AKTUÁLNÍ AGENDA
V BRUSELU
v týdnu od 4. do 10. 11. 2019

ZPRÁVA STÁLÉ ZÁSTUPKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PŘI EVROPSKÉM PA RLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT – VÝBOROVÝ TÝDEN
SCHVALOVÁNÍ NOVÉ KOM ISE
Budoucí předsedkyně Evropské komise
Ursula von der Leyen potvrdila začátkem
minulého týdne nové kandidáty na komisaře
navržené Francií a Maďarskem. Francouz
Thierry Breton by měl být odpovědný
za oblast vnitřního trhu, která byla přidělena
původní
kandidátce
Sylvie
Goulard
odmítnuté
příslušnými
parlamentními
výbory. Předpokládané portfolio (sousedství
a rozšiřování EU) maďarského kandidáta
Olivéra Várhelyiho prozatím potvrzeno
nebylo. Výbor pro právní záležitosti (JURI) EP
by se mohl přípustností obou kandidátů
zabývat již tuto středu, resp. čtvrtek (viz zde).
Aktuálně se čeká na nominaci nového
kandidáta ze strany Rumunska, jehož
dosavadní
návrhy
nebyly
v Bruselu
z nejrůznějších důvodů akceptovány (viz
zde). To by mělo předložit jméno svého
kandidáta v návaznosti na sestavení nové
vlády. K hlasování o důvěře menšinové vládě
Ludovica Orbana za Národní liberální stranu
(PNL/EPP) by mělo dojít dnes. Pokud získá
podporu parlamentu, mohlo by být jméno
rumunského nominanda oznámeno v příštím
týdnu. Poté bude zřejmě definitivně

vyjasněna také otázka rozdělení zbývajících
portfolií. Situaci nově zkomplikovalo rovněž
další odložení termínu Brexitu, jež bude
pro Spojené království pravděpodobně
znamenat povinnost vyslat do Bruselu svého
komisaře. Hlasování pléna EP o nové Komisi
jako celku (navazující na formální uzavření
slyšení všech kandidátů v příslušných
výborech - viz zde) je prozatím naplánováno
na 27/11. Komisaři by se dle tohoto scénáře
měli ujmout úřadu k 1/12. Již nyní se
nicméně spekuluje o možné nutnosti dalšího
odkladu a zahájení činnosti nové Komise až
k 1/1 2020.

VÝBORY
Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
(AGRI) si v úterý 5/11 vymění názory se
zástupci Komise ohledně dlouhodobých
perspektiv produkce hovězího masa v EU.
Rozpočtový výbor (BUDG) bude ve středu
6/11 hlasovat o pozici EP k návrhu
na uvolnění prostředků z Evropského fondu
pro
přizpůsobení
se
globalizaci
předloženého na základě žádosti Belgie
v souvislosti s propouštěním ve společnosti
Carrefour Belgique SA (viz zde). Výbor pro
životní prostředí (ENVI) bude ve stejný den

hlasovat o příspěvku EP na nadcházející
Konferenci OSN o změně klimatu (COP25)
v Santiagu de Chile (2-13/12, viz zde). Výbor
pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele (IMCO)
si ve středu vyslechne prezentaci Společného
výzkumného střediska Komise k otázce dvojí
kvality potravin, včetně závěrečné zprávy
fóra na vysoké úrovni pro lepší fungování
potravinového řetězce. Výbor pro občanské
svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) se
bude ve společné rozpravě se Zahraničním
výborem (AFET) a Výborem pro rozvoj
(DEVE) dne 6/11 zabývat situací syrských
uprchlíků v Turecku. V návaznosti na to
projednají jeho členové situaci na řeckých
ostrovech a otázku provádění prohlášení EU
a Turecka. Ve stejný den pořádá výbor také
veřejné slyšení k tématu svobody médií a
potírání nenávistných projevů v online i
offline prostředí (viz zde). Ve čtvrtek 7/11
poslanci společně s Podvýborem pro lidská
práva (DROI) a Podvýborem pro bezpečnost
a obranu (SEDE) prodiskutují situaci dětí
zahraničních bojovníků zadržovaných v Sýrii
a Iráku, včetně jejich případné repatriace
do EU. K agendě výborů podrobněji viz zde.

EVROPSKÁ KOMISE
ZASEDÁNÍ KOLEGIA

Ve středu 6/11 se v Bruselu sejde kolegium
Evropské komise.

Program jeho zasedání prozatím není znám.

a konvergenci. Na její zasedání naváže
v pátek 8/11 Rada pro hospodářské a
finanční věci (ECOFIN). Očekává se přijetí
závěrů o financování opatření v oblasti
klimatu
s ohledem
na
prosincovou
konferenci COP25 v Santiagu de Chile.
Na programu budou rovněž daňové otázky,
kromě jiného například debata o aktuálním
stavu jednání o zdanění digitální ekonomiky
(viz zde). V rámci společného zasedání
s ministry školství pak Rada povede
politickou rozpravu o významu vysoce

kvalitního vzdělávání a odborné přípravy.
Ministři školství se pak ve stejný den sejdou
také ve standardním formátu Rady pro
vzdělávání, mládež, kulturu a sport (EYSC).
Očekává se přijetí závěrů o klíčové úloze
politik celoživotního učení s ohledem
na technologickou
a
ekologickou
transformaci či usnesení o dalším rozvoji
Evropského prostoru vzdělávání (viz zde).
Na programu bude také politická rozprava o
umělé inteligenci ve vzdělávání a odborné
přípravě.

RADA EU
RADA EU
Ve čtvrtek 7/11 se v Bruselu sejdou ministři
financí eurozóny ve formátu tzv.
Euroskupiny. Na programu bude diskuse
o růstu a zaměstnanosti v eurozóně
zaměřená na aspekt investic a inovací. V tzv.
inkluzivním
formátu
(EU-28)
pak
Euroskupina projedná například fungování
Evropského stabilizačního mechanismu či
činnosti související se zřízením rozpočtového
nástroje
pro
konkurenceschopnost
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