AKTUÁLNÍ AGENDA
V BRUSELU
v týdnu od 13. 12. do 19. 12. 2021

ZPRÁVA STÁLÉ ZÁSTUPKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PŘI EVROPSKÉM PA RLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT – PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ
PLÉNUM
Ve dnech 13-16/12 probíhá ve Štrasburku
plenární zasedání EP. Poslanci prodiskutují
program nadcházejícího zasedání Evropské
rady (viz dále), včetně aktuální pandemické
situace. Na programu je rovněž celá řada
aktuálních
zahraničně-politických
témat,
včetně Běloruska. S vysokým představitelem
EU pro zahraniční a bezpečnostní politiku
Josepem Borrellem diskutovalo plénum o
ruském
vojenském
posilování
podél

ukrajinských hranic. Poslanci si v této
souvislosti připomněli 30leté výročí rozpadu
Sovětského svazu a zhodnotili jeho význam pro
budoucnost Ruska a Evropy. Středeční poledne
bude dále věnováno slavnostnímu udělení
Sacharovovy ceny za rok 2021 ruskému
opozičnímu politikovi Alexeji Navalnému,
kterou z rukou předsedy EP Davida Sassoliho
převezme dcera Daria Navalná (viz zde).
Plánována je například také rozprava o
provádění Nástroje pro oživení a odolnost
(RRF) a národních plánů obnovy či o stavu

právního státu v Polsku. Co se týče hlasování,
očekává se přijetí postoje k aktu o digitálních
trzích, který stanovuje pravidla pro chování
velkých online platforem v EU (viz zde). Dále by
plénum mělo přijmout usnesení vyzývající k
posílení práv žen a snížení nerovností na
základě pohlaví, pokud jde o přístup na
pracovní trh a rozdíly v odměňování (viz zde), a
usnesení požadující přijetí legislativního rámce
pro boj proti genderově podmíněnému
kybernetickému násilí (viz zde). K pořadu
jednání pléna podrobněji viz zde.

směrnice
o
inteligentních
dopravních
systémech, nový rámec EU pro městskou
mobilitu a akční plán na podporu dálkové a
přeshraniční osobní železniční dopravy (viz
zde). Dále byla představena doporučení pro
zajištění spravedlivého přechodu ke klimatické

neutralitě (viz zde) navazující na balíček „Fit for
55“ z letošního července (viz zde) a tzv. Zelenou
dohodu pro Evropu (viz zde) a revize pravidel
pro přeshraniční pohyb osob v rámci
schengenského prostoru (viz zde).

v Afghánistánu. 14/12 se tamtéž sešla Rada pro
obecné záležitosti (GAC), která se věnovala
přípravě zasedání Evropské rady koncem
tohoto týdne (viz dále). Nad rámec toho přijali
ministři závěry o rozšiřování a procesu
stabilizace a přidružení (viz zde) a společné
prohlášení o legislativních prioritách EU na rok
2022. V souvislosti s tím došlo také k potvrzení
programu
Rady
v
rámci
nového
předsednického Tria Francie-ČR-Švédsko.
Diskutována byla rovněž aktuální situace,
pokud jde o právní stát v Polsku a respektování
unijních hodnot v Maďarsku či vývoj v rámci
Konference o budoucnosti Evropy. Byl
představen také plán evropského semestru pro
příští rok (viz zde). K plánovaným jednáním na
úrovni Rady podrobněji viz zde.

schopnosti reakce a odolnosti EU (viz zde), či
téma růstu cen energií (viz zde). Pokud jde o
zahraničně-politická témata, státníci projednají
situaci na hranicích s Běloruskem či přítomnost
ruských vojsk na hranicích s Ukrajinou. Dále
Evropská rada poskytne pokyny k návrhu
Strategického kompasu, který byl představen v
listopadu (viz zde), a očekává se, že se bude
věnovat rovněž přípravám společného
prohlášení o spolupráci mezi EU a NATO. Na
okraj jejího zasedání proběhne Eurosummit
v tzv. inkluzivním formátu (EU-27) věnovaný
zhodnocení dosaženého pokroku v oblastech
bankovní unie a unie kapitálových trhů.

EVROPSKÁ KOMISE
ZASEDÁNÍ KOLEGIA
14/12 se ve Štrasburku sešlo kolegium Evropské
komise, jež představilo balíček o účinné a
ekologické mobilitě. Jeho obsahem je revize
nařízení o transevropské dopravní síti (TEN-T) a

RADA EU / EVROPSKÁ RADA
RADA EU
Ve dnech 12-13/12 se v Bruselu sešla Rada pro
zemědělství a rybolov (AGRIFISH). Ministři se
dohodli na rybolovných právech ve vodách EU
na příští rok (viz zde) a schválili závěry o novém
plánu pro zabezpečení dodávek potravin
v Evropě (viz zde) pro případ nepředvídatelných
událostí, jež navazuje na zkušenost z dob
pandemie covidu-19. Na programu byla dále
politická diskuse o otázce nekalých obchodních
praktik v rámci potravinového řetězce EU.
13/12 se v Bruselu uskutečnilo zasedání Rady
pro zahraniční věci (FAC), jež schválila závěry o
paktu pro civilní SBOP, tj. společnou
bezpečnostní a obrannou politiku EU (viz zde).
Dále byl odsouhlasen nový režim sankcí vůči
Mali (viz zde) a uložena omezující opatření vůči
skupině Wagner (viz zde). Nad rámec toho řešili
ministři například vzájemné vztahy mezi EU a
Afrikou (viz zde) či bilaterální a regionální
angažovanost EU v regionu Střední Asie. Na
programu bylo jako tradičně také aktuální dění
ve světě, především pak posilování přítomnosti
ruských vojsk na hranicích s Ukrajinou, situace
v Bělorusku, v kyperské Varoše či v Etiopii.
Pracovní oběd byl zaměřen na řešení situace
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EVROPSKÁ RADA
16/12 proběhne v Bruselu zasedání Evropské
rady, která zhodnotí současnou epidemickou
situaci v Evropě. V této souvislosti se vedoucí
představitelé členských států budou zabývat
také významem očkování, platností digitálních
covid certifikátů a bojem proti dezinformacím.
Na programu bude dále téma řešení budoucích
krizí, tj. především posilování připravenosti,
European Parliament,
Rue Montoyer 70,
MTY 03 R 012
B-1000 Brussels, Belgium

MEZINÁRODNÍ SUMMIT
15/12 probíhá v Bruselu Summit Východního
partnerství na úrovni lídrů EU, Arménie,
Ázerbájdžánu, Gruzie, Moldavska a Ukrajiny
(Bělorusko svou účast ve Východním
partnerství pozastavilo). Jeho cílem bude
posílení
společného
závazku
podporovat stabilitu a spolupráci, pokračovat
v nezbytných reformách, definovat společné
budoucí priority a mobilizovat zdroje k řešení
aktuálních výzev.
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