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 Shrnutí nejdůležitějších událostí 

 Poslanci Výboru pro dopravu a cestovní ruch Evropského parlamentu budou v pondělí diskutovat 
s komisařkou Bulc o balíčku mobility. V úterý se budou poslanci zabývat výchozí kvalifikací a 
pravidelným školením řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu a 
řidičskými průkazy, přeshraničními zásilkovými službami, kontrolami bezpečnosti silniční dopravy a 
přístupem k povolání podnikatele v silniční dopravě. 

 V úterý se koná schůze Výboru pro právní záležitosti Evropského parlamentu, který bude hlasovat 
o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb.  

 Evropská komise bude ve středu mj. projednávat proces Bílé knihy nebo mezinárodní dohody o 
narušování daňových základů a přesouvání zisku do jiných zemí (BEPS - Base Erosion and Profit 
Shifting). 

 Ve středu se budou poslanci Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP zabývat rámcem 
evropské elektronické karty služeb. 

 Na společné schůzi Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a Výboru pro 
průmysl, výzkum a energetiku EP se budou poslanci zabývat Energetickou unií.  

 Na čtvrtečním zasedání Průmyslového výboru Evropského parlamentu povedou poslanci rozpravu 
na téma Evropský kodex pro elektronické komunikace, energetická účinnost a podpora využívání 
energie z obnovitelných zdrojů.  

 Výbor pro Vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP bude ve čtvrtek diskutovat o smlouvách o prodeji 
zboží online, balíčku prosazování, rozdílné kvalitě složení a chuti prodávaných na jednotném trhu 
v EU a hlasovat o Evropském kodexu pro elektronické komunikace.  

 Ve čtvrtek a pátek zasedá Evropská rada, která se zaměří na migraci, bezpečnost a obranu, 
pracovní místa a růst a v neposlední řadě na jednání o odchodu Velké Británie z EU.  
 

Pondělí 19. června 

 V rámci Rady EU proběhne: Rada pro zahraniční věci; Rada pro životní prostředí; Atašé ve 
finančních službách; Poradci pro spravedlnost a vnitřní věci; Výbor pro civilní aspekty řešení krizí 
(CIVCOM); Politicko-vojenská skupina (PMG); Pracovní skupina pro audiovizuální média; Pracovní 
skupina pro námořní dopravu; Pracovní skupina pro oblast západního Balkánu (COWEB); Pracovní 
skupina pro otázky občanského práva (JUSTCIV); Pracovní skupina pro právo obchodních 
společností; Pracovní skupina pro rozvojovou spolupráci; Pracovní skupina pro schengenské 
záležitosti; Pracovní skupina pro technickou harmonizaci – motorová vozidla; Pracovní skupina pro 
Vojenský výbor (EUMCWG); Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG) – HTF; Pracovní 
skupina radů pro vnější vztahy (RELEX). 

 V rámci maltského předsednictví proběhnou následující akce: Fórum jednotného trhu – SIMFO; 
ACP-EU. 

 V EP proběhne Schůze Výboru pro zahraniční věci, program: ROZPRAVY: Zpráva o zprávě 
Komise o Turecku za rok 2016; Politické vztahy EU s Latinskou Amerikou; Výměna názorů s 
předsedou Rady ministrů Bosny a Hercegoviny Denisem Zvizdicem; Politické vztahy EU se 
Sdružením národů jihovýchodní Asie; Politické vztahy EU s Indií; Prezentace studie "Energie: 
tvarující faktor pro regionální stabilitu ve východním Středomoří"? 

 V EP se uskuteční slyšení Rozpočtového výboru: Finanční nástroje, granty a další způsoby 
financování. 

 V EP proběhne schůze Hospodářského a měnového výboru, program: VEŘEJNÉ SLYŠENÍ s 
předsedkyní dozorčí rady ECB Danièle Nouyovou. ROZPRAVA: Hospodářský dialog a výměna 
názorů s Edwardem Sciclunou, předsedou ECOFIN a ministrem financí Malty. 
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 V EP proběhne schůze Výboru pro dopravu a cestovní ruch, program: ROZPRAVY: Pokračující 
platnost stávajících omezení rozsahu činností v oblasti letectví a příprava provádění celosvětového 
tržního opatření od roku 2021; Podpora využívání energie z obnovitelných zdrojů (přepracování); 
Výměna názorů s komisařkou Bulcovou o „silničním balíčku“; Informace komisařky Bulcové o 
jednání Rady ve složení pro dopravu, telekomunikace a energetiku (neveřejné jednání); Informace 
o třístranných jednáních (EASA, 3 spisy o námořní bezpečnosti a odborné kvalifikace ve 
vnitrozemské plavbě). 

 V EP proběhne ve Výboru pro regionální rozvoj: Workshop pořádaný tematickým oddělením B o 
politice soudržnosti a změně klimatu. 

 V EP proběhne schůze Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova, program: ROZPRAVY: 
Prezentace Gabriely Matečné (ministryně zemědělství), Mariána Jurečka (ministra zemědělství ČR) 
a Dejana Židana (slovinského ministra zemědělství) na téma "lepší fungování potravinového 
řetězce: řešení nekalých obchodních praktik) a zlepšení postavení zemědělců"; Přizpůsobení 
několika právních aktů, které stanoví použití regulativního postupu s kontrolou, článkům 290 a 291 
Smlouvy o fungování Evropské unie. 

 V EP proběhne schůze Výboru pro právní záležitosti, program: VÝMĚNA NÁZORŮ s Fransem 
Timmermansem, prvním místopředsedou Evropské komise, pověřeným zlepšením právní úpravy, 
meziinstitucionálními vztahy, právním řádem a Listinou základních práv v rámci strukturovaného 
dialogu mezi Parlamentem a Komisí. ROZPRAVY: Předložení interinstitucionální příručky pro 
přípravu legislativních aktů právním oddělením; Autorská práva na digitálním jednotném trhu;  
Elektronické zveřejnění Úředního věstníku Evropské unie; VÝMĚNA NÁZORŮ s Andrusem 
Ansipem, místopředsedou Evropské komise odpovědným za digitální jednotný trh v rámci 
strukturovaného dialogu mezi Parlamentem a Komisí. 

 V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: Global Media 
Forum 2017; Účast na zasedání Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU, Malta; Schůze 
poradní skupiny EU k dohodě o přidružení mezi EU a Střední Amerikou; Skupina ad hoc 
Budoucnost Výboru; SVĚTOVÁ PODNIKATELSKÁ RADA PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ – 
konference věnovaná iniciativám partnerství v oblasti nízkouhlíkových technologií; Skupina ad hoc 
Příspěvek EHSV k pracovnímu programu Komise na rok 2018. 

 Ve Výboru regionů se uskuteční: Debata občanů v Aténách o budoucnosti Evropy.  

 

Úterý 20. června  

 V rámci Rady EU proběhne: Rada pro obecné záležitosti; Bezpečnostní výbor – zabezpečení 
informací (AQUA, odborníci); Atašé ve finančních službách; Poradci pro spravedlnost a vnitřní věci; 
Skupina MERTENS; Politický a bezpečnostní výbor (PSC); Stálý výbor pro operativní spolupráci v 
oblasti vnitřní bezpečnosti (COSI); Výbor pro obchodní politiku (TPC) – odborníci (ocel, textil a jiná 
průmyslová odvětví); Výbor pro obchodní politiku (TPC) – odborníci (služby a investice); 
Horizontální pracovní skupina pro drogy (HDG); Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv 
(COMEM); Pracovní skupina pro celní spolupráci (CCWP); Pracovní skupina pro energetiku; 
Pracovní skupina pro Evropské sdružení volného obchodu (ESVO); Pracovní skupina pro Latinskou 
Ameriku a Karibik; Pracovní skupina pro Mašrek/Maghreb; Pracovní skupina pro rozšíření a pro 
země jednající o přistoupení k EU; Pracovní skupina pro sociální otázky; Pracovní skupina pro 
telekomunikace a informační společnost; Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG) – HTF; 
Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii (COEST); Pracovní skupina radů pro vnější 
vztahy (RELEX); Rozpočtový výbor. 

 V rámci maltského předsednictví proběhnou následující akce: ACP-EU. 
 V EP proběhne Schůze Výboru pro zahraniční věci, program: HLASOVÁNÍ: Zpráva o zprávě 

Komise o Turecku za rok 2016; Rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o politickém dialogu a 
spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kubánskou republikou na 
straně druhé jménem Evropské unie; Rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o politickém dialogu a 
spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Kubánskou republikou na 
straně druhé jménem Evropské unie; Politické vztahy EU se Sdružením národů jihovýchodní Asie; 
Politické vztahy EU s Indií; Korupce a lidská práva ve třetích zemích; Dopad mezinárodního 
obchodu a obchodních politik EU na globální hodnotové řetězce. ROZPRAVY: Výměna názorů s 
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Martinem Koblerem, zvláštním zástupcem generálního tajemníka OSN a vedoucím podpůrné mise 
Organizace spojených národů v Libyi; Výměna názorů na přezkum strategie EU-Střední Asie s 
Petrem Burianem, zvláštním zástupcem EU pro Střední Asii a Luc Devigne, zástupcem výkonného 
ředitele pro Střední Asii, ESVČ. Výměna názorů o provádění mírových dohod v Minsku s 
generálním ředitelem pro politiku a komunikaci Oleksii Makejevem, ukrajinským ministerstvem 
zahraničí; Andreasem Prothmannem, zvláštním vyslancem pro Ukrajinu, vedoucím pracovní 
skupiny Ukrajiny, německým spolkovým ministrem zahraničí; Raphaëlem Martinem de Lagarde, 
zástupcem ředitele pro Rusko a východní Evropu, francouzského ministerstva zahraničních věcí; 
Globální politický závazek odpovědnosti za ochranu; Výměna názorů s Jánem Figelem, zvláštním 
vyslancem pro podporu svobody náboženského vyznání nebo víry mimo Evropskou unii. 

 V EP se uskuteční schůze Rozpočtového výboru, program: ROZPRAVY: Záruka EU za případné 
ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii; 
Záruční fond pro vnější akce; Prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice, 
jakož i zavedení technických zlepšení pro tento fond a Evropský investiční poradní uzel; Zpětná 
vazba na misi do Tuniska (21. - 25. května 2017); Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro 
přizpůsobení se globalizaci – EGF/2017/001 ES/Castilla y León těžba – Španělsko; Agentura 
Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů. HLASOVÁNÍ: Návrh opravného 
rozpočtu č. 2 k souhrnnému rozpočtu na rok 2017 zahrnutí přebytku za rozpočtový rok 2016; 2017 
Rozpočet: Oddíl III - Komise; 2017 Rozpočet: ostatní oddíly; Politika v oblasti nemovitostí. 
ROZPRAVY: Monitorovací skupina pro provádění vybraných nástrojů v okruhu 3 "Bezpečnost a 
občanství" (Fond pro vnitřní bezpečnost a azyl, Migrační a integrační fond); Rozpočet na rok 2018 
– mandát pro třístranná jednání. SLYŠENÍ: Příprava na víceletý finanční rámec po roce 2020. 

 V EP proběhne schůze Hospodářského a měnového výboru, program: ROZPRAVY: Legitimní 
opatření na ochranu oznamovatelů jednajících ve veřejném zájmu při zveřejňování důvěrných 
informací společností a veřejných orgánů; Hospodářská politika eurozóny; Akční plán pro retailové 
finanční služby; Správní spolupráce a boj proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty; 
Povinnosti ohledně DPH v oblasti poskytování služeb a prodeje zboží na dálku; Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o přechodná 
opatření pro zmírnění dopadu zavedení IFRS 9 na kapitál a dopadu zacházení s některými 
expozicemi vůči subjektům veřejného sektoru denominovanými v jiné než domácí měně členských 
států jako s velkými expozicemi; Strukturovaný dialog s Valdisem Dombrovskisem, místopředsedou 
pro euro a sociální dialog, odpovědným také za finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových 
trhů; Boj proti nerovnostem jako prostředek k podpoře vytváření pracovních míst a růstu. 
HLASOVÁNÍ: Směrem k celoevropskému rámci pro kryté dluhopisy; Politika pro osoby s nízkými 
příjmy jako nástroj pro boj proti chudobě. ROZPRAVA: Přezkum aktů v přenesené pravomoci a 
prováděcích opatření. 

 V EP se uskuteční společná schůze Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, Výboru pro kulturu a 
vzdělávání, Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, Výboru pro právní záležitosti a Výboru pro 
občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, program: Slyšení předsedy komisařky Mariy 
Gabrielové. 

 V EP proběhne WORKSHOP Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů: Reforma 
profesionálních služeb. 

 V EP proběhne schůze Výboru pro dopravu a cestovní ruch, program: HLASOVÁNÍ: Pokračující 
platnost stávajících omezení rozsahu činností v oblasti letectví a příprava provádění celosvětového 
tržního opatření od roku 2021; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zrušují 
nařízení Rady (EHS) č. 1101/89, nařízení (ES) č. 2888/2000 a nařízení (ES) č. 685/2001. 
ROZPRAVY: Evropská strategie pro nízkoemisní mobilitu; Prezentace studie tematické sekce 
nazvané „Noční osobní vlaky v Evropě: konec trati?“ – vystoupí Dick Dunmore, Steer Davis Gleave; 
Výměna názorů s evropskými koordinátory Péterem Balázsem a Kurtem Bodewigem o podpoře 
multimodality; Výchozí kvalifikace a pravidelné školení řidičů některých silničních vozidel pro 
nákladní nebo osobní dopravu a řidičské průkazy; Přeshraniční zásilkové služby; Kontrola 
bezpečnosti silniční dopravy: prezentace následujících dokumentů Komisí, GŘ MOVE:–
COM(2017)0099 o silničních technických kontrolách,– COM(2017)0116 o přístupu k povolání 
podnikatele v silniční dopravě; Kontrola: vystoupení Komise o nařízení v přenesené pravomoci o 
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multimodálních informačních službách o cestování v celé Unii a o podpůrné akci v rámci Nástroje 
pro propojení Evropy (CEF). 

 V EP proběhne schůze Výboru pro regionální rozvoj, program: HLASOVÁNÍ: Založení společného 
podniku pro průmysl založený na biotechnologiích; Teritoriální typologie. ROZPRAVY: Studie 
zadaná tematickým oddělením B k tématu "Poučení z ukončení programovacího období 2007-
2013"; Zavádění nástrojů politiky soudržnosti ze strany regionů s cílem řešit demografickou změnu; 
Realizace makroregionálních strategií EU. 

 V EP proběhne schůze Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova, program: HLASOVÁNÍ: Dohoda 
mezi EU a Chilskou republikou o obchodu s ekologickými produkty. ROZPRAVY: Ochrana 
zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci; Řízení 
energetické unie; Prezentace; Výměna názorů. 

 V EP proběhne schůze Výboru pro právní záležitosti, program: HLASOVÁNÍ: Určité aspekty 
zprostředkování v občanských a obchodních věcech (směrnice o mediaci); Vysílání pracovníků v 
rámci poskytování služeb; Daňový základ (CCCTB); Společný základ daně z příjmů právnických 
osob; Test proporcionality před přijetím nové úpravy profesí; Změna směrnice 2004/37/ES o 
ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci; 
Vytvoření nástroje, který přispívá ke stabilitě a míru; Delegované nařízení Komise, kterým se mění 
příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006, kterým se zavádí řízení o 
evropském platebním rozkazu. ROZPRAVY: Návrh na insolvenci; Preventivní rámce 
restrukturalizace, druhá šance a opatření ke zvýšení účinnosti restrukturalizace, insolvence a 
postupů udělování absolutoria; Uplatňování směrnice o odpovědnosti za životní prostředí v 
souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí; Vzájemné uznávání příkazů k 
zmrazení a konfiskaci; Respektování soukromého života a ochrany osobních údajů v elektronických 
komunikacích a zrušení směrnice 2002/58/ES (nařízení o soukromí a elektronických 
komunikacích); Ochrana osob s ohledem na zpracování osobních údajů orgány, institucemi, úřady 
a agenturami Unie a o volném pohybu těchto údajů; Pravidla občanského práva pro robotiku; 
Delegované nařízení o ochranné známce Evropské unie; Potenciál a výzvy mezinárodního práva 
soukromého v současném migračním kontextu. WORKSHOP: Potenciál a výzvy mezinárodního 
práva soukromého v současném migračním kontextu. 

 V EP proběhne schůze Výboru pro ústavní záležitosti, program: SLYŠENÍ: Brexit: Ústavní výzvy a 
důsledky. 

 V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: SVĚTOVÁ 
PODNIKATELSKÁ RADA PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ – konference věnovaná iniciativám 
partnerství v oblasti nízkouhlíkových technologií; Global Media Forum 2017; Účast na zasedání 
Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU, Malta; Budoucnost Evropy – schůze skupiny ad 
hoc; SOC/562 – Dovednosti / nové formy práce – veřejné slyšení + 2. schůze studijní skupiny; 
Schůze monitorovacího výboru Latinská Amerika; Partnerství; Schůze interní poradní skupiny EU v 
rámci dohody o volném obchodu mezi EU a Koreou; SOC/561 – Úloha sociálních partnerů a 
organizací občanské společnosti v nových formách práce – 2. schůze; REX/488 – 2. schůze studijní 
skupiny Nový kontext strategických vztahů EU-CELAC a úloha občanské společnosti (stanovisko z 
vlastní iniciativy). 

 Ve Výboru regionů se uskuteční: Den energie – konference; Budoucnost Evropské unie: očekávání 
občanů. 

 Politická skupina Evropa svobody a přímé demokracie pořádá: Brexit 365: Jeden rok od referenda 
EU. 

 Politická skupina Zelení – Evropská svobodná aliance pořádá: Otevření dveří dialogu: Světový den 
uprchlíků. 

 

Středa 21. června  

 V rámci Rady EU proběhne: COREPER I.; Skupina přátel předsednictví; Politický a bezpečnostní 
výbor (PSC); Vojenský výbor Evropské unie (EUMC); Horizontální pracovní skupina pro drogy 
(HDG); Politicko-vojenská skupina (PMG); Pracovní skupina pro Afriku (COAFR); Pracovní skupina 
pro Asii-Oceánii (COASI); Pracovní skupina pro finanční služby; Pracovní skupina pro humanitární 
pomoc a potravinovou pomoc; Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh; 
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Pracovní skupina pro konzulární záležitosti; Pracovní skupina pro OSN (CONUN); Pracovní 
skupina pro spolupráci v trestních věcech (COPEN); Pracovní skupina pro vesmír; Pracovní 
skupina pro vnitřní/vnější rybářskou politiku; Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG) – 
HTF; Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii (COEST); Pracovní skupina radů pro 
vnější vztahy (RELEX); Pracovní skupina vedoucích veterinárních služeb, 21.–23. 6. 2017. 

 V rámci maltského předsednictví proběhnou následující akce: ACP-EU. 
 Evropská komise bude projednávat a schvalovat následující body: Seminář Komise k přípravě 

reflexního dokumentu o budoucnosti financí EU do roku 2025 (proces Bílé knihy); Příprava 
Evropské rady; Provádění mezinárodní dohody o narušování daňových základů a přesouvání zisku 
do jiných zemí (BEPS - Base Erosion and Profit Shifting). 

 V EP proběhne společný program Podvýboru pro bezpečnost a obranu, Výboru pro rozvoj a Výboru 
pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci: Konference na vysoké úrovni o řízení migrace. 

 V EP proběhne program Výboru pro rozpočtovou kontrolu: SLYŠENÍ: Posunují investice EU 
kupředu výzkum, inovace a podnikání? 

 V EP proběhne jednání Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, program: ROZPRAVY: 
Koordinace systémů sociálního zabezpečení; Boj proti nerovnostem jako prostředek k podpoře 
vytváření pracovních míst a růstu. HLASOVÁNÍ: Lepší služby pro oblast dovedností a kvalifikací 
(Europass); Nová agenda dovedností pro Evropu; Přijetí stanoviska/stanovisek ve formě dopisu k 
žádosti/žádostem o využití Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci; Přizpůsobení 
několika právních aktů, které stanoví použití regulativního postupu s kontrolou, článkům 290 a 291 
Smlouvy o fungování Evropské unie; Zavedení společného rámce pro evropské statistiky týkající se 
osob a domácností založeného na individuálních údajích sbíraných na základě výběrových 
souborů; Posílení hospodářského postavení žen v soukromém a veřejném sektoru v EU; Kontrola 
výdajů a monitorování nákladové efektivnosti systémů záruk EU pro mladé lidi. 

 V EP proběhne společná schůze Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a Výboru pro kulturu a 
vzdělávání, program: HLASOVÁNÍ: Lepší služby pro oblast dovedností a kvalifikací (Europass); 
Nová agenda dovedností pro Evropu. 

 V EP se uskuteční společná schůze Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 
potravin a Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, program: ROZPRAVA: Řízení energetické 
unie. 

 V EP se uskuteční schůze Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, program: ROZPRAVA: 
Respektování soukromí a ochrana osobních údajů v odvětví elektronických komunikací a zrušení 
směrnice 2002/58/ES (regulace soukromí a elektronické komunikace). HLASOVÁNÍ: Podpora 
připojení k internetu v místních komunitách; Kosmická strategie pro Evropu; Pravidla pro výkon 
autorského práva a souvisejících práv platných pro některé online přenosy vysílacích organizací a 
další přenos televizních a rozhlasových pořadů; Pokračující platnost stávajících omezení rozsahu 
činností v oblasti letectví a příprava provádění celosvětového tržního opatření od roku 2021; ITRE 
Příspěvek k usnesení ENVI o COP 23 – Bonn. VÝMĚNY NÁZORŮ. 

 V EP proběhne schůze Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, program: ROZPRAVY: 
Stanovení pravidel pro dodávání hnojivých výrobků s označením CE na trh; Záchrana životů: 
zvyšování bezpečnosti vozidel v EU; Právní a operační rámec evropské elektronické karty služeb; 
Evropská elektronická karta služeb a související administrativní zařízení; Výměna názorů s Pierrem 
Moscovicim, komisařem odpovědným za daňovou a celní unii, Hospodářské a finanční záležitosti; 
Respektování soukromí a ochrana osobních údajů v odvětví elektronických komunikací a zrušení 
směrnice 2002/58/ES (regulace soukromí a elektronické komunikace); Souhrnný rozpočet 
Evropské unie na rozpočtový rok 2018 – všechny oddíly; Akční plán pro retailové finanční služby. 

 V EP proběhne společné slyšení Vyšetřovacího výboru pro prošetření údajných porušení a 
nesprávného úředního postupu při uplatňování právních předpisů Unie v souvislosti s praním 
peněz, vyhýbáním se daňovým povinnostem a daňovými úniky EP a Výboru pro právní záležitosti, 
téma: EU ochrana informátorů. 

 V EP se uskuteční schůze Výboru pro kulturu a vzdělávání, program: HLASOVÁNÍ: Akademické 
pokračující a dálkové vzdělávání jako součást evropské strategie celoživotního učení; Pravidla pro 
výkon autorského práva a souvisejících práv platných pro některé online přenosy vysílacích 
organizací a další přenos televizních a rozhlasových pořadů; Autorské právo na jednotném 
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digitálním trhu; Kontrola výdajů a monitorování nákladové efektivnosti systémů záruk EU pro mladé 
lidi. Výměna názorů. Veřejné slyšení o Brexitu: Důsledky pro politiku kultury a vzdělávání. 

 V EP proběhne slyšení Vyšetřovacího výboru pro prošetření údajných porušení a nesprávného 
úředního postupu při uplatňování právních předpisů Unie v souvislosti s praním peněz, vyhýbáním 
se daňovým povinnostem a daňovými úniky EP, téma: "Finanční zpravodajské jednotky (FIU) - Ins 
a Outs a případ ruského prádelny". 

 V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: Skupina 
politického monitorování; 2. schůze zájmové skupiny EHSV Spotřebitelé a životní prostředí; Global 
Media Forum 2017; Účast na zasedání Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU, Malta; 
Mimořádná schůze skupiny s delegáty CCMI Skupina I; Skupina politického monitorování; 
Mimořádná schůze – členové CCMI náležející ke sk. I + delegáti kat. 1; Mimořádná schůze – 
členové CCMI náležející ke sk. III + delegáti kat. 3; Mimořádná schůze – členové CCMI náležející 
ke sk. II + delegáti kat. 2; Mimořádná schůze skupiny s delegáty CCMI Skupina I. 

 Ve Výboru regionů se uskuteční: Schůze skupiny politického monitorování; Seminář skupiny SES 
na téma „Progresivní reakce na populismus“. 

 Vláda ČR bude jednat v rámci Výboru pro Evropskou unii, program: Mandát pro předsedu vlády 
Bohuslava Sobotku na zasedání Evropské rady ve dnech 22. a 23. června 2017 v Bruselu. Po něm 
následuje jednání Vlády, body s evropskou tématikou: Stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu 
ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/01 - Peněžní prostředky 
Evropské unie a státního rozpočtu určené na financování opatření v rámci Operačního programu 
Podnikání a inovace z hlediska dosažení cílů; Pozvání účastnických států Organizace pro 
bezpečnost a spolupráci v Evropě, Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva Organizace pro 
bezpečnost a spolupráci v Evropě a Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a 
spolupráci v Evropě k pozorování voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. 
 

Čtvrtek 22. června 

 V rámci Rady EU proběhne: Skupina přátel předsednictví; Pracovní skupina vedoucích 
veterinárních služeb, 21.–23. 6. 2017. 

 Probíhá zasedání Evropské rady, program: Migrace; Bezpečnost a obrana; Pracovní místa, růst a 
konkurenceschopnost; Jednání Brexitu. 

 V rámci maltského předsednictví proběhnou následující akce: Neformální zasedání CODEV. 
 V EP proběhne jednání Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, program: VÝMĚNA NÁZORŮ v 

rámci strukturovaného dialogu s Jyrkim Katainenem (místopředseda Evropské komise); 
ROZPRAVA: Zlepšování rovnováhy mezi pracovním a osobním životem formálních a neformálních 
pečovatelů. 

 V EP se uskuteční schůze Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, program: VÝMĚNA NÁZORŮ. 
ROZPRAVY: Evropský kodex pro elektronické komunikace; Sdružení evropských regulačních 
orgánů v oblasti elektronických komunikací; Energetická účinnost; Podpora využívání energie z 
obnovitelných zdrojů. 

 V EP proběhne schůze Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, program: ROZPRAVA: 
Smlouvy na online prodej zboží a další prodeje na dálku. HLASOVÁNÍ: Evropský kodex pro 
elektronické komunikace. ROZPRAVY: Balíček prosazování: prezentace Komisí; Výměna názorů o 
předpokládaných rozdílech v kvalitě složení a chuti výrobků prodávaných na jednotném trhu v EU: - 
Pilotní projekt IMCO - Navrhovaný akt Unie. 

 V EP se uskuteční schůze Výboru pro kulturu a vzdělávání, program: ROZPRAVY: Souhrnný 
rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018 - všechny oddíly; Provádění Evropské strategie pro 
pomoc osobám se zdravotním postižením. 

 V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: 
PŘEDSEDNICTVO CCMI; REX 479 – Study Group meeting on EU-Korea Free Trade Agreement - 
Trade and Sustainable Development Chapter; 48. schůze Střediska pro sledování trhu práce 
(SSTP) – třetí z pěti schůzí v roce 2017 LMO; Stálá studijní skupina Práva osob se zdravotním 
postižením – 2. schůze a slyšení; Schůze monitorovacího výboru Mezinárodní obchod v sídle WTO 
v Ženevě (Švýcarsko); Poradní komise pro průmyslové změny CCMI. 
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 Ve Výboru regionů se uskuteční: Konference předsedů VR – návštěva Skotského parlamentu CoP; 
Přípravná schůze skupiny ALDE na schůzi komise CIVEX; 14. schůze komise ECON ECON-VI. 

 

Pátek 23. června 

 V rámci Rady EU proběhne: Výbor pro obchodní politiku (TPC) – zástupci; Pracovní skupina pro 
námořní dopravu; Pracovní skupina vedoucích veterinárních služeb, 21.–23. 6. 2017. 

 Probíhá zasedání Evropské rady, program: Migrace; Bezpečnost a obrana; Pracovní místa, růst a 
konkurenceschopnost; Jednání Brexitu. 

 V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: 
Předsednictvo specializované sekce ECO; Mimořádná schůze předsednictva sk. III věnovaná 
tématu „Brexit a jeho důsledky pro Irsko“ –; ECO/410 – Nerovné rozdělení bohatství v Evropě: 
rozdíly z hlediska zisku a práce – veřejné slyšení a 3. schůze studijní skupiny. 

 Národní konvent pořádá akci s názvem: KULATÝ STŮL: Demografická změna a migrace v Evropě. 

 

Sobota 24. června 

 Žádné akce. 

Neděle 25. června 

 Žádné akce. 
 

Probíhající veřejné konzultace:  
 

Do 26. 6. Veřejná konzultace o přezkumu Pravidel Významné tržní síly 

Do 26. 6. Konzultace ohledně seznamu navrhovaných projektů společného zájmu v oblasti 

energetické infrastruktury 

Do 26. 6. Konzultace k seznamu navrhovaných projektů společného zájmu - Další projekty ropných a 

inteligentních sítí 

Do 30. 6 Veřejná konzultace na téma kolizních norem z hlediska účinků pro třetí strany z obchodů s 

cennými papíry a pohledávkami. 

Do 4. 7. Otevřené veřejné konzultace o obecné úpravě spotřebních daní – harmonizace a 

zjednodušení 

Do 5. 7. Otevřená veřejná konzultace k hodnocení agentur EU: Eurofound, Cedefop, ETF a EU-

OSHA. 

Do 7. 7. Veřejná konzultace o strukturách spotřebních daní uplatňovaných na alkohol a alkoholické 

nápoje 

Do 25. 7. Veřejná konzultace o nařízení o detergentech v rámci hodnocení ex-post 

Do 28. 7. Veřejná konzultace týkající se hodnocení směrnice o inteligentních dopravních systémech 

Do 4. 8. Veřejné konzultace o hodnocení a revizi předpisů o doméně nejvyšší úrovně .eu 

Do 6. 8. Veřejná konzultace na téma „Modernizace práva obchodních společností EU“: Pravidla 

digitálních řešení a účinných přeshraničních operací. 

Do 11. 8. Veřejná konzultace na téma "Doporučení k podpoře sociálního začlenění a sdílení hodnot 

prostřednictvím formálního a neformálního učení". 

Do 15. 8. Veřejná konzultace - Výzva k předložení důkazů o fungování opatření kolektivního 

odškodnění v členských státech Evropské unie. 

Do 16. 8. Veřejná konzultace na téma Evropské občanské iniciativy 

Do 30. 8. Veřejná konzultace týkající se směrnice o databázích: uplatňování a dopad 

Do 31. 8. Průběžné hodnocení programu pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních 

podniků (COSME) (2014-2020) 
Do 31. 8. Konzultace zúčastněných stran ohledně hodnocení právních předpisů EU týkajících se krve, 

tkání a buněk 

http://ec.europa.eu/info/content/public-consultation-review-significant-market-power-smp-guidelines_cs
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-list-proposed-projects-common-interest-0
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-list-proposed-projects-common-interest-0
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-list-proposed-projects-common-interest-additional-projects-oil-and-smart
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-list-proposed-projects-common-interest-additional-projects-oil-and-smart
http://ec.europa.eu/info/finance-consultations-2017-securities-and-claims_cs
http://ec.europa.eu/info/finance-consultations-2017-securities-and-claims_cs
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/customs-consultations/public-consultation-general-arrangements-excise-duty-harmonisation-and-simplification_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/customs-consultations/public-consultation-general-arrangements-excise-duty-harmonisation-and-simplification_en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/customs-consultations/public-consultation-structures-excise-duties-applied-alcohol-and-alcoholic-beverages_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/customs-consultations/public-consultation-structures-excise-duties-applied-alcohol-and-alcoholic-beverages_en
http://ec.europa.eu/info/content/public-consultation-detergents-regulation-context-its-ex-post-evaluation_cs
https://ec.europa.eu/transport/themes/its/consultations/2017-evaluation-its-directive_en
file://///192.168.67.3/Dokumenty_Cebre/MONITORING/2017/Týdenní%20přehledy/22.%20-%2028.%205.%202017/ec.europa.eu/info/content/public-consultation-evaluation-and-revision-eu-top-level-domain-regulations_cs
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=58190
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=58190
http://ec.europa.eu/info/consultations/social-inclusion-shared-values-learning_cs
http://ec.europa.eu/info/consultations/social-inclusion-shared-values-learning_cs
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=59539
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=59539
http://ec.europa.eu/info/content/public-consultation-european-citizens-initiative_cs
http://ec.europa.eu/info/content/public-consultation-database-directive-application-and-impact-0_cs
http://ec.europa.eu/info/content/interim-evaluation-programme-competitiveness-enterprises-and-small-and-medium-sized-enterprises-cosme-2014-2020_cs
http://ec.europa.eu/info/content/interim-evaluation-programme-competitiveness-enterprises-and-small-and-medium-sized-enterprises-cosme-2014-2020_cs
http://ec.europa.eu/health/consultations_en
http://ec.europa.eu/health/consultations_en
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Do 4. 9. Hodnocení - Nařízení TEN-E 

Do 10. 9. Veřejná konzultace týkající se silniční infrastruktury a bezpečnosti tunelů 

 

 
Zprávu pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU dne 15. 6. 2017. 

Kontakt: brussels@cebre.cz. 

https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/evaluation-ten-e-regulation
https://ec.europa.eu/transport/modes/road/consultations/2017-road-infrastructure-safety
mailto:brussels@cebre.cz

