AKTUÁLNÍ AGENDA
V BRUSELU
v týdnu od 17. 1. do 23. 1. 2022

ZPRÁVA STÁLÉ ZÁSTUPKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PŘI EVROPSKÉM PA RLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT – PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ
PLÉNUM
Ve dnech 17-20/1 proběhne ve Štrasburku
plenární zasedání EP. V pondělí odpoledne se
uskutečnil vzpomínkový obřad k uctění
památky předsedy EP Davida Sassoliho, který
zemřel 11/1. Během obřadu promluvil bývalý
poslanec EP a italský premiér Enrico Letta,
předseda Evropské rady Charles Michel,
předsedkyně EK Ursula von der Leyenová,
francouzský prezident Emmanuel Macron a
vedoucí politických skupin. V úterý 18/1 zvolí
poslanci prostřednictvím dálkového hlasování
příštího předsedu EP na druhou polovinu
funkčního období EP. Ke zvolení je zapotřebí
nadpoloviční většina hlasů odevzdaných v
tajném hlasování (k průběhu volby viz zde).
V úterý a ve středu následně zvolí 14

místopředsedů a pět kvestorů, kteří spolu s
předsedou tvoří předsednictvo EP (viz zde).
Během zasedání budou rovněž potvrzena
jmenování do parlamentních výborů.
Středeční dopoledne bude věnováno debatě s
francouzským prezidentem Emmanuelem
Macronem na téma politické strategie a cílů FR
PRES (viz zde). Dále se uskuteční hlasování o
mandátu členů Evropského účetního dvora
včetně Jana Gregora, který byl nominován
Českou republikou (viz zde). Hlasovat by se
mělo i o potvrzení předběžné dohody s Radou o
navýšení pravomocí Evropské agentuře pro
léčivé přípravky (viz zde). Odpoledne budou
poslanci diskutovat s předsedou Evropské rady
Charlesem Michelem a Komisí o výsledcích
prosincového summitu, který se zaměřil na
covid-19, rostoucí ceny energií, otázky

bezpečnosti a obrany a vnější vztahy (viz zde).
Večer se uskuteční rozpravy s následným
hlasováním na témata týkající se lidských práv,
demokracie a právního státu (viz zde). Ve
čtvrtek budou poslanci hlasovat o svém postoji
k aktu o digitálních službách (viz zde). K pořadu
jednání pléna podrobněji viz zde.

budování mostů pro účinnou spolupráci v
oblasti vysokoškolského vzdělávání (viz zde).

představení výstupů z debat proběhlých v rámci
tzv. evropských občanských panelů (viz zde) a
akcí organizovaných na národní úrovni.
Prezentace zahrnují čtyři samostatné tematické
celky, kterými jsou 1) změna klimatu a životní
prostředí, 2) zdraví, 3) evropská demokracie a
4) hodnoty a práva, právní stát, bezpečnost.

MEZIPARLAMENTNÍ JEDN ÁNÍ
V minulém týdnu se ve dnech 13-14/1 v Paříži
sešli předsedové výborů pro evropské
záležitosti parlamentů EU v rámci tzv. malého
COSACu. Na programu byla debata k programu
a prioritám francouzského předsednictví v Radě
EU či k dvacátému výročí eura, kde byly
zhodnoceny úspěchy a budoucnost společné
měny. Za PS PČR se setkání zúčastnil předseda
VEZ O. Benešík (KDU-ČSL).

EVROPSKÁ KOMISE
ZASEDÁNÍ KOLEGIA
V úterý 18/1 se ve Štrasburku sejde kolegium
Evropské komise. Dle neoficiálních informací by
měl být představen balíček týkající se
vysokoškolského vzdělávání. Konkrétně jde o
evropskou strategii pro vysoké školy (viz zde) a

KONFERENCE O BUDOUCNOSTI
EVROPY
Ve dnech 21-22/1 se ve Štrasburku uskuteční
v pořadí třetí plenární zasedání Konference o
budoucnosti Evropy. Na programu bude

RADA EU / EVROPSKÁ RADA
RADA EU
17/1 se v Bruselu sešla Rada pro zemědělství a
rybolov (AGRIFISH). V rámci jednání představil
francouzský ministr zemědělství a výživy
priority FR PRES. Ministři si dále vyměnili názory
s Komisí k zemědělským otázkám souvisejícím
s obchodem a k situaci na trhu se
zemědělskými produkty. Komise rovněž
předložila sdělení o udržitelných uhlíkových
cyklech (viz zde). Ve stejný den se v Bruselu
uskutečnilo zasedání ministrů financí eurozóny
ve formátu tzv. Euroskupiny. Na programu byla
diskuze o odolnosti a přizpůsobení
hospodářské politiky v souvislosti s výkonností
eurozóny v poslední době v mezinárodním
srovnání. Ministři si k tomuto tématu vyměnili
názory s hlavní ekonomkou OECD Laurence
Booneovou. Ministři následně vedli debatu o
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solventnosti
podnikového
sektoru
a
opatřeních k usnadnění restrukturalizace
podniků a přizpůsobení hospodářské politiky v
eurozóně během oživení po pandemii covidu19. Dále byl projednán návrh doporučení
týkajících se hospodářské politiky eurozóny na
rok 2022. V tzv. inkluzivním formátu (EU-27) se
Euroskupina zabývala aktuálním stavem
posílení bankovní unie (viz zde). Ze strany
předsedy Euroskupiny byli ministři informováni
o prosincovém eurosummitu (viz zde). Na
Euroskupinu naváže dne 18/11 Rada pro
hospodářské a finanční věci (ECOFIN), kde
proběhne politická rozprava k navrhované
směrnici Rady o zajištění celosvětové
minimální úrovně zdanění nadnárodních
společností v EU (viz zde). Pozornost bude
věnována též aktuálnímu stavu implementace
nástroje pro oživení a odolnost (viz zde). Dále
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ministři prodiskutují přípravy na nadcházející
zasedání ministrů financí a guvernérů
centrálních bank skupiny G20, které se
uskuteční v únoru. Rovněž se očekává, že dojde
ke schválení závěrů ohledně zprávy o
mechanismu varování a roční analýzy
udržitelného růstu a k přijetí doporučení
týkajících se hospodářské politiky eurozóny
(viz zde). Ve dnech 20-22/1 proběhne v Amiens
neformální zasedání ministrů životního
prostředí a energetiky. Na programu je diskuze
k aktuálním otázkám, přičemž si ministři vymění
názory s výkonným místopředsedou EK
Fransem Timmermansem, s komisařkou pro
energetiku Kadri Simson a s komisařem pro
životní prostředí, oceány a rybolov Virginijusem
Sinkevičiusem. K plánovaným jednáním na
úrovni Rady podrobněji viz zde.
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