AKTUÁLNÍ AGENDA
V BRUSELU
v týdnu od 8. 3. do 14. 3. 2021

ZPRÁVA STÁLÉ ZÁSTUPKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PŘI EVROPSKÉM PA RLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT – PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ
PLÉNUM
Ve dnech 8-11/3 probíhá v Bruselu plenární
zasedání EP. U příležitosti Mezinárodního dne
žen promluvili v pondělí k plénu předseda EP
David Sassoli, premiérka Nového Zélandu
Jacinda Ardern, viceprezidentka USA Kamala
Harris a předsedkyně Komise Ursula von der
Leyen (viz zde). V úterý budou poslanci
diskutovat a hlasovat o novém programu
InvestEU, který by měl mobilizovat veřejné a
soukromé investice a zároveň zjednodušit
přístup k jejich financování. Na obsahu
příslušného nařízení se parlament shodl
s Radou koncem loňského prosince (viz zde).

Další rozprava a následné hlasování se budou
týkat dohody s Radou o programu EU4Health
vymezujícím činnosti EU v oblasti zdraví
v nadcházejících sedmi letech (viz zde). Na tyto
iniciativy naváže odpolední debata o řešení
hospodářských
důsledků
koronavirové
pandemie zaměřením se na investice,
konkurenceschopnost a dovednosti. Ve středu
dopoledne prodiskutují poslanci evropský
semestr a roční strategii pro udržitelný růst na
rok 2021 předloženou v jeho rámci a následně
obsah akčního plánu pro provádění
evropského pilíře sociálních práv zveřejněného
Komisí v minulém týdnu (viz zde). Na programu
bude dále debata k údajným vládním snahám o

umlčení svobodných sdělovacích prostředků
v Polsku, Maďarsku a na Slovensku či k
otázce vyhlášení EU zónou svobody pro osoby
LGBTIQ. Očekává se rovněž přijetí usnesení,
v němž plénum vyzve k zavedení uhlíkového cla
na zboží dovážené ze zemí, které dostatečně
neřeší změnu klimatu (viz zde). Ze zahraničněpolitických témat by se poslanci měli zabývat
například aktuální politickou situací v Gruzii,
Kambodži či ve východní části Konga. V rámci
úterní rozpravy si připomenou 10 let od
vypuknutí syrského konfliktu. Její výstupy
shrnou v podobě usnesení. K pořadu jednání
pléna podrobněji viz zde.

KONFERENCE O BUDOUCNOSTI
EVROPY

původně již v květnu 2020. Vzhledem
k pandemii covidu-19, ale i přetrvávajícím
rozporům ohledně jejího předsednictví mezi
jmenovanými institucemi však došlo k ročnímu
zpoždění. Aktuálně je její zahájení plánováno na
9. květen s tím, že k vyhodnocení diskusí by
mělo dojít již v prvním pololetí příštího roku.

EVROPSKÁ KOMISE
ZASEDÁNÍ KOLEGIA
9/3 se v Bruselu sejde kolegium Evropské
komise. Dle neoficiálních informací by měli
komisaři přijmout strategický dokument týkající
se cílů EU v oblasti digitalizace do roku 2030.
Na programu by mělo být rovněž předložení
iniciativy týkající se humanitární pomoci EU
v kontextu pandemie covidu-19 i mimo ni.

10/3 bude v rámci plenárního zasedání EP
slavnostně podepsáno společné prohlášení
předsedů Evropského parlamentu, Rady a
Komise ke konceptu a organizaci avizované
Konference o budoucnosti Evropy (viz zde). Její
zahájení předpokládala Ursula von der Leyen

RADA EU / EVROPSKÁ RADA
RADA EU
11/3 proběhne neformální videokonference
ministrů spravedlnosti, kteří se budou zabývat
konfliktem uchovávání údajů elektronické
komunikace za účelem vyšetřování závažné
trestné činnosti s ochranou základních práv a
svobod. Na programu bude dále jednání
s ředitelem Agentury EU pro základní práva o
nové strategii pro Listinu základních práv za
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účelem posílení jejího uplatňování. Evropská
komise by pak měla ministrům poskytnout
aktuální informace ohledně pokroku v otázce
zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce
(viz zde). Následující den proběhne neformální
videokonference ministrů vnitra, kteří v rámci
veřejného zasedání prodiskutují se zástupci
Komise její návrh na posílení odolnosti
kritických subjektů předložený v reakci na
aktuální zdravotní krizi v Evropě (viz zde).
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Plánována je dále debata o vnějších aspektech
migrace v souvislosti s iniciativou na posílení
spolupráce v oblasti návratů a zpětného
přebírání. Předsednictví bude v této souvislosti
ministry informovat o aktuálním stavu
provádění nového paktu o migraci a azylu (viz
zde). Očekává se rovněž výměna názorů
ohledně posílení spolupráce mezi EU a zeměmi
severní Afriky v tomto kontextu.
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