AKTUÁLNÍ AGENDA
V BRUSELU
v týdnu od 22. 11. do 28. 11. 2021

ZPRÁVA STÁLÉ ZÁSTUPKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PŘI EVROPSKÉM PA RLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT – PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ
PLÉNUM
Ve dnech 22-25/11 probíhá ve Štrasburku
plenární zasedání EP. V rámci pondělní rozpravy
se budou poslanci zabývat koordinací opatření
členských států vzhledem k rostoucímu počtu
případů covid-19 v EU. Dalším bodem
programu bude Evropská strategie pro kritické
suroviny (viz zde). Ke strategii by se plénum
mělo vyjádřit formou zprávy z vlastní iniciativy,
o níž bude hlasovat ve středu (viz zde). Poslanci
prodiskutují také návrh na zavedení
evropského průkazu sociálního zabezpečení,
jehož cílem je zlepšit digitální prosazování práv
na sociální zabezpečení a spravedlivou mobilitu
(viz zde). Hlasování o návrhu usnesení
proběhne ve čtvrtek. V rámci odpoledního
bloku je na programu přezkum finančního
nařízení s ohledem na vstup víceletého
finančního rámce na období 2021–2027
v platnost, o němž budou poslanci následně
hlasovat v úterý (viz zde). V pondělí večer

proběhne rozprava k farmaceutické strategii
pro Evropu, která byla Evropskou komisí přijata
v listopadu loňského roku (viz zde). Evropský
parlament předloží v této souvislosti návrhy,
jak řešit nedostatek léků, zlepšit přístup
pacientů k péči a zvýšit transparentnost cen.
Hlasování o návrhu proběhne ve středu. Úterní
dopoledne
bude
věnováno
tématu
zemědělství. Poslanci by měli finálně schválit
reformu společné zemědělské politiky (viz
zde). Odpolední blok zahájí rozprava s
Charlesem Michelem a Ursulou von der
Leyenovou o výsledcích říjnového summitu
Evropské rady (viz zde). Poslanci budou dále
v úterý jednat a ve středu hlasovat o dohodě
mezi Evropským parlamentem a členskými
státy o rozpočtu EU na příští rok (viz zde).
Dohoda o rozpočtu EU na rok 2022 představuje
navýšení o téměř 500 milionů eur oproti
původnímu návrhu Evropské komise. Poslanci
se budou rovněž zabývat situací v Bělorusku, a
to zejména ve vztahu k bezpečnostním a

humanitárním následkům. Ve středu pak
přednese v této souvislosti projev ústřední
představitelka běloruské opozice Svjatlana
Cichanouská. Posledním bodem programu by
měla být aktuální napjatá situace v Bosně a
Hercegovině. Ve středu ráno budou poslanci
diskutovat výsledky jednání Konference o
změně klimatu („COP26“) v Glasgow a
projednají klimatickou dohodu (viz zde), která
byla přijata po dvou týdnech jednání 13/11 (viz
zde). Odpoledne bude na programu tematická
rozprava „Úloha EU v boji proti pandemii
covidu-19: jak proočkovat celý svět“.
Problematice zdraví se budou poslanci věnovat
i večer, kdy prodiskutují Evropský akční plán
pro boj proti vzácným onemocněním (viz zde).
Ve čtvrtek bude v návaznosti na Mezinárodní
den proti násilí na ženách debatován aktuální
stav ratifikace Istanbulské úmluvy (viz zde) a
následně případy porušování lidských práv,
demokracie a zásad právního státu ve světě.
K pořadu jednání pléna podrobněji viz zde.

měl být představen podzimní balíček v rámci
nového cyklu evropského semestru (viz zde).
Dále by měly být předloženy návrhy týkající se
posílení demokracie a integrity voleb a

očekává se rovněž předložení návrhů z oblasti
unie kapitálových trhů. Komisaři by měli také
reagovat na situaci na vnějších hranicích EU
s Běloruskem.

aktuální stav jednání o balíčku „Fit for 55“ (viz
zde). Francouzská delegace v rámci zasedání
informuje o pracovním programu svého
předsednictví v prvním pololetí příštího roku.
26/11 zasedne Rada pro konkurenceschopnost
(COMPET) opětovně, tentokrát ve formátu pro
oblast výzkumu a vesmíru. Ministři by měli
schválit závěry o řízení Evropského
výzkumného prostoru v budoucnosti (viz zde).
Dále by měla proběhnout politická rozprava na
téma výzkumu a inovací při dosahování
meziodvětvových
cílů.
Ve
vztahu
k problematice vesmíru by měly být schváleny
závěry o kosmickém prostoru pro všechny.
Pozornost bude věnována též otázkám
dlouhodobé
udržitelnosti,
udržitelného
rozvoje a financování tzv. „New Space“ (viz
zde). K plánovaným jednáním na úrovni Rady
podrobněji viz zde.

MEZINÁRODNÍ MINISTER SKÁ
SETKÁNÍ

EVROPSKÁ KOMISE
ZASEDÁNÍ KOLEGIA
23/11 se ve Štrasburku sejde kolegium
Evropské komise. Dle neoficiálních informací by

RADA EU / EVROPSKÁ RADA
RADA EU
23/11 se v Bruselu sejde Rada pro obecné
záležitosti (GAC). Ministři zahájí přípravy
zasedání Evropské rady, které se uskuteční ve
dnech 16-17/12. Rada by dále měla přijmout
závěry o zvyšování připravenosti, schopnosti
reakce a odolnosti vůči budoucím krizím.
Pozornost bude věnována též otázkám
rozšíření EU a procesu stabilizace a přidružení
(viz zde) či tématu právního státu. Diskutován
bude rovněž aktuální stav vztahů mezi EU a
Spojeným královstvím. 25/11 proběhne
zasedání Rady pro konkurenceschopnost
(COMPET) ve formátu pro oblast vnitřního trhu
a průmyslu. Očekává se přijetí obecné pozice
Rady k návrhům předloženým v rámci aktu o
digitálních službách a aktu o digitálních trzích
(viz zde). Na programu jednání bude mj. i
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24/11 zasedne v Bruselu Rada pro Evropský
hospodářský prostor, v jejímž rámci ministři
zhodnotí fungování Dohody o Evropském
hospodářském prostoru (viz zde). Dále se
budou věnovat problematice nové průmyslové
politiky. V rámci zasedání si ministři rovněž
neformálně vymění názory na Čínu, Bělorusko
a strategický kompas (viz zde).

MEZINÁRODNÍ SUMMIT
Ve dnech 25-26/11 proběhne formou
videokonference summit Asie–Evropa (ASEM)
věnovaný tématu posílení multilateralismu za
účelem společného růstu. Řešena bude rovněž
aktuální epidemická situace (viz zde).
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