AKTUÁLNÍ AGENDA
V BRUSELU
v týdnu od 29. 11. do 5. 12. 2021

ZPRÁVA STÁLÉ ZÁSTUPKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PŘI EVROPSKÉM PA RLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT – ZASEDÁNÍ VÝBORŮ
VÝBORY
29/11 se konalo zasedání Podvýboru pro
bezpečnost a obranu (SEDE), kde si poslanci
vyměnili názory s Jiřím Šedivým, výkonným
ředitelem Evropské obranné agentury (EDA) na
téma klíčových priorit agentury a zahájení
cyklu koordinovaného ročního přezkumu
v oblasti obrany (viz zde). V rámci zasedání
Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a
vnitřní věci (LIBE) poslanci diskutovali
s pozvanými odborníky na téma skandálu se
špionážním softwarem Pegasus a jeho dopadu
na základní práva (viz zde). 30/11 zasedne výbor
opětovně, aby projednal svou pozici k dvěma
novým návrhům týkajícím se azylu a migrace.
První z nich se bude týkat nových postupů pro
rychlé rozhodování v rámci prověřování
státních příslušníků třetích zemí na vnějších
hranicích EU. Druhý návrh má vytvořit systém s
nástroji, které jsou potřebné k řešení krizových
situací a zásahů vyšší moci v oblasti migrace a
azylu (viz zde). Odpoledne zasedne výbor
společně s Výborem pro práva žen a rovnost
pohlaví (FEMM). Na programu bude přijetí
postoje k návrhu směrnice, jež stanoví
minimální pravidla týkající se definice trestného
činu kybernetického násilí na základě pohlaví,
včetně souvisejících sankcí, prevenčních
opatření a podpory obětem. Problém
kybernetického násilí zmínil minulý týden ve

svém vyjádření k Mezinárodnímu dni za
odstranění násilí páchaného na ženách i Vysoký
představitel EU pro zahraniční věci a
bezpečnostní politiku Josep Borrell (viz zde).
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE)
bude v rámci rozpravy s Evropskou komisí
diskutovat návrh, kterým se stanoví rámec pro
evropskou digitální identitu (viz zde). Výbor
pro životní prostředí a veřejné zdraví (ENVI)
bude diskutovat s výkonnou ředitelkou
Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) o
nejnovějším vývoji v očkovací kampani proti
covid-19. Hlavním tématem bude mj. povolení
vakcín pro pediatrické použití, posilovací dávky,
nejnovější vývoj v oblasti léčby a současná
epidemiologická situace. Podvýbor pro daňové
záležitosti (FISC) uspořádá veřejné slyšení na
téma „Vyhýbání se daňovým povinnostem a
daňové úniky v dokumentech Pandora Papers“
(viz zde). 1/12 proběhne v rámci zasedání
Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
(IMCO) první výměna názorů na návrh jednotné
nabíječky pro elektronická zařízení. Návrh
požaduje, aby mobilní telefony a obdobná
zařízení, které se dobíjejí pomocí drátového
kabelu, byly vybaveny portem USB typu C bez
ohledu na značku zařízení (viz zde). Proběhne
také veřejné slyšení na téma: „Udržitelné
veřejné zakázky: využití plného potenciálu
veřejných nákupů k dosažení cílů Zelené
dohody pro Evropu“ (viz zde). V rámci zasedání

Výboru pro dopravu a cestovní ruch (TRAN)
bude pozornost věnována návrhu nařízení o
zavádění infrastruktury pro alternativní paliva
či návrhu nařízení o zajištění rovných
podmínek pro udržitelnou leteckou dopravu.
Poslanci budou také hlasovat o dohodě mezi EU
a USA o letecké dopravě. Následně proběhne
debata s výkonným místopředsedou Evropské
komise Fransem Timmermansem k balíčku „Fit
for 55“ (viz zde). K agendě výborů v tomto
týdnu podrobněji viz zde.

Jourové, řešící témata digitální výměny
informací
o
přeshraničních
případech
terorismu, platformy pro spolupráci společných
vyšetřovacích týmů a digitalizace přeshraniční
justiční spolupráce. Na programu by měl být

také návrh pro společné řešení nových výzev
v boji proti covid-19. V oblasti zahraničních
vztahů by měla být představena strategie
konektivity „Global Gateway“.

energetiku (TTE), první den ve formátu pro
oblast energetiky, následující den pro oblast
telekomunikací. Pozornost bude soustředěna
zejména na balíček „Fit for 55“. Na programu je
též politická rozprava o směrnici o energetické
účinnosti a o změně směrnice o podpoře
energie z obnovitelných zdrojů. Projednána
bude také směrnice o opatřeních k zajištění
vysoké společné úrovně kybernetické

bezpečnosti v EU. K plánovaným jednáním na
úrovni Rady podrobněji viz zde.

MEZIPARLAMENTNÍ JEDN ÁNÍ
Ve dnech 29-30/11 proběhne pod taktovkou
slovinského předsednictví 66. plenární zasedání
parlamentních výborů pro evropské záležitosti,
tzv. velký COSAC formou videokonference.
Program tvoří čtyři tematické bloky:
představení úspěchů Slovinska v čele Rady EU,
budoucí úloha mladých lidí v rozhodovacích
procesech EU i mimo ni, práce na evropské
perspektivě pro západní Balkán a Konference
o budoucnosti Evropy. PS PČR bude zastoupena
delegací ve složení O. Benešík (KDU-ČSL), J.
Bžoch (ANO 2011) a J. Berki (STAN). Výbor pro
práva žen a rovnost pohlaví (FEMM) uspořádá
30/11 meziparlamentní jednání na téma
„Eliminace násilí páchaného na ženách“ (viz
zde). Za PS PČR se jednání zúčastní poslankyně
L. Potůčková (STAN).

EVROPSKÁ KOMISE
ZASEDÁNÍ KOLEGIA
1/12 se v Bruselu sejde kolegium Evropské
komise. Dle neoficiálních informací by měl být
přijat balíček digitální justice z pera komisařky

RADA EU / EVROPSKÁ RADA
RADA EU
Ve dnech 29-30/11 se v Bruselu uskuteční
zasedání Rady pro vzdělávání, mládež, kulturu a
sport (EYCS), kde by ministři měli schválit závěry
o provádění strategie EU pro mládež a usnesení
o pracovním plánu v oblasti mládeže na
období 2022–2024. Ve dnech 2-3/12 zasedne v
Bruselu Rada pro dopravu, telekomunikace a
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MEZINÁRODNÍ SUMMIT
2/12 se uskuteční formou videokonference
mezinárodní summit vedoucích představitelů
EU-Latinská Amerika a Karibik.
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