AKTUÁLNÍ AGENDA
V BRUSELU
v týdnu od 15. 11. do 21. 11. 2021

ZPRÁVA STÁLÉ ZÁSTUPKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PŘI EVROPSKÉM PA RLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT – ZASEDÁNÍ VÝBORŮ A POLITICKÝCH SKUPIN
VÝBORY
15/11 proběhl pravidelný měnový dialog
v rámci zasedání Hospodářského a měnového
výboru (ECON). Prezidentka Evropské centrální
banky tentokrát s poslanci prodiskutovala
revidovaný inflační cíl (viz zde) a důsledky
zvyšujících se nákladů na bydlení. Výbor pro
regionální rozvoj (REGI) se v rámci debaty
s Evropskou komisí věnoval tématu principů
politiky soudržnosti 2021-2027 (viz zde) a
aktuálnímu stavu dohod o partnerství. Výbor
pro práva žen a rovnost pohlaví (FEMM) se
společně s Výborem pro zaměstnanost a
sociální věci (EMPL) zabýval návrhem směrnice,
která by měla zajistit rovnost a transparentnost
v odměňování (viz zde). Zvláštní výbor pro
zahraniční vměšování do všech demokratických
procesů v Evropské unii, včetně dezinformací
(INGE)
uspořádal
slyšení
k otázkám

mechanismů dezinformací a konspiračních
teorií. Pět pozvaných odborníků hovořilo o
třech tématech, která jsou často využívána
zahraničními aktéry snažícími se manipulovat
veřejnou debatu: klimatické změny, očkování a
migrace (viz zde). 18/11 proběhne zasedání
Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a
vnitřní věci (LIBE). Poslanci si s Evropskou
komisí vymění názory na uplatňování
digitálního covid certifikátu v členských
státech, jakož i na nedávno přijatá
protipandemická opatření (Rakousko, Francie)
a jejich možný dopad na svobodu pohybu.
Pozornost
bude
dále
zaměřena
na
problematiku tzv. zlatých pasů a víz (viz zde) a
nutnost zavedení přísnějších pravidel pro
vnitrostátní systémy umožňující udělení
státního občanství občanům třetích zemí
výměnou za investice. Program jednání
předpokládá taktéž řešení migrační a azylové

krize. V této souvislosti bude mj. diskutován
návrh Evropské komise předpokládající
poskytnutí okamžité ochrany vysídleným
osobám prchajícím před ozbrojenými konflikty
ve svých domovských zemích (viz zde). Výbor
dále projedná závěry monitorovací pracovní
skupiny z nedávné návštěvy Maďarska,
Slovinska, Bulharska a Slovenska, jejímž cílem
bylo posoudit dodržování principů právního
státu a základních práv v těchto členských
zemích. K agendě výborů v tomto týdnu
podrobněji viz zde.

dohody pro Evropu (viz zde) zaměřené na
půdu, přepravu odpadů a minimalizaci rizika
odlesňování. Dále se předpokládá jednání o
současných výzvách politiky hospodářské
soutěže (viz zde). V oblasti zahraničních vztahů

by měla být představena nová strategie
„Global Gateway“, jejímž cílem je vytvořit po
celém světě partnerství v oblasti konektivity a
podpořit tak obchod a investice.

15/11 proběhlo v Bruselu zasedání ministrů
zahraničních věcí zemí Východního partnerství
(viz zde). Ministři se v Bruselu sešli poprvé od
května 2019, aby se dohodli na dalším postupu,
jak posílit své partnerství v náročných časech a
aby zajistili, že bude fungovat i nadále. Zvláštní
pozornost byla věnována plánu hospodářských
investic a posílení spolupráce v zájmu
odolnosti, oživení a reforem, což jsou stěžejní
cíle strategie partnerství po roce 2020 (viz zde).
Závěry diskuse tvoří podklad pro přípravu
summitu Východního partnerství, který se
uskuteční 15/12 v Bruselu. 16/11 se opětovně
sejde Rada pro zahraniční věci (FAC) tentokrát
ve formátu pro oblast obrany. Hlavním bodem
programu jsou výcvikové mise EU a jejich
efektivita. Ministři budou projednávaná témata
rovněž neformálně diskutovat s generálním

tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem.
18/11 zasedne Rada pro obecné záležitosti
(GAC). Politická rozprava bude vedena na téma
programů politiky soudržnosti a jejich přínosu
k hospodářskému oživení a ekologické a
digitální transformaci a hospodářské, sociální a
územní soudržnosti. V této souvislosti se budou
ministři věnovat mj. otázce součinnosti mezi
fondy politiky soudržnosti a dalšími nástroji
EU, zejména Nástrojem pro oživení a odolnost,
jež představuje klíčový a ústřední prvek plánu
„Next Generation EU“ (viz zde). Rada by měla
kromě uvedeného schválit závěry o začlenění
San Marina do strategie Evropské unie pro
jadransko-jónský region (EUSAIR) (viz zde).
K plánovaným jednáním na úrovni Rady
podrobněji viz zde.

MEZIPARLAMENTNÍ JEDN ÁNÍ
Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI)
pořádá 18/11 meziparlamentní jednání na téma
„Rozvoj strategických plánů společné
zemědělské politiky v jednotlivých členských
státech“ (odkaz pro sledování je k dispozici
zde).

EVROPSKÁ KOMISE
ZASEDÁNÍ KOLEGIA
17/11 se v Bruselu sejde kolegium Evropské
komise. Dle neoficiálních informací by měly být
představeny další návrhy v rámci Zelené

RADA EU / EVROPSKÁ RADA
RADA EU
15/11 se uskutečnilo zasedání Rady pro
zahraniční věci (FAC), kde ministři zahraničních
věcí společně s ministry obrany projednali
návrh Strategického kompasu EU (viz zde). Na
programu jednání byl rovněž nedávný vývoj na
západním Balkáně a zpráva o situaci v oblasti
Sahelu. Ve stejný den se uskutečnilo zasedání
Rady pro zemědělství a rybolov (AGRIFISH), na
kterém byly schváleny závěry o lesní strategii
EU do roku 2030 (viz zde). Ministři se dále
věnovali situaci na trhu se zemědělskými
produkty a dopadům současných omezení
v souvislosti s pandemií covidu-19. Pozornost
byla rovněž soustředěna na otázky týkající se
obchodu se třetími zeměmi. Diskutován byl i
problém rostoucích cen energií a krmiv. Dne
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