AKTUÁLNÍ AGENDA
V BRUSELU
v týdnu od 7. 6. do 13. 6. 2021

ZPRÁVA STÁLÉ ZÁSTUPKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PŘI EVROPSKÉM PA RLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT – PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ
PLÉNUM
Ve dnech 7-10/6 probíhá plenární zasedání EP,
jež se po delší přestávce schází opět ve
svém hlavním sídle ve Štrasburku. Úterní
dopolední rozprava bude věnována tématu
digitálních
zelených
certifikátů,
nově
nazývaných digitálními COVID certifikáty EU,
jejichž zavedení by plénum mělo následně
definitivně potvrdit na základě předběžné
dohody s Radou (viz zde). V této souvislosti je
naplánováno rovněž hlasování o výzvě
k pozastavení platnosti patentů na očkovací
látky proti onemocnění covid-19, jejímž cílem
je dočasně upustit od uplatňování práv
duševního vlastnictví k příslušným vakcínám a
podpořit tak globální očkovací úsilí (viz zde).
V následující debatě se budou poslanci věnovat
kontrole průběžného posuzování národních
plánů obnovy ze strany Komise a aktuální
situaci, pokud jde o provádění plánu ohledně
zavedení vlastních zdrojů EU. V rámci středeční
dopolední rozpravy projedná plénum výstupy z
mimořádného jednání Evropské rady ve dnech

24-25/5 (viz zde), na něž naváže přípravou
nadcházejícího summitu G7 (viz dále) a
summitu EU-USA v příštím týdnu. Další
rozpravy by se měly týkat například opatření
v návaznosti na květnový sociální summit
v Portu (viz zde), kybernetických útoků na
území Unie či stavu právního státu v EU a
uplatňování příslušné kondicionality, pokud jde
o čerpání prostředků z rozpočtu EU.
V souvislosti s posledně zmíněným tématem by
měli poslanci přijmout usnesení vyjadřující se ke
zjištěním ohledně střetu zájmů českého
premiéra Andreje Babiše, o nichž vedli
rozpravu v rámci květnového plenárního
zasedání (viz zde). Výbor pro rozpočtovou
kontrolu (CONT) navrhl v návaznosti na tuto
debatu, aby se Komise zabývala i informacemi o
vlivu Andreje Babiše na česká média a soudní
systém a aby v této souvislosti zvážila využití
mechanismu, který podmiňuje přístup k
prostředkům EU dodržováním zásad právního
státu. Text zároveň zdůrazňuje, že by se až do
vyřešení konfliktu zájmů neměl účastnit
rozhodování spojených s rozpočtem EU, a to

zejména v souvislosti s probíhajícími jednáními
o budoucích pravidlech fungování společné
zemědělské politiky EU (viz zde). Pokud jde o
další hlasování, plénum by se prostřednictvím
nelegislativního usnesení mělo vyjádřit k nové
strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti
do roku 2030 předložené loni v květnu (viz zde).
Co se týče zahraničněpolitických témat,
poslanci budou řešit případ nuceného
odklonění letu společnosti Ryanair do Minsku.
S vysokým představitelem pro zahraniční věci a
bezpečnostní politiku Josepem Borrellem
prodiskutují reakci EU na počínání běloruských
orgánů. Očekává se přijetí usnesení, o němž
bude plénum hlasovat ve čtvrtek (viz zde). Dále
se budou poslanci zabývat například situací
v Afghánistánu či porušováním lidských práv na
Kubě. Na okraj plenárního zasedání proběhne
rovněž slavnostní vyhlášení vítěze filmové ceny
diváků LUX pro rok 2021 usilující o podporu
filmového odvětví a kultury v rámci EU, ale i
zájmu o aktuální témata (viz zde). K pořadu
jednání pléna podrobněji viz zde.

8/6 se ve Štrasburku sejde kolegium Evropské
komise. Dle neoficiálních informací by měli
komisaři přijmout rozpočtový balíček skládající

se z návrhu souhrnného unijního rozpočtu na
rok 2022 a pravidelné výroční zprávy za rok
2020 o řízení a výkonnosti rozpočtu EU.

proti trestné činnosti či výhledu v oblasti
vnitřní bezpečnosti, pokud jde o umělou
inteligenci. Dále Rada zhodnotí pokrok
v projednávání návrhu nařízení, kterým se
posiluje postavení Europolu (viz zde), návrhu
směrnice, kterou se posiluje odolnost
kritických
subjektů
v souvislosti
s kybernetickou bezpečností (viz zde), či tzv.
nového paktu o migraci a azylu (viz zde) a
povede úvodní rozpravu o obsahu strategie pro
budoucnost Schengenu (viz zde). 10/6 se
tamtéž sejde Rada pro životní prostředí (ENV),
jež posoudí pokrok v projednávání návrhu
nařízení o bateriích a odpadních bateriích (viz
zde) a bude usilovat o dosažení dohody ohledně
postoje k nové strategii EU pro přizpůsobení se
změně klimatu (viz zde). Nad rámec toho si
ministři vymění názory na obsah akčního plánu
EU pro nulové znečištění ovzduší, vody a půdy

do roku 2050 (viz zde). Na zasedání Rady ENV
naváže následující den Rada pro dopravu,
telekomunikace a energetiku (TTE), která se
zaměří na oblast energetiky. Jejím cílem bude
dohodnout se na obecném přístupu
k navrhovanému přezkumu nařízení o
transevropských energetických sítích, TEN-E
(viz zde) a na závěrech ke strategii „renovační
vlna“ (viz zde). Ministři si dále vymění názory na
vodíkovou strategii EU (viz zde). V rámci
různého pak Rada prodiskutuje vývoj vnějších
vztahů v oblasti energetiky.

EVROPSKÁ KOMISE
ZASEDÁNÍ KOLEGIA

RADA EU / EVROPSKÁ RADA
RADA EU
Ve dnech 7-8/6 se v Lucemburku schází Rada
pro spravedlnost a vnitřní věci (JHA). První den
byl věnován oblasti justice. Ministři jednali o
způsobech boje proti nezákonnému obsahu
online v souvislosti s návrhem aktu o
digitálních službách z loňského prosince (viz
zde). Na programu bylo rovněž přijetí pozic
Rady k návrhu nařízení o postoupení
pohledávek (viz zde), k návrhu nařízení o
přeshraničních službách elektronické justice
v Evropě, tzv. e-CODEXu, (viz zde) a ke změně
nařízení o zřízení Agentury EU pro základní
práva (viz zde). Nad rámec toho přijala Rada
závěry o ochraně zranitelných dospělých osob
v celé EU (viz zde). Druhý den bude věnován
oblasti vnitra. Ministři si vymění názory
ohledně dopadu pandemie covidu-19 na boj
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MEZINÁRODNÍ SUMMIT
Ve dnech 11-13/6 se v Cornwallu uskuteční
summit G7, kterého se zúčastní rovněž vrcholní
představitelé EU. Hlavním tématem bude
zotavení z pandemie covidu-19, včetně
budování odolnějšího zdravotnického systému.
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