AKTUÁLNÍ AGENDA
V BRUSELU
v týdnu od 9. 5. do 15. 5. 2022

ZPRÁVA STÁLÉ ZÁSTUPKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PŘI EVROPSKÉM PA RLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT – ZASEDÁNÍ VÝBORŮ
DEN EVROPY
V pondělí 9/5 (Den Evropy) si připomínáme
vydání tzv. Schumanovy deklarace v roce 1950,
v níž tehdejší francouzský ministr zahraničí R.
Schuman inicioval vytvoření Evropského
společenství uhlí a oceli (ESUO), z něhož se
postupem času vyvinula dnešní EU. Unijní
instituce již tradičně u této příležitosti otevřou
své dveře veřejnosti (viz zde). Na programu je
široká škála akcí online i na různých místech ve
všech členských státech EU (viz zde).

VÝBORY
10/5 Výbor pro občanské
svobody,
spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) společně s
Výborem pro práva žen a rovnost pohlaví
(FEMM) pořádají veřejné slyšení na téma "Boj
proti násilí na základě pohlaví na internetu"
(viz zde). Výbor pro zemědělství a rozvoj
venkova (AGRI) bude jednat o budoucnosti
evropského modelu zemědělství. Výbor si také
vymění názory s Komisí na potravinovou
bezpečnost a na národní strategické plány
společné zemědělské politiky (viz zde). Výbor

pro zahraniční věci (AFET), Podvýbor pro
bezpečnost a obranu (SEDE) a parlamentní
delegace
EU-Ukrajina
budou
v rámci
společného zasedání diskutovat s generálním
ředitelem Mezinárodní agentury pro atomovou
energii R. M. Grossim o bezpečnosti a
zabezpečení jaderných zařízení na Ukrajině (viz
zde). Podvýbor pro daňové záležitosti (FISC)
uspořádá veřejné slyšení na téma "Využívání
zvláštních daňových režimů v EU osobami
s vysokou hodnotou čistého jmění: případ
ruských oligarchů“ (viz zde). 11/5 se bude
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a
bezpečnost
potravin
(ENVI)
zabývat
legislativním návrhem z balíčku „Fit for 55“,
který má zpřísnit výkonnostní normy emisí CO2
pro nové osobní automobily a dodávky (viz zde).
Následně si výbor v rámci společného zasedání
s Výborem pro rozvoj (DEVE) vymění názory
s komisařem pro hospodářství P. Gentilonim o
cílech udržitelného rozvoje (viz zde). 12/5
zasedne Výbor pro zahraniční věci (AFET), aby s
finským ministrem zahraničí P. Haavistou
prodiskutoval možný vstupu země do NATO a
důsledky války na Ukrajině pro EU a Finsko.

Zvláštní výbor pro „pandemii onemocnění
COVID-19: získané zkušenosti a doporučení pro
budoucnost“ (COVI) si vymění názory s
komisařkou pro zdraví a bezpečnost potravin S.
Kyriakidesovou a komisařem pro vnitřní trh T.
Bretonem na situaci v souvislosti s pandemií
covid-19. Výbor pro občanské svobody,
spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) a Výbor pro
právní záležitosti (JURI) se budou společně
zabývat návrhem na digitalizaci přeshraniční
justiční spolupráce. K agendě výborů v tomto
týdnu podrobněji viz zde.

rovněž představení balíčku týkajícího se práv
dětí, který obsahuje strategii pro lepší internet
pro děti (viz zde) a legislativní návrhy pro
účinný boj proti sexuálnímu zneužívání dětí
(viz zde).

9/5 předloží tři spolupředsedové výkonné rady
předsedům orgánů EU závěrečnou zprávu
konference. Během slavnostního zakončení
v Den Evropy vystoupí se svými projevy
předsedkyně EP R. Metsola, předsedkyně
Komise U. von der Leyen, francouzský
prezident E. Macron a rovněž občané z
vnitrostátních a evropských panelových diskusí
a spolupředsedové konference (viz zde).

MEZIPARLAMENTNÍ JEDN ÁNÍ
Ve dnech 15-16/5 se v Paříži uskuteční pod
taktovkou
francouzského
předsednictví
meziparlamentní
konference
k tématu
migrace. Program je tvořen dvěma tematickými
okruhy. První část zasedání se zaměřuje na
migrační krizi ve světle válečného konfliktu na
Ukrajině. Druhý blok je věnován problematice
kontroly vnějších hranic (viz zde). PS PČR bude
zastoupena delegací ve složení O. Benešík
(KDU-ČSL), P. Fifka (ODS) a P. Beitl (ODS).

EVROPSKÁ KOMISE
ZASEDÁNÍ KOLEGIA
11/5 se v Bruselu sejde kolegium Evropské
komise. Dle neoficiálních informací by měl být
představen finanční balíček. Konkrétně se
jedná o přezkum pravidel EU pro distanční
marketing finančních služeb pro spotřebitele
(viz zde) a iniciativu ke snížení zvýhodnění
dluhového financování (viz zde). Očekává se

KONFERENCE O BUDOUCNOSTI
EVROPY

RADA EU / EVROPSKÁ RADA
RADA EU
V tomto týdnu nezasedá žádná formace Rady.
Nejbližší zasedání je naplánováno na 16. května.
K jednáním na úrovni Rady podrobněji viz zde.
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10/5 se v Bruselu uskuteční v pořadí již šestá
mezinárodní
konference
k podpoře
budoucnosti Sýrie a okolního regionu. Její
účastníci budou jednat o aktuální situaci v
regionu, možnostech řešení syrského konfliktu,
otázkách odolnosti a poskytnutí humanitární
pomoci Sýrii i zemím, které přijímají její
uprchlíky. Podrobněji k této akci viz zde.
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Rue Montoyer 70,
03 R 010
012
MTY 04
B-1000 Brussels, Belgium

MEZINÁRODNÍ SUMMIT
12/5 se v Tokiu uskuteční summit EU-Japonsko.
Vedoucí představitelé budou jednat o další
spolupráci a sladění sankcí v návaznosti na
ruskou agresi proti Ukrajině. Očekává se, že v
jeho závěru bude přijato společné prohlášení a
zahájeno digitální partnerství.
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