AKTUÁLNÍ AGENDA
V BRUSELU
v týdnu od 19. 10. do 25. 10. 2020

ZPRÁVA STÁLÉ ZÁSTUPKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PŘI EVROPSKÉM PA RLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT – PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ
PLÉNUM
Ve dnech 19-23/10 se v Bruselu uskuteční
plenární zasedání EP, a to formou využití
prostředků komunikace na dálku. Jedním
z hlavních bodů úterní rozpravy bude
představení plánovaných aktivit Komise
v nadcházejícím roce (viz dále a zde), jež naváží
na projev o stavu Unie, který předsedkyně
Komise přednesla v EP 16/9 (viz zde). Ve stejný
den bude plénum diskutovat také o
budoucnosti společné zemědělské politiky EU.
V návaznosti na tuto debatu by mělo postupně
v průběhu týdne hlasovat o svém postoji
k příslušným nařízením (viz zde). Na základě
přijatých pozic bude moci EP zahájit
vyjednávání o obsahu těchto předpisů s Radou

(viz dále). Ve středeční dopolední rozpravě
prodiskutují poslanci výsledky uplynulého
zasedání Evropské rady (viz zde). Pozornost
bude věnována zejména aktuálnímu stavu
vyjednávání o budoucích vztazích se Spojeným
královstvím. Na tento bod naváží diskusí o
hospodářských a sociálních politikách
eurozóny v roce 2020. V odpolední rozpravě
bude plénum diskutovat o opatřeních EU na
zmírnění sociálních a hospodářských dopadů
pandemie covid-19 či o doporučeních Komisi za
účelem přijetí opatření na úrovni EU pro
zastavení globálního odlesňování, o nichž by
mělo hlasovat následující den. V rámci čtvrteční
rozpravy se budou poslanci věnovat stavu
energetické unie či otázce sladění Smlouvy o
energetické chartě s obsahem Zelené dohody

pro Evropu. V tento den bude rovněž oznámen
letošní laureát Sacharovovy ceny za svobodu
myšlení (k vybraným finalistům viz zde). Pokud
jde o důležitá hlasování, v úterý by se mělo
plénum vyjádřit k obsahu připravovaného aktu
o digitálních službách (viz zde) či k podobě
regulace v oblasti umělé inteligence (viz zde).
Očekává se rovněž přijetí doporučení
k provádění a řízení stálé strukturované
spolupráce v oblasti obrany (PESCO). Ve středu
by pak měli poslanci přijmout usnesení
k budoucnosti
evropského
vzdělávání
v kontextu pandemie covid-19 či doporučení
Radě, Komisi a vysokému představiteli Unie pro
zahraniční věci a bezpečnostní politiku týkající
se vztahů s Běloruskem. K pořadu jednání
pléna podrobněji viz zde.

měl být přijat návrh pracovního programu
Komise pro rok 2021. Očekává se rovněž
předložení návrhu nařízení upravujícího
omezující opatření ve vztahu ke třetím zemím,

které vážně porušují či zneužívají základní
lidská práva a svobody. V tomto týdnu by měla
být představena také výroční zpráva Evropské
fiskální rady pro rok 2020 (viz zde).

bude rovněž řešení rybolovných práv
v Baltském moři pro rok 2021. Ve středu 21/10
je naplánována neformální videokonference
ministrů vnitra k otázce budoucnosti Europolu,
již iniciovalo německé předsednictví. Dne 23/10
se v Lucemburku sejde Rada pro životní
prostředí (ENV), která veřejně prodiskutuje
evropský právní rámec pro klima (viz zde).
Cílem bude dosáhnout částečné vyjednávací
pozice Rady k některým prvkům příslušného
nařízení v kontextu výsledků jednání Evropské
rady v minulém týdnu k danému tématu (viz
zde). Dalším veřejně projednávaným bodem
bude strategie EU v oblasti biologické

rozmanitosti do roku 2030 (viz zde), k níž by
Rada měla přijmout závěry. Evropská komise
pak ministrům představí své nejnovější
iniciativy z oblasti ochrany životního prostředí,
mimo jiné nový akční program či strategii pro
udržitelnost, pokud jde o nakládání
s chemikáliemi. Ve stejný den se pod taktovkou
německého předsednictví uskuteční formou
videokonference také neformální zasedání
ministrů pro konkurenceschopnost zaměřené
na oblast vnitřního trhu a průmyslu. Pozornost
bude věnována především otázce inovací a
vytvoření příznivého soutěžního prostředí pro
evropské podniky.

EVROPSKÁ KOMISE
ZASEDÁNÍ KOLEGIA
Dne 19/10 se v Bruselu sejde kolegium
Evropské komise. Dle neoficiálních informací by

RADA EU / EVROPSKÁ RADA
RADA EU
Ve dnech 19-20/10 se v Lucemburku schází
Rada pro zemědělství a rybolov (AGRIFISH).
Hlavním bodem jednání bude reforma
společné zemědělské politiky. Debata by měla
vyústit v přijetí obecného přístupu k nařízení o
strategických
plánech
SZP,
k nařízení
o jednotné společné organizaci trhů a k
horizontálnímu nařízení o financování, řízení a
sledování SZP (viz zde). Kromě toho by se
ministři měli zabývat strategií „od zemědělce
ke spotřebiteli“ z letošního května, k níž by
měli přijmout závěry (viz zde). Na programu
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