AKTUÁLNÍ AGENDA
V BRUSELU
v týdnu od 16. 11. do 22. 11. 2020

ZPRÁVA STÁLÉ ZÁSTUPKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PŘI EVROPSKÉM PA RLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT - VÝBORY / POLITICKÉ SKUPINY
VÝBORY
Rozpočtový výbor (BUDG) si dne 16/11 vyslechl
informaci o obsahu předběžné dohody s Radou
ohledně příštího víceletého finančního rámce,
jíž bylo dosaženo 10/11 (viz zde). Výboru pro
životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost
potravin (ENVI) byly představeny nové
iniciativy Komise, kterými reaguje na
současnou zdravotní krizi v Evropě a usiluje o
lepší připravenost a akceschopnost v případě
jejího opakování. Balíček byl přijat v minulém
týdnu (viz zde). Výbor pro občanské svobody,

spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) se zabýval
nedávnými teroristickými útoky ve Francii a ve
Vídni a bojem proti těmto aktivitám na úrovni
EU. Zahraniční výbor (AFET) prodiskutuje dne
19/11 s komisařem pro rozšiřování a sousedství
Olivérem Várhelyim situaci v Černé Hoře a
Srbsku. Ve stejný den bude jednat rovněž
s ministryní zahraničí Bosny a Hercegoviny
Biserou Turković. Výbor pro vnitřní trh a
ochranu
spotřebitelů
(IMCO)
povede
s komisařem Didierem Reyndersem první
výměnu názorů ohledně nového programu pro
spotřebitele zveřejněného v minulém týdnu

(viz zde). K agendě výborů v tomto týdnu
podrobněji viz zde.

nastíní priority a vodítka pro rok 2021. Očekává
se dále předložení doporučení Komise týkajících
se karanténních opatření zaváděných
členskými státy v souvislosti s onemocněním
covid-19 a používání antigenních rychlotestů.
Na programu by mělo být rovněž přijetí

očekávaného nařízení o správě dat v rámci EU.
Kromě toho by měla Komise představit své
budoucí plány, pokud jde o využívání offshore
obnovitelných zdrojů energie.

prezidentských voleb v USA či situaci
v Afghánistánu,
Bělorusku,
Náhorním
Karabachu, východním Středomoří a v Etiopii.
Nad rámec toho si vymění názory
s palestinským ministrem zahraničí Riyadem
al-Malikim. V další části se budou ministři
věnovat otázce multilateralismu a spolupráci
v rámci OSN. Ve stejný den se uskuteční také
videokonference ministrů odpovědných za
oblast vnitřního trhu a průmyslu. Na programu
bude politická rozprava k implementaci plánu
na podporu oživení z hlediska evropského
průmyslu, která by měla vyústit v přijetí závěrů,
jimiž ministři přispějí k avizované aktualizaci
nové průmyslové strategie pro Evropu. Komise
Radě dále představí obsah nového programu
pro spotřebitele. V pátek 20/11 se uskuteční
videokonference ministrů obrany, kteří se
budou věnovat aktuálním otázkám, mimo jiné
situaci v Mali či průběhu operace IRINI
zaměřené na prosazování zbrojního embarga
OSN vůči Libyi (viz zde). Ministři si rovněž
vymění názory na strategické směřování EU
v oblasti bezpečnosti a obrany, tzv. Strategic
Compass, a na strategický přezkum PESCO
(stálé strukturované spolupráce v oblasti
obrany). Ve stejný den se uskuteční také

videokonference ministrů odpovědných za
politiku v oblasti vesmíru, kteří povedou
neformální politickou rozpravu o úloze Evropy
v globální kosmické ekonomice.

MEZIPARLAMENTNÍ JEDN ÁNÍ
Ve čtvrtek 19/11 uspořádá Evropský parlament
ve spolupráci s německým předsednictvím
meziparlamentní konferenci na vysoké úrovni
k tématu migrace a azylu, jíž se kromě předsedy
EP Davida Sassoliho zúčastní například také
předsedkyně Komise Ursula von der Leyen. Na
akci budou zastoupeny rovněž národní
parlamenty. Konferenci bude možné sledovat
živě na webových stránkách EP zde.

EVROPSKÁ KOMISE
ZASEDÁNÍ KOLEGIA
Ve středu 18/11 se v Bruselu sejde kolegium
Evropské komise. Dle neoficiálních informací by
měli komisaři přijmout podzimní balíček
k evropskému semestru, v jehož rámci Komise

RADA EU / EVROPSKÁ RADA
RADA EU
Dne 16/11 se uskutečnila videokonference
ministrů pro oblast zemědělství a rybolovu,
kteří si vyměnili názory na současnou situaci na
unijním trhu se zemědělskými produkty. Nad
rámec toho se zabývali například pokrokem při
provádění závěrů Rady z roku 2016 ohledně
potravinových ztrát a plýtvání potravinami či
výhledem, pokud jde o politiku EU v oblasti
lesnictví. V úterý 17/11 se uskuteční
videokonference Rady pro obecné záležitosti
(GAC), která se bude zabývat obsahem první
výroční zprávy o stavu právního státu v rámci
EU předložené Komisí koncem září (viz zde).
Ministři budou dále informováni o aktuálním
stavu přístupových jednání se Severní
Makedonií a Albánií (viz zde) a o pokroku ve
vyjednávání víceletého finančního rámce na
období 2021-2027, včetně balíčku opatření na
podporu hospodářského oživení (viz zde). Rada
si dále vymění názory na pracovní program
Komise na rok 2021 (viz zde) či na otázku boje
proti antisemitismu. Dne 19/11 se uskuteční
videokonference ministrů zahraničních věcí,
kteří jako tradičně projednají aktuální dění na
mezinárodní scéně, mimo jiné výsledek
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EVROPSKÁ RADA
Ve čtvrtek 19/11 se uskuteční videokonference
členů Evropské rady věnovaná aktuální situaci
ohledně šíření onemocnění covid-19 v Evropě
a opatřením přijímaným v této souvislosti.
Jednání naváže na poslední videokonferenci
k tomuto tématu dne 29/10.

MEZINÁRODNÍ MINISTER SKÁ
SETKÁNÍ
Dne 18/11 se uskuteční videokonference Rady
pro Evropský hospodářský prostor (EHP)
sdružujícího EU a členské státy ESVO (tj. Island,
Lichtenštejnsko a Norsko) – viz zde.

MEZINÁRODNÍ SUMMIT
Ve dnech 21-22/11 se uskuteční summit lídrů
zemí G20 formou videokonference. EU bude
zastoupena předsedy Evropské rady a Komise.
Hlavním tématem bude spolupráce v boji proti
pandemii covidu-19 a zmírňování jejích
socioekonomických následků.
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