AKTUÁLNÍ AGENDA
V BRUSELU
v týdnu od 2. 5. do 8. 5. 2022

ZPRÁVA STÁLÉ ZÁSTUPKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PŘI EVROPSKÉM PA RLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT – PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ
PLÉNUM
Ve dnech 2-5/5 probíhá ve Štrasburku plenární
zasedání EP. V pondělí odpoledne se uskuteční
rozprava k legislativnímu návrhu nového aktu o
evropských volbách, jehož cílem je stanovit
jednotná pravidla, celoevropský volební obvod
a
zaručit
genderovou
rovnost.
Dle
navrhovaného systému by každý volič měl dva
hlasy; jeden pro volbu poslanců EP v národních
volebních obvodech a jeden v celoevropském
volebním obvodu. Poslanci rovněž usilují o
zavedení jednotných evropských voleb, které
by nahradily samostatné volby do EP konané v
jednotlivých členských státech (viz zde). Dále
bude plénum jednat o nových pravidlech pro
snížení množství škodlivých chemických látek
v odpadech v souladu s principy cirkulární
ekonomiky (viz zde). Hlasování o návrzích je
plánováno na následující den. V úterý ráno si
poslanci u příležitosti Světového dne svobody
tisku vymění názory s Komisí k problematice
posílení svobody médií (viz zde). Následně je na
programu vystoupení italského premiéra M.
Draghiho, který představí své názory na stav EU
a svou vizi její budoucnosti (viz zde). V rámci
odpoledního bloku se bude plénum zabývat
situací právního státu v Maďarsku a Polsku a
dosavadní reakcí EU (viz zde). O usnesení se

bude hlasovat ve čtvrtek. Poslanci budou
rovněž projednávat a hlasovat o závěrečné
zprávě Zvláštního výboru pro umělou
inteligenci v digitálním věku (AIDA). Dle výboru
by měla EU stanovit celosvětové standardy pro
umělou inteligenci a uvolnit její potenciál pro
řešení problémů v oblasti zdraví, životního
prostředí a změny klimatu (viz zde). Dále
proběhne debata s Komisí o energetické
autonomii EU a strategickém významu
obnovitelných zdrojů energie (viz zde). V rámci
odpolední
rozpravy
poslanci
zhodnotí
doporučení plenárního zasedání a celkový
průběh Konference o budoucnosti Evropy.
Očekává se, že rovněž vyzvou k aktivaci
postupu změny zakládajících smluv, aby EU
získala pravomoci jednat v navrhovaných
nových oblastech. 9/5 výkonná rada konference
předá předsedům orgánů EU svoji závěrečnou
zprávu (viz zde). Úterní večer bude věnován
situaci na Ukrajině. Poslanci posoudí dopady
války na odvětví dopravy a cestovního ruchu
v EU (viz zde). Plénum bude v této souvislosti
reagovat na ruský zákon, který umožňuje
leteckým společnostem v zemi zapsat letadla
pronajatá od zahraničních společností do
ruského leteckého rejstříku. Očekává se, že
poslanci vyzvou Rusko, aby vrátilo zcizená
letadla, a rovněž zváží možné další sankce. Dále

proběhne diskuze se zástupci Komise o
připravenosti EU na kybernetické útoky (viz
zde). V rámci středeční ranní rozpravy si
poslanci vymění názory s Radou a Komisí na
možnosti řešení sociálních a hospodářských
důsledků války na Ukrajině a posílení
akceschopnosti EU (viz zde). Odpoledne je
naplánováno hlasování o posílení mandátu
Europolu, přičemž se předpokládá, že plénum
potvrdí dohodu s členskými státy o rozšíření
pravomocí (viz zde). Pozornost se bude
soustředit také na bezpečnostní a humanitární
situaci v západní a sahelské Africe. Poslanci by
měli prodiskutovat přítomnost zahraničních
soukromých vojenských a bezpečnostních
společností v oblasti, včetně tzv. Wagnerovy
skupiny, která je spojována s blízkým
spolupracovníkem ruského prezidenta V. Putina
(viz zde). Ve čtvrtek budou poslanci jednat a
hlasovat o tom, jak chránit ženy prchající z
Ukrajiny
před
násilím
a
sexuálním
vykořisťováním a jak jim umožnit přístup k
základním zdravotním službám (viz zde).
Parlament by měl rovněž zaujmout postoj k
novému Nástroji na ochranu obchodu, jehož
cílem je zasáhnout proti zahraničním
subvencím narušujícím jednotný trh a
poškozujícím rovné podmínky na něm (viz
zde). K pořadu jednání pléna podrobněji viz zde.

evropského prostoru pro zdravotnické údaje,
který by měl usnadnit jejich výměnu a přístup k
nim (viz zde). Očekává se rovněž přijetí
iniciativy pro obnovení strategického
partnerství s nejvzdálenějšími regiony EU.

Jedná se o ostrovy a souostroví, které leží v
západním Atlantiku, Karibiku a Indickém
oceánu, a o některá území amazonského
pralesa (viz zde).

koordinace mezi členskými státy a otázce
připravenosti EU na možnou energetickou krizi
(viz zde). 3/5 proběhne neformální
videokonference ministrů hospodářství a
financí, kteří zhodnotí provádění Nástroje pro
oživení a odolnost. Tento nástroj poskytne
celkem 672,5 miliardy eur na podporu oživení
po pandemii covid-19 (viz zde). Ministři si
rovněž vymění názory na prováděcí rozhodnutí
Rady o schválení národních plánů obnovy

Bulharska a Švédska. Ve stejný den se uskuteční
také videokonference ministrů financí zemí
eurozóny ve formátu tzv. Euroskupiny.
Euroskupina bude jednat v inkluzivním formátu
(EU-27). Hlavním tématem zasedání bude
návrh pracovního plánu pro bankovní unii,
který představí předseda Euroskupiny P.
Donohoe (viz zde). K plánovaným jednáním na
úrovni Rady podrobněji viz zde.

EVROPSKÁ KOMISE
ZASEDÁNÍ KOLEGIA
3/5 se ve Štrasburku sejde kolegium Evropské
komise. Dle neoficiálních informací by na
programu mělo být téma vytvoření společného

RADA EU / EVROPSKÁ RADA
RADA EU
2/5 se v Bruselu uskuteční mimořádné zasedání
Rady pro dopravu, telekomunikace a
energetiku (TTE) věnované současné situaci
v oblasti energetiky v souvislosti s válkou na
Ukrajině. V jeho rámci ministři prodiskutují
možná další opatření v oblasti bezpečnosti
dodávek, tranzitu a řízení zásob plynu. Dále se
budou věnovat návrhům na posílení
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