AKTUÁLNÍ AGENDA
V BRUSELU
v týdnu od 13. 9. do 19. 9. 2021

ZPRÁVA STÁLÉ ZÁSTUPKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PŘI EVROPSKÉM PA RLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT – PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ
PLÉNUM
Ve dnech 13-16/9 probíhá ve Štrasburku
plenární zasedání EP, kterému bude tentokrát
dominovat debata o stavu Unie navazující na
projev, který před poslanci ve středu dopoledne
přednese předsedkyně Evropské komise Ursula
von der Leyen (viz zde). Úterní dopoledne bude
patřit představení kontroverzního klimatickoenergetického balíčku „Fit for 55“ ze strany
Komise, jež svým obsahem naváže na
zveřejnění zprávy Mezivládního panelu pro
změnu klimatu (IPCC). V této souvislosti

prodiskutují poslanci dále téma nedávných
přírodních katastrof v Evropě. Pozornost bude
věnována rovněž návrhu souhrnného rozpočtu
EU pro rok 2022 a debatě o postoji Rady
v tomto ohledu. V následujících dílčích
rozpravách projedná plénum například
zhoršující se situaci v oblasti právního
státu Polsku, k níž se vyjádří formou usnesení,
či skandál v souvislosti se špionážním
softwarem Pegasus. Z oblasti zahraničněpolitických vztahů bude pozornost věnována
především situaci v Afghánistánu, ale také
vývoji v Libanonu či budoucnosti vztahů

s Ruskem a Čínou. Výstupy příslušných debat
budou promítnuty do usnesení, o nichž bude
plénum hlasovat ve čtvrtek. Další hlasování se
budou týkat například schválení směrnice o
modré kartě EU (viz zde) či přijetí postoje EP k
dvojici legislativních návrhů předložených
Komisí v souvislosti s pandemií covidu-19, a sice
k návrhu na posílení Evropského střediska pro
prevenci a kontrolu nemocí a k návrhu na
zlepšení řízení přeshraničních zdravotních
hrozeb (viz zde). K pořadu jednání pléna
podrobněji viz zde.

v souladu s trendy současné doby – tzv. New
European Bauhaus (viz zde). Očekává se dále
předložení koncepčního dokumentu, pokud jde
o politiku v digitální oblasti pro příští dekádu,
či doporučení ohledně zajištění bezpečnosti
novinářů v rámci EU z pera komisařky Jourové.

Komise by dále měla přijmout balíček
k fungování Úřadu EU pro připravenost a
reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví
(HERA) či společné sdělení ke spolupráci
s indicko-tichomořským regionem.

V tomto týdnu nezasedá žádná formace Rady
ani Evropská rada. K harmonogramu jednání
podrobněji viz zde. Slovinské předsednictví

pořádá ve dnech 13-15/9 v Lublani konferenci
na vysoké úrovni k významu kreativního a
kulturního sektoru (viz zde).

EVROPSKÁ KOMISE
ZASEDÁNÍ KOLEGIA
14/9 se ve Štrasburku sejde kolegium Evropské
komise. Dle neoficiálních informací by měla být
představena iniciativa Komise týkající se
hledání nových způsobů bydlení, jež budou

RADA EU / EVROPSKÁ RADA
RADA EU
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