AKTUÁLNÍ AGENDA
V BRUSELU
v týdnu od 18. 4. do 24. 4. 2022

ZPRÁVA STÁLÉ ZÁSTUPKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PŘI EVROPSKÉM PA RLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT – ZASEDÁNÍ VÝBORŮ
VÝBORY
19/4 se sejde nově zřízený Vyšetřovací výbor
pro prošetření používání špionážního softwaru
Pegasus a ekvivalentního špionážního softwaru
(PEGA), aby projednal údajné porušení práva
EU. Ve stejném dni se uskuteční ustavující
zasedání Zvláštního výboru pro „pandemii
onemocnění COVID-19: získané zkušenosti a
doporučení pro budoucnost“ (COVI). Výbor se
bude zabývat reakcí EU na pandemii v oblasti
zdraví, základních práv, hospodářství a
solidarity (viz zde). 20/4 bude Výbor pro rozvoj
(DEVE) diskutovat s předsedou humanitárního
výboru ukrajinské Nejvyšší rady M.
Poturajevem o humanitárních důsledcích
ruské invaze. Rozpravy se zúčastní také Komise
a humanitární organizace působící na Ukrajině
(viz zde). Výbor pro rozpočtovou kontrolu
(CONT) bude hlasovat o svém stanovisku ke
zprávě o provádění nástroje pro oživení a
odolnost v EU (viz zde). Výbor pro zahraniční
věci (AFET) bude diskutovat o dopadu a

účinnosti sankcí vůči Rusku a o možnosti jejich
rozšíření. Poslanci rovněž hlasováním zhodnotí
pokrok, kterého dosáhla Albánie a Severní
Makedonie na cestě ke členství v EU. Na
programu je též posouzení situace v Srbsku a
Kosovu. Výbor pro vnitřní trh a ochranu
spotřebitelů (IMCO) bude hlasovat o svém
postoji k návrhu zavedení společné nabíječky
pro elektronická zařízení, jehož cílem je
zejména snížit množství produkovaného
elektroodpadu a zamezit obtížím spotřebitelů
způsobeným nekompatibilitou nabíječek (viz
zde). V rámci zasedání se uskuteční také
veřejné slyšení na téma prosazování práv
spotřebitelů při nakupování mimo EU. Výbor
pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní
věci (LIBE) se sejde, aby s komisařem pro
spravedlnost D. Reyndersem diskutoval o stavu
maďarské legislativy týkající se LGBT práv. Na
společném zasedání s Výborem pro
rozpočtovou kontrolu (CONT) bude výborům
představena první výroční zpráva evropského
veřejného žalobce. 21/4 se Výbor pro občanské

svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE)
sejde opětovně. Poslanci si vymění názory s
evropskou ombudsmankou E. O'Reillyovou na
problematiku
přístupu
veřejnosti
k dokumentům (viz zde). Společně s Výborem
pro práva žen a rovnost pohlaví (FEMM) výbor
projedná
situaci
uprchlic
z Ukrajiny.
K uvedenému tématu proběhne veřejné slyšení
(viz zde). Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
(EMPL) a Výbor pro právní záležitosti (JURI)
bude debatovat s koordinátorkou pro práva
dětí E. Kopaczovou o riziku nelegálních adopcí
ukrajinských dětí. V rámci strukturovaného
dialogu bude Výbor pro životní prostředí,
veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI)
diskutovat s komisařem pro vnitřní trh T.
Bretonem o pokroku směrem ke klimaticky
neutrálnímu,
zdrojově
efektivnímu
oběhovému hospodářství z pohledu průmyslu
(viz zde). K agendě výborů v tomto týdnu
podrobněji viz zde.

EVROPSKÁ KOMISE
ZASEDÁNÍ KOLEGIA

Nejbližší zasedání kolegia Evropské komise je
plánováno na 27/4.

RADA EU / EVROPSKÁ RADA
RADA EU
V tomto týdnu nezasedá žádná formace Rady.
Nejbližší zasedání je naplánováno na začátek
května. V minulém týdnu se 11/4 v Lucemburku
sešla Rada pro zahraniční věci (FAC), která
jednala o vojenské agresi Ruska, jednotně
vyjádřila podporu Ukrajině a zdůraznila nutnost
postihu příslušných osob za hrubé porušování
mezinárodního práva (viz zde). Ministři se
věnovali rovněž problematice posílení
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strategické komunikace a boji proti
dezinformacím. Dále si ministři vyměnili názory
na strategii konektivity „Global Gateway“ (viz
zde). Na pořadu byla také diskuze k situaci
v Mali a Libyi. Mimo uvedené se Rada zabývala
i otázkou západního Balkánu v rámci vztahů a
spolupráce s EU. 12/4 se v Lucemburku
uskutečnilo zasedání Rady pro obecné
záležitosti (GAC). Ministři se v rámci
každoročního dialogu o právním státu zaměřili
na stav právního státu v Lucembursku,
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Maďarsku, na Maltě, v Nizozemsku a Rakousku.
FR PRES zhodnotilo dosavadní průběh
Konference o budoucnosti Evropy (viz zde).
V této souvislosti se Rada vyjádřila k prozatímní
verzi návrhů plenárního zasedání. V rámci
neformálního pracovního oběda se ministři
věnovali
přípravě
zprávy
Komise
o
strategickém výhledu z roku 2022 (viz zde).
K plánovaným jednáním na úrovni Rady
podrobněji (viz zde).
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