AKTUÁLNÍ AGENDA
V BRUSELU
v týdnu od 4. 4. do 10. 4. 2022

ZPRÁVA STÁLÉ ZÁSTUPKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PŘI EVROPSKÉM PA RLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT – PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ
PLÉNUM
Ve dnech 4-7/4 probíhá ve Štrasburku plenární
zasedání EP. Předsedkyně EP R. Metsola na
úvod zasedání informovala o své návštěvě
Ukrajiny a vyzvala k větší logistické,
humanitární a vojenské podpoře. Následně
poslanci uctili minutou ticha památku obětí z
Buči, Irpině a všech obětí násilí (viz zde).
V pondělí večer poslanci prodiskutovali s Komisí
nejnovější zprávu Mezivládního panelu pro
změnu klimatu (IPCC), která vyzývá k přijetí
naléhavých opatření k omezení globálního
oteplování (viz zde). Na programu byla rovněž
rozprava o rozšíření rezervy tržní stability pro
obchodování s emisemi a zajištění její budoucí
ochrany (viz zde). V úterý si poslanci vyměnili
názory s Radou a Komisí k problematice
ochrany dětí prchajících před válkou na

Ukrajině. O usnesení se bude hlasovat ve
čtvrtek (viz zde). V rámci odpoledního bloku se
plénum věnovalo legislativnímu návrhu
stanovujícímu
pravidla
pro
výběr
energetických projektů společného zájmu (viz
zde a zde). Poslanci rovněž jednali a hlasovali o
rozpočtových pokynech na rok 2023 (viz zde).
Dále byla na pořadu debata s předsedkyní
Komise U. von der Leyen o tom, čeho Komise
dosáhla v uplynulých dvou letech, a o plnění
jejích politických priorit (viz zde). Následující
rozprava s vysokým představitelem EU pro
zahraniční věci a bezpečnostní politiku J.
Borrellem
se
soustředila
na
téma
bezpečnostních a obranných plánů EU (viz zde).
V rámci samostatné večerní rozpravy poslanci
diskutovali o výsledcích summitu EU-Čína (viz
zde). Ve středu dopoledne poslanci zhodnotili
společně s předsedou Evropské rady Ch.

Michelem, předsedkyní Komise U. von der
Leyen a vysokým představitelem EU pro
zahraniční věci a bezpečnostní politiku J.
Borrellem jarní zasedání Evropské rady a jeho
výsledky (viz zde a zde). V rámci odpoledního
bloku se plénum zabývalo situací právního
státu v Maďarsku a Polsku a dosavadní reakcí
EU (viz zde). Dále proběhla rozprava a hlasování
o nových pravidlech pro posílení sdílení dat v
rámci EU (viz zde). Plénum rovněž hlasovalo o
svém postoji k návrhu, který má zajistit, aby
ženy a muži při výkonu stejné práce byli
odměňováni stejně (viz zde). Ve čtvrtek budou
poslanci hlasovat o usnesení, které stanoví
jejich požadavky týkající se práva spotřebitelů
na opravu (viz zde a zde). K pořadu jednání
pléna podrobněji viz zde.

látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (viz
zde a zde). Dále byla přijata nová strategie pro
oblast lidských zdrojů. Dokument se zaměřuje
na tři strategické priority, a to atraktivní
pracoviště, pružnější výběr a přijímání
pracovníků a naplňující profesní dráha pro
všechny zaměstnance (viz zde).

KONFERENCE O BUDOUCNOSTI
EVROPY

Ve dnech 8-9/4 se ve Štrasburku uskuteční
v pořadí šesté plenární zasedání Konference o
budoucnosti Evropy. V rámci zasedání předloží
devět pracovních skupin pro různá prioritní
témata své konsolidované návrhy. Návrhy
budou vycházet z doporučení národních i
evropských občanských panelů, podnětů z
vícejazyčné digitální platformy a výstupů
plenárních zasedání a zasedání pracovních
skupin (viz zde).

Hlavním bodem programu byly reakce EU na
válku na Ukrajině vyvíjené v rámci příslušných
resortů. Ministři rovněž schválili závěry o
posílení mezikulturní výměny prostřednictvím
mobility umělců a mnohojazyčnosti v digitální
éře (viz zde) a závěry o evropské strategii o
posílení postavení VŠ institucí (viz zde). Došlo
také k přijetí doporučení o mobilitě mladých
dobrovolníků v EU. Na Euroskupinu navázala
5/4 Rada pro hospodářské a finanční věci
(ECOFIN), která projednala hospodářské
důsledky sankcí vůči Rusku. Dále byly přijaty
závěry o strategické autonomii evropského
hospodářského a finančního sektoru (viz zde) a
posílený mandát Agentury EU pro základní

práva (viz zde). Ministři se věnovali také návrhu
minimální úrovně zdanění nadnárodních
společností (viz zde) a přípravě na jarní
zasedání MMF. 7/4 zasedne v Lucemburku
Rada pro zemědělství a rybolov (AGRIFISH).
Ministři se budou věnovat opatřením pro
zajištění potravinového zabezpečení v EU a
situaci na trhu po ruské invazi na Ukrajinu. V
rámci balíčku „Fit for 55“ (viz zde) bude na
programu jednání o probíhající revizi nařízení o
využívání půdy, změnách ve využívání půdy a
lesnictví (LULUCF). 8/4 se prostřednictvím
videokonference
uskuteční
neformální
zasedání ministrů dopravy. K plánovaným
jednáním na úrovni Rady podrobněji (viz zde).

EVROPSKÁ KOMISE
ZASEDÁNÍ KOLEGIA
5/4 se ve Štrasburku sešlo kolegium Evropské
komise. V rámci zasedání byl představen
balíček týkající se emisí a znečišťujících látek.
Konkrétně se jedná o revizi směrnice o
průmyslových
emisích
a
aktualizaci
Evropského registru úniků a přenosů
znečišťujících látek (E-PRTR), revizi pravidel EU
pro fluorované skleníkové plyny a nařízení o

RADA EU / EVROPSKÁ RADA
RADA EU
4/4 se v Lucemburku uskutečnilo zasedání
ministrů financí eurozóny ve formátu
tzv. Euroskupiny.
Ministři
jednali
o
hospodářském vývoji v důsledku ruské
vojenské agrese na Ukrajině a o problematice
ochrany soukromí v souvislosti s digitálním
eurem. Dále ministři vedli tematickou diskusi o
vývoji na trhu s nemovitostmi, která se
zaměřila na otázky dostupnosti bydlení.
Euroskupina se též tradičně zabývala aktuálním
stavem bankovní unie (viz zde). Ve dnech 4-5/4
proběhlo v Lucemburku zasedání Rady pro
vzdělávání, mládež, kulturu a sport (EYCS).
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