AKTUÁLNÍ AGENDA
V BRUSELU
v týdnu od 25. 4. do 1. 5. 2022

ZPRÁVA STÁLÉ ZÁSTUPKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PŘI EVROPSKÉM PA RLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT – ZASEDÁNÍ VÝBORŮ/POLITICKÝCH SKUPIN
VÝBORY
25/4 se bude Výbor pro mezinárodní obchod
(INTA) zabývat novými pravidly pro zahraniční
subvence. Na programu je rovněž výměna
názorů na nový obchodní nástroj pro zákaz
výrobků vyrobených za použití nucené práce.
Dále výbor projedná pozměňovací návrhy k
návrhu zprávy týkající se budoucnosti
obchodních vztahů mezi EU a Afrikou (viz zde).
Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví (FEMM)
se bude věnovat dopadům ruské agrese na
ženy, zejména ve vztahu k zvýšenému riziku
obchodování s lidmi a sexuálního vykořisťování
(viz zde). Výbor pro rozvoj (DEVE) bude v rámci
strukturovaného dialogu s komisařkou pro
mezinárodní partnerství J. Urpilainenovou a
komisařem pro krizové řízení J. Lenarčičem
diskutovat o pracovním programu Komise (viz
zde). Podvýbor pro daňové záležitosti (FISC)
uspořádá veřejné slyšení k problematice

regulace zprostředkovatelů (viz zde). Podvýbor
pro bezpečnost a obranu (SEDE) si vymění
názory s viceprezidentem Evropské investiční
banky K.
Peetersem,
na
strategickou
evropskou bezpečnostní iniciativu EIB. Cílem
této iniciativy je prostřednictvím financování ve
výši až 6 miliard EUR podpořit projekty
rozvíjející bezpečnostní a obranné systémy
v Evropě (viz zde). 28/4 se Výbor pro občanské
svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE)
sejde, aby se hlasováním vyjádřil k návrhu na
prodloužení platnosti digitálního EU covid
certifikátu, jehož platnost by měla skončit na
konci června. Výbor pro zaměstnanost a sociální
věci (EMPL) si vymění názory na pracovní
program Komise s komisařkou pro rovnost H.
Dalliovou (viz zde). V rámci zasedání
Hospodářského a měnového výboru (ECON)
představí viceprezident ECB L. De Guindos
výroční zprávu ECB za rok 2021 (viz zde). Mimo
uvedené se bude výbor věnovat problematice

zajištění globální minimální úrovně zdanění
nadnárodních skupin v Unii. Dále by mělo
proběhnout hlasování o stanoviscích k návrhu
směrnice o spotřebitelských úvěrech a k
návrhu nařízení, kterým se zřizuje Sociální
klimatický fond. Výbor pro ústavní záležitosti
(AFCO) si v rámci strukturovaného dialogu
vymění názory s místopředsedou Komise M.
Šefčovičem.
Výbor
rovněž
projedná
pozměňovací návrhy k návrhu nařízení o
statutu a financování evropských politických
stran a evropských politických nadací. K
agendě výborů v tomto týdnu podrobněji viz
zde.

talentech, přepracované znění směrnice o
dlouhodobě pobývajících rezidentech a
přepracované znění směrnice o jednotném
povolení (viz zde). Očekává se rovněž přijetí
iniciativy proti zneužívání soudních sporů
namířených proti novinářům a obráncům
lidských práv z pera komisařky Jourové (viz zde)
a revize finančního nařízení (viz zde).

KONFERENCE O BUDOUCN OSTI
EVROPY

V tomto týdnu nezasedá žádná formace Rady.
Nejbližší zasedání je naplánováno na začátek

května. K jednáním na úrovni Rady podrobněji
(viz zde).

MEZIPARLAMENTNÍ JEDN ÁNÍ
Výbor pro právní záležitosti (JURI) uspořádá
25/4 meziparlamentní jednání na téma
„Mechanismus kontroly subsidiarity“ (viz zde).

EVROPSKÁ KOMISE
ZASEDÁNÍ KOLEGIA
27/4 se v Bruselu sejde kolegium Evropské
komise. Dle neoficiálních informací by na
programu mělo být sdělení o přístupu EU k
přechodu do další fáze covid-19. Dále by měl
být představen balíček týkající se legální
migrace. Konkrétně se jedná o digitalizaci
vízových postupů, sdělení o dovednostech a

Ve dnech 29-30/4 se ve Štrasburku uskuteční
závěrečné plenární zasedání Konference o
budoucnosti Evropy. Očekává se dosažení
konsenzu ohledně konečného souboru návrhů
připravených devíti pracovními skupinami,
které budou následně předány výkonné radě.

RADA EU / EVROPSKÁ RADA
RADA EU
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