AKTUÁLNÍ AGENDA
V BRUSELU
v týdnu od 1. 3. do 7. 3. 2021

ZPRÁVA STÁLÉ ZÁSTUPKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PŘI EVROPSKÉM PA RLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT – JEDNÁNÍ VÝBORŮ A POLITICKÝCH SKUPIN
VÝBORY
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a
vnitřní věci (LIBE) prodiskutoval 1/3 migrační
situaci v západním Středomoří a na
Kanárských ostrovech. Záznam debaty je
k dispozici zde. Zvláštní výbor pro zahraniční
vměšování do všech demokratických procesů v
Evropské unii, včetně dezinformací (INGE)
uspořádal ve stejný den výměnu názorů
s vysokým představitelem EU pro zahraniční
věci a bezpečnostní politiku Josepem
Borrellem ohledně unijní strategie v boji proti
aktivitám tohoto druhu. Záznam debaty je
k dispozici zde. Zvláštní výbor pro umělou
inteligenci v digitálním věku (AIDA) pořádá
v tomto týdnu dvoudenní veřejné slyšení
k zahraničněpolitické
dimenzi
umělé
inteligence (možno sledovat zde), kterého se
zúčastní rovněž členové Zahraničního výboru
(AFET) a Podvýboru pro bezpečnost a obranu
(SEDE). Hospodářský a měnový výbor (ECON)
přijme 4/3 pozici k roční strategii pro udržitelný
růst 2021 předložené v rámci letošního cyklu
evropského semestru. Očekává se rovněž přijetí

zprávy z vlastní iniciativy k otázce posílení
mezinárodní
role
eura.
S komisaři
Dombrovskisem a Gentilonim pak jeho členové
prodiskutují obsah podzimního fiskálního
balíčku k evropskému semestru (viz zde) a
nově představené návrhy k fiskální politice
v reakci na pandemii covidu-19 (viz dále).
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a
bezpečnost potravin (ENVI) povede ve stejný
den rozpravu s komisařem pro Zelenou dohodu
pro Evropu Fransem Timmermansem. Na
programu bude rovněž přijetí zprávy vyjadřující
se k provádění směrnic o kvalitě ovzduší.
Členové Výboru pro průmysl, výzkum a
energetiku (ITRE) vyzpovídají komisařku
Vestager, pokud jde o obsah nedávno
předloženého aktu o digitálních službách a
aktu a digitálních trzích (viz zde). Výbor pro
zaměstnanost a sociální věci (EMPL) si vymění
názory s komisařem Schmitem ohledně
přiměřených minimálních mezd v rámci EU.
Kromě toho představí jeho členům nově
předložené iniciativy Komise v sociální oblasti
(viz dále). Plánována je například také rozprava
k právům pracovníků platforem a novým

formám zaměstnávání spojeným s digitálním
rozvojem, do níž přispějí rovněž zástupci
Mezinárodní organizace práce. K agendám
výborů v tomto týdnu podrobněji viz zde.

fiskální politiky na již rok trvající pandemii
covidu-19. Očekává se dále přijetí doporučení
Komise
k efektivní
aktivní
podpoře
zaměstnanosti a avizovaného akčního plánu
provádění evropského pilíře sociálních práv.

Místopředsedkyně Komise Věra Jourová by pak
měla navrhnout závazná opatření týkající se
transparentnosti odměňování a předložit
strategii v oblasti práv osob se zdravotním
postižením.

neformální
videokonference
ministrů
zdravotnictví, kteří jednali o rozsahu a
důsledcích šíření nových mutací koronaviru,
strategiích testování i národních očkovacích
plánech.
2/3
proběhne
neformální
videokonference
ministrů
pro
oblast
mezinárodního obchodu, kteří prodiskutují
novou obchodní strategii EU (viz zde). Revize
reaguje na pandemii koronaviru a zohledňuje
potřebu rychlého hospodářského oživení.

MEZINÁRODNÍ MINISTERSKÉ
SETKÁNÍ

MEZIPARLAMENTNÍ JEDNÁNÍ
Ve dnech 3-4/3 se uskuteční pravidelná
meziparlamentní konference k SZBP/SBOP
(společné zahraniční a bezpečnostní politice a
společné bezpečnostní a obranné politice),
která mimořádně proběhne videokonferenční
formou. Poslanci EP budou diskutovat se svými
protějšky z národních parlamentů o aktuálních
zahraničněpolitických otázkách, spolupráci
mezi EU a NATO či o obsahu strategie EU pro
Afriku. Jednání bude možné sledovat živě zde.
4/3 se uskuteční meziparlamentní jednání
Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (FEMM)
EP, jehož členové projednají s poslanci
národních parlamentů téma postavení žen
v době pandemie, se zaměřením na
zdravotnické a pečovatelské profese či vědecký
sektor. Akce se uskuteční k příležitosti
Mezinárodního dne žen. Debatu bude možné
sledovat živě zde.

EVROPSKÁ KOMISE
ZASEDÁNÍ KOLEGIA
Ve středu 3/3 se v Bruselu sejde kolegium
Evropské komise. Dle neoficiálních informací by
měli komisaři přijmout iniciativu k reakci

RADA EU / EVROPSKÁ RADA
RADA EU
1/3 proběhla pod taktovkou portugalského
předsednictví neformální videokonference
ministrů pro oblast cestovního ruchu, kteří
prodiskutovali aktuální situaci v daném
sektoru a možná opatření na jeho podporu. Na
programu byla rovněž otázka průběhu očkování
v jednotlivých členských státech či koordinace
jejich kroků za účelem omezení přeshraničního
pohybu. Ve stejný den proběhla také
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1/3 proběhlo zasedání Rady stabilizace a
přidružení EU-Albánie. Na programu byla
debata k předvstupní strategii ve světle
hlavních kritérií pro členství v EU. Nad rámec
toho proběhla výměna názorů ohledně vývoje
na západním Balkáně a dalších mezinárodních
otázek společného zájmu.
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