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Shrnutí nejdůležitějších událostí








V pondělí a úterý zasedá Rada pro konkurenceschopnost, která se bude zabývat mj. Jednotným
digitálním trhem a jednotnou digitální bránou, jednotným patentem a notifikacemi při poskytování
služeb.
Členové Výboru pro právní záležitosti Evropského parlamentu budou v pondělí hlasovat o zprávě k
vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb.
V úterý proběhne schůze Výboru pro zahraniční věci Evropského parlamentu, kde se bude hlasovat
o zavedení režimu Unie pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování, technické pomoci a
tranzitu u zboží dvojího užití. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP se bude zabývat
evropskými normami, delší životností výrobků a přeshraniční zásilkovou službou. Na Výboru pro
občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci se bude jednat o riziku politického zneužívání
sdělovacích prostředků v České republice.
Ve středu bude Evropská komise projednávat a schvalovat proces Bílé knihy, Balíček mobility:
strategie po roce 2020 týkající se automobilů/dodávek a nákladních automobilů, autobusů a
autokarů, euroviněta a Směrnice o Evropské službě elektronického mýtného (EETS).
V Evropském parlamentu začne ve středu plenární zasedání, na kterém Evropská komise představí
silniční balíček. Europoslanci se budou zabývat např. digitalizací evropského průmyslu a rizikem
politického zneužívání sdělovacích prostředků v České republice.
Ve středu a ve čtvrtek zasedá Evropský hospodářský a sociální výbor. Na plenárním zasedání
vystoupí předseda Evropského parlamentu Antonio Tajani na téma spolupráce Parlamentu
s EHSV, evropská ochránkyně práv Emily O'Reilly a komisař Tibor Navracsics na téma revize
programu Erasmus +.

Pondělí 29. května






Zasedá Rada pro konkurenceschopnost, 29.–30. 5. 2017, program: Vnitřní trh a průmysl;
„Prověrka“ konkurenceschopnosti; Jednotný digitální trh – Průmyslová politika – Převádění podniků.
V rámci maltského předsednictví proběhnou následující akce: Setkání ředitelů EU pro ochranu
přírody a biologické rozmanitosti; Směrem k ekonomice nulového uhlíku po roce 2030; Setkání
generálních ředitelů pro odborné vzdělávání a přípravu (GŘ VET).
V EP proběhne Schůze Výboru pro zahraniční věci, program: ROZPRAVA: Výměna názorů o
dohodě o politickém dialogu a spolupráci mezi EU a Kubou se zástupcem výkonného ředitele
ESVČ pro Ameriky Rolandem Schäferem a zvláštním zástupcem EU pro lidská práva Stavrosem
Lambrinidisem; 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; 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; Shrnutí pracovní cesty výboru AFET do Ázerbájdžánu, Gruzie a
Arménie ve dnech 22.-26. května 2017; Uzavření Dohody o partnerství, vztazích a spolupráci mezi
Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Novým Zélandem na straně druhé;
Uzavření Dohody o partnerství, vztazích a spolupráci mezi EU a jejími členskými státy na jedné
straně a Novým Zélandem na straně druhé.
V EP proběhne schůze Výboru pro rozvoj, program: ROZPRAVA: Řešení stále užšího prostoru pro
občanskou společnost v rozvojových zemích; Výsledky EU a členských států EU při poskytování
oficiální rozvojové pomoci; Zřízení nástroje přispívajícího ke stabilitě a míru. HLASOVÁNÍ: Nový
Evropský konsensus o rozvoji – náš svět, naše důstojnost, naše budoucnost. ROZPRAVA: Korupce
a lidská práva ve třetích zemích; Globální roubíkové pravidlo.
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V EP se uskuteční schůze Rozpočtového výboru, program: HLASOVÁNÍ: Rozpočet na rok 2017:
oddíl III – Komise; Rozpočet na rok 2017: ostatní oddíly; Politika v oblasti nemovitostí. ROZPRAVA:
Návrh opravného rozpočtu č. 2 k souhrnnému rozpočtu na rok 2017 zahrnutí přebytku za
rozpočtový rok 2016; Návrh opravného rozpočtu č. 3 k souhrnnému rozpočtu na rok 2017 týkající
se Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí.
V EP proběhne schůze Výboru pro rozpočtovou kontrolu, program: SEMINÁŘ na téma „Budoucnost
úřadu OLAF“.
V EP proběhne schůze Hospodářského a měnového výboru, program: ROZPRAVA: Dialog o
měnových záležitostech s prezidentem Evropské centrální banky Mariem Draghim; Veřejné slyšení
s Mariem Draghim, předsedou Evropské rady pro systémová rizika; Zpráva o probíhajících
interinstitucionálních jednáních; politika pro osoby s nízkými příjmy jako nástroj pro boj proti
chudobě.
V EP proběhne jednání výboru pro zaměstnanost a sociální věci, program: ROZPRAVA: Zpráva o
pokroku v provádění Evropské strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením (2010–
2020); Boj proti nerovnostem jako prostředek k podpoře vytváření pracovních míst a růstu; Výměna
názorů o reformách na řeckém trhu práce.
V EP se uskuteční schůze Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin,
program: ROZPRAVA: Energetická náročnost budov; Procesní pravidla v oblasti podávání zpráv o
životním prostředí; Výměna názorů s Komisí o vykonávání směrnice o environmentálním hluku;
Výměna názorů s Komisí o písemné informaci na příbalovém letáku léčivých přípravků; Výměna
názorů s Komisí o ekologizaci společné zemědělské politiky; Výměna názorů s Komisí o
označování alkoholických nápojů.
V EP se uskuteční schůze Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, program: ROZPRAVA:
Prezentace zvláštní zprávy Evropského účetního dvora na téma „Podpora EU vyřazování jaderných
zařízení z provozu“, výměna názorů s členem Účetního dvora Philem Wynnem Owenem;
Energetická náročnost budov; Pokračující platnost stávajících omezení rozsahu činností v oblasti
letectví a příprava provádění celosvětového tržního opatření od roku 2021; Výměna názorů s
ředitelem Evropské agentury pro bezpečnost letectví Patrickem Kyem; Pracovní cesta výboru ITRE
za účelem návštěvy úřadu BEREC, Riga, Lotyšsko (20.–21. dubna), shrnutí; Pracovní cesta výboru
ITRE do Německa a Polska (20.–22. února), shrnutí.
V EP proběhne schůze Výboru pro regionální rozvoj, program: ROZPRAVA: Souhrnný rozpočet
Evropské unie na rozpočtový rok 2018 – všechny oddíly; Založení společného podniku pro průmysl
založený na biotechnologiích; Výměna názorů se Siimem Kallasem, předsedou skupiny na vysoké
úrovni, která má monitorovat zjednodušení pro příjemce evropských strukturálních a investičních
fondů.
V EP proběhne schůze Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova, program: Za přítomnosti Rady a
Komise: VEŘEJNÉ SLYŠENÍ na téma „Situace ve včelařství EU“ (viz samostatný návrh pořadu
jednání); Integrovaná zemědělská statistika; Řízení energetické unie.
V EP se uskuteční schůze Výboru pro kulturu a vzdělávání, program: PREZENTACE návrhu
Evropské komise solidarity Komise; STUDIE, kterou požaduje výbor CULT pověřený a spravovaný
tematickým oddělením - "Migrační vzdělávání: sledování a hodnocení".
V EP proběhne schůze Výboru pro právní záležitosti, program: ROZPRAVA: Preventivní rámce
restrukturalizace, druhá šance a opatření pro zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, platební
neschopnosti a oddlužení; Pravidla pro výkon autorského práva a souvisejících práv platných pro
některé online přenosy vysílacích organizací a další přenos televizních a rozhlasových pořadů; Boj
proti praní peněz prostřednictvím trestního práva; Respektování soukromí a ochrana osobních
údajů v odvětví elektronických komunikací a zrušení směrnice 2002/58/ES (regulace soukromí a
elektronické komunikace); Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
orgány, institucemi, úřady a agenturami Unie a volný pohyb těchto údajů; Legitimní opatření na
ochranu oznamovatelů jednajících ve veřejném zájmu při zveřejňování důvěrných informací
společností a veřejných orgánů. HLASOVÁNÍ: Vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb;
Zřízení nástroje přispívajícího ke stabilitě a míru; Ověřování pověřovacích listin (článek 3); Řízení
před Soudním dvorem Evropské unie (článek 141); Žádost, aby byl Rolandas Paksas zbaven
poslanecké imunity; Žádost, aby byl Béla Kovács zbaven poslanecké imunity; Žádost, aby byl Jean-
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Marie Le Pen zbaven poslanecké imunity; Žádost, aby byla Marine Le Penová zbavena poslanecké
imunity; Žádost, aby byla Mylène Troszczynskiová zbavena poslanecké imunity; Žádost, aby byla
paní Marie-Christine Boutonnetová zbavena poslanecké imunity.
V EP proběhne schůze Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, program:
ROZPRAVA: Odborná skupina na vysoké úrovni pro informační systémy a interoperabilitu; Boj proti
kybernetické trestné činnosti; Autorské právo na jednotném digitálním trhu; Souhrnný rozpočet
Evropské unie na rozpočtový rok 2018 – všechny oddíly.
V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: Budoucnost
Evropy – CHORVATSKO; PORTUGALSKO; RUMUNSKO; ECO/433 – Rodinné a tradiční podniky
a rozvoj regionů – slyšení a 1. schůze studijní skupiny; Rozšířené užší předsednictvo EHSV;
Rozšířené užší předsednictvo EHSV.
Ve Výboru regionů se uskuteční akce s názvem: Zapojení do dopadu: další krok v transformaci
měst; Výbor pro evropské záležitosti saského regionálního parlamentu.

Úterý 30. května












V rámci Rady zasedne: Rada pro konkurenceschopnost, 29.–30. 5. 2017, program: Vnitřní trh a
průmysl; „Prověrka“ konkurenceschopnosti; Jednotný digitální trh – Průmyslová politika – Převody
podniků.
V rámci maltského předsednictví proběhnou následující akce: Setkání ředitelů EU pro ochranu
přírody a biologické rozmanitosti; Setkání generálních ředitelů pro odborné vzdělávání a přípravu
(GŘ VET); Kontaktní výbor EU: Strategický auditový seminář Evropa 2020; Partnerský seminář pro
členské státy a Komisi pro demokracii, mládež a sport; Evropská aliance pro učňovská studia:
Oslava úspěchu a pohledu dopředu; Konference IP5.
V EP proběhne Schůze Výboru pro zahraniční věci, program: HLASOVÁNÍ: Směrem ke strategii
EU pro mezinárodní kulturní vztahy; Kosmická strategie pro Evropu; Zavedení režimu Unie pro
kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování, technické pomoci a tranzitu u zboží dvojího užití
(přepracované znění); Řešení případů porušování lidských práv v kontextu válečných zločinů a
zločinů proti lidskosti, včetně genocidy; Doporučení Radě k 72. zasedání Valného shromáždění
Organizace spojených národů; Rámec Unie pro znovuusídlování; Rámcová dohoda mezi
Evropskou unií a Kosovem o obecných zásadách účasti Kosova na programech Unie. ROZPRAVA:
Výměna názorů s výkonným ředitelem Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA)
Patrickem Kyem.
V EP proběhne společná schůze Výboru pro zahraniční věci a Výboru pro kulturu a vzdělávání,
program: HLASOVÁNÍ: Směrem ke strategii EU pro mezinárodní kulturní vztahy.
V EP proběhne schůze Podvýboru pro lidská práva, program: ROZPRAVA: Řešení stále užšího
prostoru pro občanskou společnost v rozvojových zemích; Korupce a lidská práva ve třetích
zemích; Informace o pracovní cestě podvýboru DROI do Uzbekistánu. Společně s delegací pro
vztahy se zeměmi Mašreku: Výměna názorů ohledně situace v oblasti lidských práv v Egyptě.
V EP proběhne schůze Výboru pro rozvoj, program: HLASOVÁNÍ: Politické vztahy EU s Latinskou
Amerikou; Úsilí EU v oblasti udržitelnosti; Korupce a lidská práva ve třetích zemích; Dopad
mezinárodního obchodu a obchodních politik EU na globální hodnotové řetězce; 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. ROZPRAVA:
Hodnocení nástrojů EU pro kombinování půjček a grantů; Společné sdělení Evropské komise vysoké představitelky /místopředsedkyně o nových podnětech pro partnerství mezi Afrikou a EU;
Informace ze zasedání Rady pro zahraniční věci (rozvoj), které se konalo dne 19. května 2017.
V EP proběhne schůze Výboru pro mezinárodní obchod, program: VÝMĚNA NÁZORŮ s Cecilií
Malmströmovou, komisařkou pro obchod, ohledně strukturovaného dialogu mezi Evropským
parlamentem a Evropskou komisí; Výměna názorů na rozsudek, který dne 16. května 2017 vynesl
Soudní dvůr ve věci dohody o volném obchodu mezi EU a Singapurem. HLASOVÁNÍ: Korupce a
lidská práva ve třetích zemích; Rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o politickém dialogu a
spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kubánskou republikou na
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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; Aktuální stav provádění paktu udržitelnosti v Bangladéši.
ROZPRAVA: dopad mezinárodního obchodu a obchodních politik EU na globální hodnotové
řetězce.
V EP se uskuteční schůze Rozpočtového výboru, program: PREZENTACE návrhu rozpočtu na rok
2018, který předložila Komise.
V EP se uskuteční společná schůze Rozpočtového výboru a Výboru pro rozpočtovou kontrolu,
program: HLASOVÁNÍ: Finanční pravidla vztahující se na souhrnný rozpočet Unie.
V EP proběhne schůze Výboru pro rozpočtovou kontrolu, program: SPOLEČNÁ VÝMĚNA
NÁZORŮ s Výborem pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) ohledně boje
vedeného trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie (viz samostatný
návrh programu CJ09); SPOLEČNÉ HLASOVÁNÍ s Rozpočtovým výborem (BUDG) ohledně
finančních pravidel o souhrnném rozpočtu Unie (viz samostatný návrh programu CJ13).
ROZPRAVA: Zvláštní zpráva EÚD č. 35/2016 (udělení absolutoria za rok 2016): Využívání
rozpočtové podpory ke zlepšení mobilizace domácích příjmů v subsaharské Africe; Prezentace
hlavních činností Evropského investičního fondu v rámci mandátů Evropské komise a ve
společném řízení (jako jsou evropské strukturální a investiční fondy) a mandáty Evropského fondu
pro strategické investice spravované Evropským investičním fondem. WORKSHOP na téma
„Udělení absolutoria Radě - Hledání řešení“.
V EP proběhne společná schůze Výboru pro rozpočtovou kontrolu a Výboru pro občanské svobody,
spravedlnost a vnitřní věci, program: ROZPRAVA: Boj proti podvodům poškozujícím finanční zájmy
Unie prostřednictvím trestního práva.
V EP proběhne schůze Hospodářského a měnového výboru, program: ROZPRAVA: Směrem k
celoevropskému rámci pro kryté dluhopisy.
V EP proběhne společná schůze Hospodářského a měnového výboru a Výboru pro zaměstnanost
a sociální věci, program: Hospodářský dialog a výměna názorů o evropském semestru v roce 2017
- doporučení pro jednotlivé země.
V EP proběhne společná schůze Hospodářského a měnového výboru a Výboru pro právní
záležitosti, program: Zveřejnění informací o zdanění příjmu některými podniky a pobočkami.
V EP proběhne jednání Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, program: HLASOVÁNÍ: Příspěvek
výboru EMPL o strukturovaném dialogu; Pracovní podmínky a nejisté zaměstnání; Podmínky pro
vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem vysoce kvalifikovaného zaměstnaní.
ROZPRAVA: Společná výměna názorů o doporučeních pro jednotlivé země s Hospodářským a
měnovým výborem; Slyšení jmenovaného ředitele Evropské nadace odborného vzdělávání (ETF).
V EP se uskuteční schůze Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin,
program: HLASOVÁNÍ: Glyfozát a autorizační postupy; Omezení používání některých
nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních; Závazná roční snížení emisí
skleníkových plynů, jichž mají dosáhnout členské státy v období od roku 2021 do roku 2030 pro
odolnou Energetickou unii a pro splnění závazků podle Pařížské dohody, a změna nařízení
Evropského parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí
skleníkových plynů a podávání dalších informací vztahujících se ke změně klimatu; Stanovení
pravidel pro dodávání hnojivých výrobků s označením CE na trh; HIV/AIDS, tuberkulóza a
hepatitida typu C. ROZPRAVA: Pokračující platnost stávajících omezení rozsahu činností v oblasti
letectví a příprava provádění celosvětového tržního opatření od roku 2021.
V EP se uskuteční schůze Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, program: HLASOVÁNÍ: Účast
Unie na partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA) realizovaném společně
několika členskými státy; Opatření na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu; Hodnocení
provádění programu Horizont 2020 v souvislosti s jeho střednědobým přezkumem a návrhem
rámcového programu č. 9; Zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku
využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky
do roku 2030 a změna nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanismu
monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací vztahujících se
ke změně klimatu; Ochrana před dumpingovým dovozem a dovozem subvencovaných výrobků ze
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zemí, které nejsou členy EU. ROZPRAVA: Výměna názorů s panem Andrusem Ansipem,
místopředsedou pro jednotný digitální trh, jako součást strukturovaného dialogu (10:30-12:00).
WORKSHOP na téma „Potenciál reakce na poptávku po elektřině“.
V EP proběhne schůze Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, program: Rozpočet na rok
2018 – mandát pro třístranná jednání; Kosmická strategie pro Evropu. HLASOVÁNÍ: Přeshraniční
zásilkové služby; Evropské normy - provádění nařízení (EU) č. 1025/2012; Delší životnost výrobků:
přínosy pro spotřebitele a společnosti.
V EP proběhne schůze Výboru pro dopravu a cestovní ruch, program: HLASOVÁNÍ: Kosmická
strategie pro Evropu. ROZPRAVA: Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018 –
všechny oddíly; 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; Informace o třístranných jednáních (3 spisy o námořní bezpečnosti)
(neveřejné jednání).
V EP proběhne schůze Výboru pro regionální rozvoj, program: HLASOVÁNÍ: Podpora soudržnosti a
rozvoje v nejvzdálenějších regionech EU: provádění článku 349 SFEU. ROZPRAVA: Studie zadaná
tematickou sekcí B na téma „Poznatky získané z uzavření programového období 2007–2013“;
Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR po roce 2020; Územní typologie (Tercet).
V EP proběhne schůze Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova, program: HLASOVÁNÍ: Nařízení
Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014,
pokud jde o kontrolní opatření týkající se pěstování konopí, některá ustanovení týkající se
ekologických plateb, plateb pro mladé zemědělce vykonávající kontrolu nad právnickou osobou,
výpočet částky na jednotku v rámci dobrovolné podpory vázané na produkci, části platebních
nároků a některé požadavky na oznamování týkající se režimu jednotné platby na plochu a
dobrovolné podpory vázané na produkci, a kterým se mění příloha X nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013; Stanovení pravidel pro dodávání hnojivých výrobků s
označením CE na trh; Zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání
půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku
2030 a změna nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanismu monitorování a
vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací vztahujících se ke změně
klimatu; Úsilí EU v oblasti udržitelnosti; Rozpočet na rok 2018 – mandát pro třístranná jednání.
ROZPRAVA: Podpora využívání energie z obnovitelných zdrojů (přepracování); VÝMĚNA
NÁZORŮ s generálním ředitelem FAO Josem Grazianem Da Silvou o budoucnosti potravin a
zemědělství.
V EP se uskuteční schůze Výboru pro kulturu a vzdělávání, program: HLASOVÁNÍ: Zavedení akce
Unie ve prospěch Evropských hlavních měst kultury pro roky 2020 až 2033; Rozpočet na rok 2018
– mandát pro třístranná jednání; Legitimní opatření na ochranu oznamovatelů jednajících ve
veřejném zájmu při zveřejňování důvěrných informací společností a veřejných orgánů. ROZPRAVA:
Představení návrhu Komise na zřízení Evropského sboru solidarity.
V EP proběhne schůze Výboru pro právní záležitosti, program: Společná schůze výborů ECON a
JURI: ROZPRAVA: Zveřejnění informací o zdanění příjmu některými podniky a pobočkami; Sdělení
předsedy týkající se rozhodnutí přijatých koordinátory. HLASOVÁNÍ: Společné minimální normy pro
občanskoprávní řízení; Promlčecí lhůty pro nehody v silničním provozu; Přistoupení EU k Úmluvě
Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí; Provádění ustanovení
Smlouvy týkajících se vnitrostátních parlamentů; Přeshraniční výměna kopií některých děl
chráněných autorským právem a právy s ním souvisejícími a jiných předmětů ochrany v přístupném
formátu mezi Unií a třetími zeměmi, která je ve prospěch osob nevidomých, zrakově postižených či
osob s jinými poruchami čtení; Přeshraniční výměna kopií některých děl chráněných autorským
právem a právy s ním souvisejícími a jiných předmětů ochrany v přístupném formátu mezi Unií a
třetími zeměmi, která je ve prospěch osob nevidomých, zrakově postižených či osob s jinými
poruchami čtení; Povolené způsoby užití děl a jiných předmětů chráněných na základě autorského
práva a práv s ním souvisejících, z nichž budou mít prospěch osoby nevidomé, zrakově postižené
či osoby s jinými poruchami čtení, a změna směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů
autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti; Zřízení systému
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vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu a údajů o odepření vstupu, pokud jde
o státní příslušníky třetích zemí překračující vnější hranice členských států EU, a stanovení
podmínek přístupu do systému EES pro účely vymáhání práva; Evropský kodex pro elektronické
komunikace (přepracované znění). ROZPRAVA: Příslušnost, uznávání a výkon rozhodnutí ve
věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a mezinárodních únosů dětí
(přepracované znění); Právní důsledky brexitu; Posuzování dodržování zásady subsidiarity (článek
42).
V EP proběhne schůze Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, program:
SLYŠENÍ na téma „Současné výzvy v boji proti terorismu a závažné trestné činnosti“. JEDNÁNÍ:
SPOLEČNÁ SCHŮZE s Výborem pro rozpočtovou kontrolu (CONT) (viz samostatný návrh pořadu
jednání PE604.848 v01-00). ROZPRAVA: Vězeňské systémy a podmínky ve věznicích; Společný
postup pro přiznávání mezinárodní ochrany v Unii; Rámec Unie pro znovuusídlování. HLASOVÁNÍ:
Zřízení systému „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování nařízení
(EU) č. 604/2013 k identifikaci neoprávněně pobývajícího státního příslušníka třetí země nebo
osoby bez státní příslušnosti a na základě žádostí orgánů pro vymáhání práva členských států a
Europolu o porovnání údajů s údaji systému Eurodac pro účely vymáhání práva (přepracované
znění). ROZPRAVA: LIBE: Slyšení o současných výzvách v boji proti terorismu a závažné trestné
činnosti; Riziko politického zneužívání sdělovacích prostředků v České republice.
V EP proběhne schůze Výboru pro ústavní záležitosti, program: HLASOVÁNÍ: Kontrola uplatňování
práva EU v roce 2015. ROZPRAVA: Revize nařízení (EU) 211/2011 o iniciativě občanů; Pravidla a
všeobecné zásady mechanismu, na základě kterého členské státy kontrolují vykonávání výkonných
pravomocí Komise.
V EP proběhne schůze 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, program: SLYŠENÍ s předsedou Evropské komise
Jean-Claudem Junckerem; Slyšení s Fernandem Rochou Andradem, státním tajemníkem pro
daňové záležitosti Portugalské republiky.
V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: NAT/713 – 1.
schůze studijní skupiny – Využívání půdy k udržitelné produkci potravin a ekosystémovým službám
(průzkumné stanovisko na žádost estonského předsednictví); Budoucnost Evropy – ESTONSKO;
Schůze kvestorů; Schůze předsednictva: přípravná schůze skupiny III; Schůze předsednictva:
přípravná schůze skupiny I; Schůze předsednictva: přípravná schůze skupiny II; Společné fórum
pro dialog s občanskou společností EU-Ukrajina; Schůze předsednictva Evropského
hospodářského a sociálního výboru BUREAU.
Ve Výboru regionů se uskuteční: Výbor pro evropské záležitosti saského regionálního parlamentu;
Polední informování - Portál evropského investičního projektu: pomáhání regionům a městům
úspěšně propagovat své projekty.

Středa 31. května







V rámci Rady zasedne: Coreper l.; Coreper ll.
V rámci maltského předsednictví proběhnou následující akce: Partnerský seminář pro členské státy
a Komisi pro demokracii, mládež a sport; Evropská aliance pro učňovská studia: Oslava úspěchu a
pohledu dopředu; Konference IP5; Inovativní podnikání - Malta 2017; Mořské chráněné oblasti:
iniciativy a příležitosti; Kontaktní výbor EU: Seminář o auditu daňové politiky.
Evropská komise bude projednávat a schvalovat následující body: Diskuzní dokument o
prohloubení Hospodářské a měnové unie do roku 2025 (proces bílé knihy); Balíček mobility:
strategie po roce 2020 týkající se automobilů/dodávek a nákladních automobilů, autobusů a
autokarů; Euro známka a Směrnice o Evropské službě elektronického mýtného (EETS).
V Evropském parlamentu bude probíhat plenární zasedání s následujícím programem:
ROZPRAVY: Rozhodnutí přijaté o balíčku opatření v oblasti mobility; Nový Evropský konsensus o
rozvoji – náš svět, naše důstojnost, naše budoucnost; Odolnost jakožto strategická priorita vnější
činnosti EU; Boj proti antisemitismu; Zavedení dočasných autonomních obchodních opatření pro
Ukrajinu; Preference GSP+ Srí Lance. SPOLEČNÁ ROZPRAVA - Víceletý rámec pro Agenturu
Evropské unie pro základní práva na období 2018–2022: Víceletý rámec pro Agenturu Evropské
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unie pro základní práva na období 2018–2022; Víceletý rámec pro Agenturu Evropské unie pro
základní práva na období 2018– 2022. Konference OSN na vysoké úrovni, která má podpořit
dosažení cíle udržitelného rozvoje č. 14 (konference OSN o oceánech). SPOLEČNÁ ROZPRAVA Digitální Evropa: Digitalizace evropského průmyslu; Internetová konektivita pro růst,
konkurenceschopnost a soudržnost: evropská gigabitová společnost a 5G.
V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: 526. plenární
zasedání: přípravná schůze předsednictva skupiny I; 526. plenární zasedání: schůze předsednictva
skupiny Různé zájmy (skupina III); 526. plenární zasedání: schůze skupiny Zaměstnanci Skupina II;
526. plenární zasedání: schůze skupiny Zaměstnavatelé Skupina I; 526. plenární zasedání: schůze
skupiny Různé zájmy Skupina III; 526. plenární zasedání EHSV PLEN, program: Diskuse o úkolech
a aktuální činnosti evropské veřejné ochránkyně práv; Diskuse v rámci příspěvku EHSV k
hodnocení programu Erasmus+ v polovině období a strategie EU pro mezinárodní kulturní vztahy.
Ve Výboru regionů se uskuteční: Den věnovaný rozšíření – SPV Srbsko; Den věnovaný rozšíření –
SPV Černá Hora; Den věnovaný rozšíření – pracovní skupina pro západní Balkán; Den věnovaný
rozšíření – schůze pracovní skupiny pro Turecko; 3. Den rozšíření 2017.
Jednání Vlády, body s evropskou tématikou: Zajištění financování stáží v institucích EU a přípravy
na testy EPSO v letech 2018 a 2019 prostřednictvím položky Prostředky na financování stáží
zaměstnanců české státní správy v institucích EU v rámci rozpočtové kapitoly 398 Všeobecná
pokladní správa.
Politická skupina Pokrokové spojenectví socialistů a demokratů pořádá: Spravedlivá mobilita a
rovné zacházení: revize směrnice o vysílání pracovníků.
Politická skupina Evropská sjednocená levice a Severská zelená levice pořádá: UZNÁVÁNÍ
JEDNÉHO PÁSU, JEDNÉ STRATEGIE NA CESTĚ, A BUDOUCNOST VZTAHŮ O OBCHODU A
SPOLUPRÁCI EU – ČÍNA.

Čtvrtek 1. června







V rámci Rady proběhne: Summit EU–Čína, 1.–2. 6. 2017, program: pokročit ve strategickém
partnerství; otázky týkající se obchodu, změny klimatu a migrace; zahraniční politika a
bezpečnostní výzva.
V rámci Rady zasedne: COREPER 1 Tripartita (náměstek Stál. Zast. - Martens - Komise); Atašé ve
finančních službách; Skupina přátel předsednictví; Poradci pro spravedlnost a vnitřní věci; Politický
a bezpečnostní výbor (PSC); Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX); Horizontální
pracovní skupina pro drogy (HDG); Pracovní skupina pro Asii-Oceánii (COASI); Pracovní skupina
pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM); Pracovní skupina pro celní spolupráci (CCWP);
Pracovní skupina pro Mašrek/Maghreb; Pracovní skupina pro mezinárodní právo veřejné; Pracovní
skupina pro oblast západního Balkánu (COWEB); Pracovní skupina pro pozemní dopravu; Pracovní
skupina pro rozvojovou spolupráci; Pracovní skupina pro strukturální opatření; Pracovní skupina
pro Vojenský výbor (EUMCWG); Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG) – HTF;
Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii (COEST); Pracovní skupina pro zdraví rostlin
– Skupina Roosendaal.
V rámci maltského předsednictví proběhnou následující akce: Konference IP5; Inovativní podnikání
- Malta 2017; Výbor pro moderní terapie (CAT) - Skupina pro klinická hodnocení (CTFG); Setkání
Rady pro humanitární pomoc a potravinovou pomoc (COHAFA) (úředníci); Evropské fórum o
setkáních úředníků; Ředitelé institucí a škol veřejné správy (DISPA).
V Evropském parlamentu bude pokračovat plenární zasedání s následujícím programem:
ROZPRAVY: Riziko politického zneužívání sdělovacích prostředků v České republice; Jednotný
vzor víz; Ochrana zranitelných dospělých osob. HLASOVÁNÍ: Sazby daně z přidané hodnoty
uplatňované na knihy, noviny a časopisy; Internetová konektivita pro růst, konkurenceschopnost a
soudržnost: evropská gigabitová společnost a 5G; Ochrana zranitelných dospělých osob; Zavedení
dočasných autonomních obchodních opatření pro Ukrajinu; Jednotný vzor víz; Víceletý rámec pro
Agenturu Evropské unie pro základní práva na období 2018–2022; Víceletý rámec pro Agenturu
Evropské unie pro základní práva na období 2018–2022; Digitalizace evropského průmyslu; Nový
Evropský konsensus o rozvoji – náš svět, naše důstojnost, naše budoucnost; Odolnost jakožto
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strategická priorita vnější činnosti EU; Boj proti antisemitismu; Konference OSN na vysoké úrovni,
která má podpořit dosažení cíle udržitelného rozvoje č. 14 (konference OSN o oceánech).
V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: 526. plenární
zasedání EHSV PLEN, program: Diskuse o prioritách Evropského parlamentu a o budoucnosti
spolupráce s EHSV.; Budoucnost Evropy – schůze skupiny ad hoc; Budoucnost Evropy –
NIZOZEMSKO.
Ve Výboru regionů se uskuteční akce s názvem: Den věnovaný rozšíření – plenární zasedání;
Schůze politických koordinátorů komise NAT; 14. schůze komise NAT a konference na téma
„Inteligentní cestovní ruch: inovace, partnerství a udržitelnost“ NAT-VI; 3. Den rozšíření 2017.
Politická skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu pořádá: Konference ALDE: veřejné
podávání zpráv od země k zemi - posílení transparentnosti bez narušení konkurenceschopnosti.

Pátek 2. června









V rámci Rady proběhne: Summit EU–Čína, 1.–2. 6. 2017, program: pokročit ve strategickém
partnerství; otázky týkající se obchodu, změny klimatu a migrace; zahraniční politika a
bezpečnostní výzva.
V rámci Rady EU zasedne: COREPER 1 Tripartita (náměstek Stál. Zast. - Martens - Komise);
Atašé ve finančních službách; Skupina přátel předsednictví; Poradci pro spravedlnost a vnitřní věci;
Rozpočtový výbor; Horizontální pracovní skupina pro drogy (HDG); Pracovní skupina pro africké,
karibské a tichomořské státy (AKT); Pracovní skupina pro celní unii (CUG); Pracovní skupina pro
mezinárodní otázky životního prostředí; Pracovní skupina pro námořní dopravu; Pracovní skupina
pro rozšíření a pro země jednající o přistoupení k EU; Pracovní skupina pro rozvojovou spolupráci;
Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG) – HTF; Pracovní skupina pro životní prostředí;
Skupina Nicolaidis.
V rámci maltského předsednictví proběhnou následující akce: Inovativní podnikání - Malta 2017;
Zasedání monitorovacího výboru URBACT III; Výbor pro moderní terapie (CAT) - Skupina pro
klinická hodnocení (CTFG); Setkání Rady pro humanitární pomoc a potravinovou pomoc
(COHAFA) (úředníci); Evropské fórum o setkáních úředníků; Ředitelé institucí a škol veřejné správy
(DISPA).
V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: Budoucnost
Evropy – BULHARSKO; NĚMECKO; LOTYŠSKO; ŘECKO; Úloha EHSV v procesu politiky EU;
INT/822 – Finanční služby pro spotřebitele – 1. schůze studijní skupiny; Schůze stálé studijní
skupiny Podniky sociální ekonomiky.
Ve Výboru regionů se uskuteční: 14. schůze komise NAT a konference na téma „Inteligentní
cestovní ruch: inovace, partnerství a udržitelnost“ NAT-VI; Europa – Jaká je budoucnost? Reflexe
na Evropu.

Sobota 3. června



Zasedne: COREPER 1 Tripartita (náměstek Stál. Zast. - Martens - Komise).
V rámci maltského předsednictví proběhne následující akce: Inovativní podnikání - Malta 2017.

Neděle 4. června


Žádné akce.

Probíhající veřejné konzultace:
Do 29. 5.
Do 31. 5.
Do 31. 5.
Do 31. 5.

Veřejná konzultace o ochraně whistleblowerů („oznamovatelů“)
Veřejná konzultace o fungování správní spolupráce a boj proti daňovým únikům v oblasti
DPH
Iniciativa EU týkající se omezení plateb v hotovosti
Otevřená veřejná konzultace o programu Erasmus+ a předchozích programech
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Do 1. 6.
Do 6. 6.
Do 9. 6.
Do 15. 6.
Do 26. 6.
Do 26. 6.
Do 26. 6.
Do 30. 6
Do 4. 7.
Do 5. 7.
Do 7. 7.
Do 25. 7.
Do 28. 7.
Do 4. 8.
Do 6. 8.
Do 11. 8.
Do 15. 8.
Do 16. 8.
Do 30. 8.
Do 31. 8.

Otevřená veřejná konzultace k hodnocení právních předpisů EU v oblasti výživových a
zdravotních tvrzení v rámci programu REFIT
Veřejná konzultace – Hodnocení evropského celního seznamu chemických látek (ECICS)
Veřejná konzultace týkající se hodnocení v polovině období všeobecného systému
preferencí EU (GSP)
Veřejná konzultace o FINTECH: konkurenceschopnější a inovativnější evropský finanční
sektor
Veřejná konzultace o přezkumu Pravidel Významné tržní síly
Konzultace ohledně seznamu navrhovaných projektů společného zájmu v oblasti
energetické infrastruktury
Konzultace k seznamu navrhovaných projektů společného zájmu - Další projekty ropných a
inteligentních sítí
Veřejná konzultace na téma kolizních norem z hlediska účinků pro třetí strany z obchodů s
cennými papíry a pohledávkami.
Otevřené veřejné konzultace o obecné úpravě spotřebních daní – harmonizace a
zjednodušení
Otevřená veřejná konzultace k hodnocení agentur EU: Eurofound, Cedefop, ETF a EUOSHA.
Veřejná konzultace o strukturách spotřebních daní uplatňovaných na alkohol a alkoholické
nápoje
Veřejná konzultace o nařízení o detergentech v rámci hodnocení ex-post
Veřejná konzultace týkající se hodnocení směrnice o inteligentních dopravních systémech
Veřejné konzultace o hodnocení a revizi předpisů o doméně nejvyšší úrovně .eu
Veřejná konzultace na téma „Modernizace práva obchodních společností EU“: Pravidla
digitálních řešení a účinných přeshraničních operací.
Veřejná konzultace na téma "Doporučení k podpoře sociálního začlenění a sdílení hodnot
prostřednictvím formálního a neformálního učení".
Veřejná konzultace - Výzva k předložení důkazů o fungování opatření kolektivního
odškodnění v členských státech Evropské unie.
Veřejná konzultace na téma Evropské občanské iniciativy
Veřejná konzultace týkající se směrnice o databázích: uplatňování a dopad
Průběžné hodnocení programu pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních
podniků (COSME) (2014-2020)

Zprávu pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU dne 26. 5. 2017.
Kontakt: brussels@cebre.cz.
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