AKTUÁLNÍ AGENDA
V BRUSELU
v týdnu od 22. 7. do 28. 7. 2019

ZPRÁVA STÁLÉ ZÁSTUPKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PŘI EVROPSKÉM PA RLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT – VÝBOROVÝ TÝDEN
VÝBORY
V tomto týdnu zasedají parlamentní
výbory, které budou dovolovat své
předsednictvo. Na programu řady z nich
bude projednání souhrnného rozpočtu EU
na rok 2020. Některé pak navštíví zástupci
finského předsednictví, kteří představí
své priority v dané oblasti pro následující
pololetí. Výbor pro kulturu a vzdělávání
(CULT) bude hlasovat o zahájení
vyjednávání s Radou ohledně zavádění
programů Erasmus, Kreativní Evropa
(2021-2027) a Evropského sboru
solidarity. Výbor pro mezinárodní obchod
(INTA) uspořádá výměnu názorů s
komisařkou
pro
obchod
Cecilií
Malmströmovou o nejnovějším vývoji
obchodní politiky EU. Členové Výboru pro
průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) si

vyslechnou prezentaci aktivit Agentury
pro spolupráci energetických regulačních
orgánů (ACER), na niž naváže výměna
názorů s kandidátem na pozici výkonného
ředitele
Evropské
agentury
pro
bezpečnost sítí a informací (ENISA)
Juhanem Lepassaarem. Výbor pro
zemědělství a rozvoj venkova (AGRI)
uspořádá výměnu názorů s komisařem
pro tuto oblast Philem Hoganem.
Zahraniční výbor (AFET) bude diskutovat
s představiteli Evropské služby pro vnější
činnost o situaci v Íránu, Sýrii, Etiopii,
Súdánu a Jižním Súdánu. Jeho členové se
dále setkají s předsedkyní vlády
Moldavské republiky Maiou Sandu. Výbor
pro rozvoj (DEVE) projedná budoucí výzvy
v rámci rozvojové politiky EU či vztahy EU
se zeměmi Afriky, Karibiku a Tichomoří
(AKT) z hlediska současné Dohody

z Cotonou a výhledu pro rok 2020. Výbor
pro dopravu a cestovní ruch (TRAN) se
setká s komisařkou pro dopravu Violetou
Bulc a Výbor pro občanské svobody,
spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) pak
s komisařem pro bezpečnostní unii
Julianem Kingem.

konvergenci a konkurenceschopnost
v rámci
eurozóny,
memorandum
o porozumění mezi Komisí a Jednotným
výborem pro řešení krizí či sdělení
o rovnocennosti ve finančních službách.
Na programu by mělo být rovněž přijetí
balíčku opatření proti praní špinavých
peněz, sdělení k ochraně lesů a podpoře

zalesňování, sdělení k jednomu roku
uplatňování obecného nařízení o ochraně
osobních údajů (GDPR), 19. zprávy
o pokroku v rámci bezpečnostní unie či
pokynů pro účast uchazečů a zboží ze
třetích zemí na trhu s veřejnými
zakázkami.

V tomto týdnu již vzhledem k letní
přestávce nezasedá žádná formace Rady.

Nejbližší zasedání je naplánováno na
konec srpna.

MEZIPARLAMENTNÍ AKCE
Ve dnech 21-22/7 se v Helsinkách
uskuteční setkání předsedů výborů pro
evropské záležitosti parlamentů EU
(tzv. předsednický COSAC) k tématům
priorit finského předsednictví v Radě EU a
budoucnosti rozpočtových politik EU (viz
zde). PS PČR bude na akci zastoupena
předsedou VEZ Ondřejem Benešíkem
(KDU-ČSL).

EVROPSKÁ KOMISE
ZASEDÁNÍ KOLEGIA
Ve středu 24/7 se v Bruselu sejde
kolegium
Evropské
komise.
Dle
neoficiálních informací by měli komisaři
přijmout soubor iniciativ z ekonomické
oblasti. Mezi nimi rámec pro správu
ekonomických
záležitostí
pro

EVROPSKÁ RADA / RADA EU
RADA EU
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