AKTUÁLNÍ AGENDA
V BRUSELU
v týdnu od 6. 9. do 12. 9. 2021

ZPRÁVA STÁLÉ ZÁSTUPKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PŘI EVROPSKÉM PA RLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT – ZASEDÁNÍ VÝBORŮ A POLITICKÝCH SKUPIN
VÝBORY
Podvýbor pro lidská práva (DROI) povede 6/9
debatu o situaci v oblasti lidských práv
v Palestině, na Kubě či v Afghánistánu, kde se
zaměří především na práva žen a dívek.
Posledně zmíněného jednání se zúčastní rovněž
členové Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví
(FEMM). Vývojem v Afghánistánu se bude 9/9
zabývat také Podvýbor pro bezpečnost a
obranu (SEDE), jehož členové prodiskutují
rovněž výstupy posledního neformálního
setkání ministrů obrany členských států (viz
zde). Výbor pro právní záležitosti (JURI) se bude
ve stejný den věnovat debatě o prioritách
slovinského předsednictví v Radě EU či

projednávání aktu o digitálních službách. Ten
bude
rovněž
předmětem
setkání
s místopředsedkyní
Komise
Margrethe
Vestager pořádaného Zvláštním výborem pro
zahraniční vměšování do všech demokratických
procesů v Evropské unii, včetně dezinformací
(INGE), včetně aktu o digitálních trzích a unijní
strategie v oblasti umělé inteligence a dat.
Jednání se zúčastní také zástupci ostatních
příslušných výborů (viz zde). Výbor pro
zemědělství a rozvoj venkova (AGRI) povede ve
čtvrtek dialog s komisařkou pro zdraví a
bezpečnost potravin Stellou Kyriakides.
Zvláštní výbor pro boj proti rakovině (BECA)
uspořádá
výměnu
názorů
k vybraným
aspektům evropského plánu pro boj proti

rakovině (viz zde). K agendě výborů v tomto
týdnu podrobněji viz zde.

8/9 se po letní přestávce v Bruselu opět sejde
kolegium Evropské komise. Očekává se

předložení zprávy o strategickém výhledu pro
rok 2021 (viz zde).

Debata byla zaměřena na vyhodnocení
národních plánů obnovy České republiky a
Irska ze strany Evropské komise. Bylo
odsouhlaseno, že oba plány budou Radou
formálně potvrzeny v rámci písemné procedury
(viz zde). V návaznosti na to pak budou moci
obě země začít čerpat alokované finanční
prostředky. ČR byla v této souvislosti zároveň
vyzvána, aby do poloviny příštího roku vyřešila
přetrvávající nedostatky v prevenci vzniku a
řešení střetu zájmů. Fyzicky se ministři v této

formaci znovu sejdou v rámci neformálního
zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci
(ECOFIN), které proběhne ve dnech 10-11/9 ve
slovinském Kranji. Společně s nimi se jednání
zúčastní také guvernéři centrálních bank
členských států. Na programu bude diskuse o
regulaci finančního sektoru, fiskální politice či
budoucnosti zdanění. Setkání bude dne 10/9
předcházet neformální zasedání ministrů
financí eurozóny ve formátu tzv. Euroskupiny.
K plánovaným jednáním na úrovni Rady viz zde.

MEZIPARLAMENTNÍ SETK ÁNÍ
9/9 se ve virtuálním formátu uskuteční tradiční
meziparlamentní konference k SZBP/SBOP
(společné zahraniční a bezpečnostní politice a
společné bezpečnostní a obranné politice), jíž
se za PS PČR zúčastní poslanci Jaroslav Bžoch za
zahraniční výbor a Pavel Žáček za výbor pro
obranu. Na programu budou priority v dané
oblasti politik a jejich celkové pojetí
v nadcházejících letech, spolupráce se zeměmi
západního Balkánu či rozvoj a posilování
kapacit unijního systému civilní ochrany.
Jednání bude živě přenášeno zde.

EVROPSKÁ KOMISE
ZASEDÁNÍ KOLEGIA

RADA EU / EVROPSKÁ RADA
RADA EU
Ve dnech 5-7/9 probíhá ve Slovinsku neformální
zasedání Rady pro zemědělství a rybolov
(AGRIFISH), jehož součástí bude rovněž
prohlídka
místních
zemědělských
a
venkovských oblastí. 6/9 se uskutečnila
neformální videokonference
Rady pro
hospodářské a finanční věci (ECOFIN) k otázce
implementace nástroje na podporu oživení a
odolnosti (RRF) po pandemii koronaviru.
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