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

ZPRÁVA STÁLÉ ZÁSTUPKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PŘI EVROPSKÉM PA RLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT – ZASEDÁNÍ VÝBORŮ A POLITICKÝCH SKUPIN
VÝBORY
6/12 se koná zasedání Výboru pro životní
prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
(ENVI), kde si poslanci vymění názory
s Evropskou komisí na téma „Strategie EU v
oblasti půdy do roku 2030“. Pozornost bude
věnována i přípravě nové mezinárodní smlouvy
o boji proti pandemiím. Hospodářský a měnový
výbor (ECON) bude hlasovat o svém stanovisku
k výroční zprávě Evropské centrální banky za
rok 2021 a k otázce dopadu vnitrostátních
daňových reforem na hospodářství EU. 9/12 se
sejde Výbor pro vnitřní trh a ochranu
spotřebitelů (IMCO), aby posoudil, jak jsou
prováděna pravidla EU týkající se bezpečnosti

hraček. Poslanci dále projednají nařízení o
umělé inteligenci a budou hlasovat o svém
postoji k aktu o digitálních službách (viz zde).
Výbor pro ústavní záležitosti (AFCO) si v rámci
strukturovaného dialogu vymění názory
s komisařkou Věrou Jourovou. Poslanci se
budou věnovat aktuálnímu vývoji v rámci
Konference o budoucnosti Evropy, včetně
úlohy Evropského parlamentu. Zvláštní výbor
pro boj proti rakovině (BECA) přijme svá
závěrečná doporučení k vypracování politiky EU
v oblasti rakoviny (viz zde). K agendě výborů
v tomto týdnu podrobněji viz zde.

MEZIPARLAMENTNÍ JEDN ÁNÍ

7/12 se pod taktovkou slovinského
předsednictví
koná
meziparlamentní
konference na téma „Digitální transformace ve
vzdělávání“. Za PS PČR se zúčastní poslankyně
J. Berkovcová (ANO 2011) a poslanec J. Berki
(STAN). 9/12 pořádá Výbor pro občanské
svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE)
meziparlamentní jednání na téma „Situace v
oblasti právního státu v EU“ (viz zde). Za PS PČR
se bude účastnit poslankyně L. Potůčková
(STAN) a poslanec J. Berki (STAN). 10/12 se
uskuteční Konference na vysoké úrovni k
migraci a azylu spoluorganizovaná Evropským
parlamentem a parlamenty Tria. PS PČR bude
zastoupena poslankyní M. Pošarovou (SPD).

EVROPSKÁ KOMISE
ZASEDÁNÍ KOLEGIA
8/12 se v Bruselu sejde kolegium Evropské
komise. Dle neoficiálních informací by komisaři
měli reagovat na útok na vnější hranici EU
s Běloruskem, který svědčí o naléhavosti
reformy v oblasti nelegální migrace a
obchodování s lidmi. V této souvislosti by měl

být předložen tzv. schengenský balíček, který
obsahuje revizi Schengenského hraničního
kodexu, návrhy na modernizaci stávajících
pravidel pro výměnu údajů a spolupráci v
oblasti prosazování práva uvnitř EU, vytvoření
kodexu policejní spolupráce EU a návrh nařízení
"Prüm II". Na programu je rovněž představení
akčního plánu pro sociální ekonomiku a návrhu

o právech pracovníků platforem. Dále by měla
být přijata iniciativa z pera komisařky Jourové k
rozšíření unijního seznamu trestných činů tak,
aby zahrnoval nenávistné verbální projevy a
trestné činy z nenávisti (viz zde). Komisaři by se
měli věnovat také tématu evropského přístupu
k mikrocertifikátům (viz zde) a problematice
individuálních vzdělávacích účtů (viz zde).

6-7/12 zasedne v Bruselu
Rada pro
zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a
ochranu spotřebitele (EPSCO), první den ve
formátu pro oblast zaměstnanosti a sociálních
věcí, následující den pro oblast zdraví. V rámci
zasedání by měl být přijat postoj ke směrnici o
přiměřených minimálních mzdách v EU, jejíž
návrh předložila Komise v říjnu loňského roku
(viz zde) a ke směrnici o závazných opatřeních
v oblasti transparentnosti odměňování (viz
zde). Diskutována bude též problematika
udržitelné práce a dopad umělé inteligence na
genderovou rovnost na pracovním trhu.
Ministři by měli rovněž schválit závěry o
posílení evropské zdravotní unie. Komise bude
prezentovat aktuální stav farmaceutické
strategie pro Evropu (viz zde). 9/12 se v Bruselu
uskuteční zasedání Rady pro dopravu,
telekomunikace a energetiku (TTE). Ministři
projednají další část balíčku „Fit for 55“.
Očekává se též politická rozprava o nařízení o

udržitelné letecké dopravě, nařízení o zavádění
infrastruktury pro alternativní paliva a nařízení
o využívání obnovitelných a nízkouhlíkových
paliv v námořní dopravě. Ve dnech 9-10/12
zasedne v Bruselu Rada pro spravedlnost a
vnitřní věci (JHA), ve čtvrtek ve formaci pro
oblast vnitřních věcí, následující den pro oblast
justice. Na programu jsou témata vztahů EU
s Běloruskem (viz zde), migrační politika (viz
zde) a posílení vnějších hranic (viz zde).
Diskutován by měl být rovněž plán na podporu
oživení Evropy (viz zde), reakce EU na
terorismus a informační systémy pro boj proti
trestné činnosti (viz zde). K plánovaným
jednáním na úrovni Rady podrobněji (viz zde).

RADA EU / EVROPSKÁ RADA
RADA EU
6/12 se v Bruselu uskuteční zasedání ministrů
financí eurozóny ve formátu tzv. Euroskupiny.
Ministři se budou zabývat přezkumem
hospodářské a fiskální situace členských států
(viz zde). V závěru zasedání proběhne v rámci
neformální večeře diskuze o bankovní unii a
přípravách prosincového eurosummitu. Na
Euroskupinu
naváže
7/12 Rada
pro
hospodářské a finanční věci (ECOFIN), která
projedná zprávy o pokroku týkající se balíčku
„Fit for 55“ (viz zde) a opatření pro posílení
bankovní unie (viz zde). Debata proběhne i nad
legislativním balíčkem pro unii kapitálových
trhů (viz zde). SI PRES následně předloží zprávu
o pokroku k balíčku opatření pro boj proti praní
peněz a financování terorismu. Na programu je
mimo uvedené také téma zdanění a aktualizace
pravidel pro snížené sazby DPH a cyklus
evropského semestru 2022 (viz zde). Ve dnech
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