kybernetické bezpečnosti
v celé Unii (viz zde). Rada dále povede
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politickou rozpravu o tzv. digitálním kompasu
2030, prostřednictvím kterého mají být
vytyčeny cíle v oblasti digitalizace pro příští
desetiletí (viz zde).

MEZINÁRODNÍ MINISTERSKÉ
SETKÁNÍ
4/6 proběhne formou videokonference
zasedání Rady pro spolupráci EU-Kyrgyzstán. Na
programu budou vzájemné vztahy, včetně
podpory EU ve vztahu k této zemi, ale i otázka
potřebných reforem či ekonomická a obchodní
spolupráce.
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