AKTUÁLNÍ AGENDA
V BRUSELU
v týdnu od 22. 2. do 28. 2. 2021

ZPRÁVA STÁLÉ ZÁSTUPKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PŘI EVROPSKÉM PA RLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT – VÝBOROVÝ TÝDEN
VÝBORY
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
(IMCO) projedná 23/2 s komisařkou Vestager
hlavní prvky aktu o digitálních službách a aktu
o digitálních trzích představených v polovině
loňského prosince (viz zde). Stejný bod bude na
programu Hospodářského a měnového výboru
(ECON). Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
(EMPL) přijme zprávu ohledně sociálních
aspektů a aspektů zaměstnanosti, pokud jde o
roční strategii pro udržitelný růst, kterou byl
zahájen letošní cyklus evropského semestru (viz
zde). Výbor pro občanské svobody,
spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) uspořádá 24/2
společně s Výborem pro práva žen a rovnost
pohlaví (FEMM) veřejné slyšení k otázce zákazu

potratů a porušování principů právního státu
v Polsku. Výbor pro mezinárodní obchod (INTA)
bude ve stejný den diskutovat o otázkách
souvisejících s vývozem vakcín proti
onemocnění
covid-19.
S komisařem
Dombrovskisem pak jeho členové projednají
obsah nové obchodní strategie EU představené
v minulém týdnu (viz zde). 25/2 uspořádá výbor
INTA veřejné slyšení k obchodní dohodě mezi
EU a Mercosurem. Členům Výboru pro životní
prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
(ENVI) bude ve čtvrtek představen soubor
nedávno publikovaných návrhů Komise na
posílení odolnosti EU proti zdravotním
hrozbám. Společně se členy Výboru pro
průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) pak
prodiskutují, jak zvýšit výrobní kapacity, pokud

jde o vakcíny proti covidu-19, a zlepšit jejich
distribuci. Ústavněprávní výbor (AFCO)
projedná ve stejný den otázku posílení dialogu
mezi EP a národními a regionálními
parlamenty za účelem posílení demokracie
prostřednictvím konference o budoucnosti
Evropy. K agendám výborů v tomto týdnu
podrobněji viz zde.

měli komisaři přijmout novou strategii EU
ohledně přizpůsobení se změně klimatu.
Očekává se dále předložení avizované revize
nařízení o roamingu či iniciativy na zlepšení

pracovních podmínek pracovníků digitálních
platforem.

ochranu
spotřebitele
(EPSCO),
jenž
prodiskutovala témata pracovních příležitostí,
kvalifikací a sociální soudržnosti, včetně
implementace evropského pilíře sociálních práv
v souvislosti
s akčním
plánem,
jehož
představení se očekává v březnu. Dne 23/2 se
uskuteční neformální videokonference Rady
pro obecné záležitosti (GAC), která se kromě
přípravy jednání Evropské rady (viz dále) bude
zabývat tématem konference o budoucnosti
Evropy. Na programu bude rovněž výměna
názorů ohledně Evropského akčního plánu pro
demokracii předloženého Komisí loni v prosinci
(viz zde) či posouzení aktuálního stavu vztahů
mezi EU a Spojeným královstvím. 25/2
proběhne neformální videokonference ministrů
pro vnitřní trh a průmysl, kteří projednají cíle
průmyslové politiky EU a jejich provázanost
s aktuálně připravovanými národními plány
obnovy. Plánována je rovněž výměna názorů
ohledně obsahu tzv. nového programu pro
spotřebitele předloženého loni v listopadu (viz
zde) či ohledně pokroku v projednávání návrhu
směrnice z roku 2016 požadující od
nadnárodních společností působících v EU,

jejichž celosvětové příjmy přesahují 750 milionů
EUR ročně, aby zveřejňovaly základní
informace o tom, kde v EU vytvářejí zisky a kde
platí daně podle jednotlivých zemí (viz zde).
26/2 se uskuteční neformální videokonference
ministrů pro výzkum, kteří prodiskutují cíle
v oblasti výzkumu a inovací (viz zde) a jejich
potenciální provázanost s národními plány
obnovy po pandemii covidu-19.

MEZIPARLAMENTNÍ SETKÁNÍ
22/2 se uskutečnil tzv. Evropský parlamentní
týden zahrnující pravidelnou Meziparlamentní
konferenci o stabilitě, hospodářské koordinaci
a správě v Evropské unii a Konferenci o
evropském semestru. Pojícím tématem
letošního ročníku bylo hospodářské oživení po
pandemii covidu-19.

EVROPSKÁ KOMISE
ZASEDÁNÍ KOLEGIA
Ve středu 24/2 se v Bruselu sejde kolegium
Evropské komise. Dle neoficiálních informací by

RADA EU / EVROPSKÁ RADA
RADA EU
22/2 proběhlo v Bruselu zasedání Rady pro
zahraniční věci (FAC). V jejím úvodu se ministři
jako tradičně zabývali aktuálním děním ve
světě, především pak situací v Myanmaru, k níž
byly přijaty závěry (viz zde). Pozornost byla
věnována rovněž jaderné dohodě s Íránem a
změně postoje USA v tomto ohledu či situaci
v Bělorusku, Etiopii a Hongkongu. Klíčovým
bodem pak byla diskuse o vztazích s Ruskem a
uvalení nových sankcí v souvislosti s nedávným
zatčením opozičního lídra Alexeje Navalného.
Otázka
sankcí
byla
řešena
rovněž
vůči Venezuele (viz zde). Ke vztahům mezi EU a
USA se vyjádřil americký ministr zahraničí
Antony Blinken. Nad rámec toho si Rada
vyměnila názory na tzv. strategický kompas,
iniciativu EU, jejímž cílem je posílení společné
evropské bezpečnostní a obranné kultury (viz
zde). Souběžně proběhla rovněž neformální
videokonference ministrů pro rybolov, kteří
řešili rybolovná práva ve vztahu ke Spojenému
království, a neformální videokonference Rady
pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a
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EVROPSKÁ RADA
Ve
dnech
25-26/2
se
uskuteční
videokonference členů Evropské rady. Na
programu bude výměna názorů ohledně
aktuální situace, pokud jde o řešení pandemie
covidu-19, včetně pokroku v oblasti očkování.
Pozornost bude v této souvislosti věnována
rovněž otázce volného pohybu osob v rámci EU
či posílení odolnosti Unie vůči zdravotním
hrozbám. Naplánována je dále strategická
rozprava o evropské bezpečnosti a obraně, se
zaměřením na zvýšení odolnosti, zejména vůči
kybernetickým útokům a hybridním hrozbám.
Nad rámec toho prodiskutují lídři vztahy se
zeměmi jižního sousedství.
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