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Shrnutí nejdůležitějších událostí 

 V pondělí bude Hospodářský a sociální výbor projednávat sdělení k dokončení bankovní unie. 
 Tento týden probíhá plenární zasedání Evropského parlamentu, kde se bude mj. projednávat systém 

EU pro obchodování s emisemi, strategie v oblasti digitálního obchodu, nízko emisní mobilita a 
provádění sociálního pilíře.  

 Rada EU pro zahraniční věci bude v pondělí jednat o aktuálním dění, situaci v Iráku a na Blízkém 
východě, strukturované spolupráci, skupině G5 Sahel, o činnostech navazujících na summit Africké 
unie – EU a o rozvoji. 

 Evropská komise bude v úterý projednávat a schvalovat plnění Evropské agendy pro bezpečnost, 
12. zprávu o pokroku v oblasti Bezpečnosti Unie, sdělení o evropské občanské iniciativě "Zákaz 
glysophátu a ochrana lidí a prostředí před toxickými pesticidy" a možnosti nových partnerství EU a 
afrických, karibských a tichomořských zemí po roce 2020. 

 Ve čtvrtek pořádá estonské předsednictví konferenci na téma digitální předsednictví – takeaway 
z estonského programu pro digitální Evropu. 

 Ve čtvrtek a v pátek proběhne jednání Evropské Rady, na programu je obrana, sociální otázky, 
vzdělávání a kultura, vnější vztahy, migrace, jednání o brexitu a Eurosummit, na kterém se bude 
projednávat Hospodářská a měnová unie a bankovní unie. 
 

Pondělí 11. prosince 
 

 V rámci Rady EU zasedá:  
 Rada pro zahraniční věci - 11. Konference ministrů Světové obchodní organizace (WTO) v Buenos 

Aires 
 Rada pro zahraniční věci (program: aktuální dění, situace v Iráku a na Blízkém východě, Stálá 

strukturovaná spolupráce (PESCO), Skupina G5 Sahel, činnosti navazující na summit Africká unie 
- EU, rozvoj)Rada pro zemědělství a rybolov, 11. a 12. prosince 2017 (omezení odlovu pro rok 
2018, budoucnost výživy a zemědělství) 

 Bezpečnostní výbor; Atašé ve finančních službách; Poradci pro spravedlnost a vnitřní věci; Výbor 
pro civilní aspekty řešení krizí (CIVCOM); Rozpočtový výbor; Skupina Nicolaidis; Politicko-
vojenská skupina (PMG); Pracovní skupina na vysoké úrovni pro azyl a migraci (HLWG); Pracovní 
skupina pro Codex Alimentarius; Pracovní skupina pro oblast západního Balkánu (COWEB); 
Pracovní skupina pro pozemní dopravu; Pracovní skupina pro sociální otázky; Pracovní skupina 
pro telekomunikace a informační společnost; Pracovní skupina pro víza; Pracovní skupina pro 
Vojenský výbor (EUMCWG); Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG) – HTF; Pracovní 
skupina radů pro vnější vztahy (RELEX); Společná pracovní skupina pro výzkum a jaderné otázky; 
Pracovní skupina pro sociální otázky; Pracovní skupina pro víza. 

 
 V Evropském parlamentu bude probíhat: 

 plenární zasedání s následujícím programem:  
ROZPRAVY: Udržitelné řízení vnějšího rybářského loďstva; Systém EU pro obchodování s 
emisemi (EU ETS): pokračující platnost stávajících omezení rozsahu činností v oblasti letectví a 
příprava provádění celosvětového tržního opatření od roku 2021; Zpráva o občanství EU za rok 
2017: posílení práv občanů v Unii demokratické změny; Směrem ke strategii v oblasti digitálního 
obchodu; Vyhlídky a výzvy pro odvětví včelařství EU; Evropská strategie pro nízko emisní 
mobilitu. 
 

 schůze Výboru pro rozvoj: 
Výměna názorů s laureáty Sacharovovy ceny za rok 2017: Demokratická opozice ve Venezuele: 
Národní shromáždění (Julio Borges) a všichni političtí vězni uvedení v Foro Penal Venezolano 
zastoupení Leopoldem Lópezem, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Yon Goicoechea, Lorent 
Saleh, Alfredo Ramos a Andrea González. 
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 schůze Hospodářského a měnového výboru: 

ROZPRAVY: Kapacita absorpce a rekapitalizace úvěrových institucí a investičních podniků; 
Výjimky, finanční holdingové společnosti, smíšené finanční holdingové společnosti, odměny, 
opatření dohledu a pravomoci a opatření k ochraně kapitálu; Poměr pákového efektu, poměr 
čistého stabilního financování, požadavky na vlastní zdroje a způsobilé závazky, úvěrové riziko 
protistrany, tržní riziko, expozice vůči centrálním protistranám, expozice vůči subjektům 
kolektivního investování, velké expozice, požadavky na vykazování a zveřejňování. 
 

 schůze Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci: 
ROZPRAVA: Druhý dialog výboru LIBE o bezpečnosti s komisařem Kingem: vyvracení 
argumentace teroristů a pokrok na cestě směrem k bezpečnostní unii; HLASOVÁNÍ: Boj proti 
praní peněz prostřednictvím trestního práva. 
 

 V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: 
 11. ministerská konference WTO a jednání s Mercosurem (Buenos Aires, Argentina, 10. - 14. 

prosince 2017) 
 Začlenění Romů – třetí návštěva členského státu – Česká republika 
 1. schůze studijní skupiny REX/497 Hospodářská a sociální soudržnost a evropská integrace 

zemí západního Balkánu 
 ECO/443 – Dokončení bankovní unie (sdělení) 
 REX/495 – Nové podněty pro partnerství mezi Afrikou a EU – 1. schůze studijní skupiny 
 

Úterý 12. prosince 
 

 V rámci Rady EU zasedá: 
 Rada pro zahraniční věci - 11. Konference ministrů Světové obchodní organizace (WTO) v 

Buenos Aires 
 Rada pro zemědělství a rybolov, 11. a 12. prosince 2017 (omezení odlovu pro rok 2018, 

budoucnost výživy a zemědělství) 
 Rada pro obecné záležitosti (článek 50), (aktuální stav jednání o Brexitu)  
 Rada pro obecné záležitosti (prosincové zasedání Evropské rady, říjnové zasedání Evropské 

rady, legislativní priority, Evropský semestr) 
 Bezpečnostní výbor; Politický a bezpečností výbor; Výbor pro kulturní otázky; Atašé ve 

finančních službách; Skupina přátel předsednictví; Skupina přátel předsednictví; Poradci pro 
spravedlnost a vnitřní věci; Vojenský výbor Evropské unie (EUMC); Skupina MERTENS; 
Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM); Pracovní skupina pro dopravu – 
intermodální otázky a sítě; Pracovní skupina pro energetiku; Pracovní skupina pro Latinskou 
Ameriku a Karibik; Pracovní skupina pro Mašrek/Maghreb; Pracovní skupina pro námořní 
dopravu; Pracovní skupina pro obchodní otázky (WPTQ); Pracovní skupina pro OSN (CONUN); 
Pracovní skupina pro vesmír; Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii (COEST); 
Pracovní skupina pro životní prostředí; Pracovní skupina pro africké, karibské a tichomořské 
státy (AKT); Pracovní skupina pro Evropské sdružení volného obchodu (ESVO); Pracovní 
skupina pro konkurenceschopnost a růst; Pracovní skupina pro telekomunikace a informační 
společnost; Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG) – HTF; Pracovní skupina radů pro 
finanční věci. 

 
 Evropská komise bude projednávat a schvalovat následující body: 

 Plnění Evropské agendy pro bezpečnost (včetně legislativních návrhů, které umožní 
interoperabilitu mezi informačními systémy EU pro bezpečnost, hranice a migraci řízení);  

 12. zpráva o pokroku v oblasti Bezpečnosti Unie;  
 Sdělení o evropské občanské iniciativě "Zákaz glysophátu a ochrana lidí a prostředí před 

toxickými pesticidy";  
 Vstříc novému partnerství EU a afrických, karibských a tichomořských zemí po roce 2020. 
 Koná se Pařížský summit o klimatu 

 
 V Evropském parlamentu bude probíhat plenární zasedání s následujícím programem:  
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 ROZPRAVY: Vyšetřování praní peněz, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňových úniků; 
Prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice; HLASOVÁNÍ: Návrh 
doporučení v návaznosti na vyšetřování praní peněz, vyhýbání se daňovým povinnostem a 
daňových úniků; Cla na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických; 
Dohoda o letecké dopravě mezi EU a Spojenými státy americkými; ROZPRAVY: Dohoda s 
Íránem o jaderném programu; Situace v Afghánistánu; Situace Rohingyů; Výroční zpráva o 
provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky; Výroční zpráva o lidských právech a 
demokracii ve světě v roce 2016 a politika EU v této oblasti. 

 
 V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: 

 11. ministerská konference WTO a jednání s Mercosurem (Buenos Aires, Argentina, 10.-14. 
prosince 2017) 

 Začlenění Romů – třetí návštěva členského státu – Česká republika 
 Schůze skupiny II 
 Schůze skupiny II – pracovní skupina III, II 

 

Středa 13. prosince 
 

 V rámci Rady EU proběhne:  
 Rada pro zahraniční věci - 11. Konference ministrů Světové obchodní organizace (WTO) v 

Buenos Aires 
 COREPER I; Politický a bezpečnostní výbor; Vojenský výbor Evropské unie (EUMC); Výbor pro 

civilní aspekty řešení krizí (CIVCOM); Poradci pro spravedlnost a vnitřní věci; Rozpočtový výbor; 
Politicko-vojenská skupina (PMG); Pracovní skupina pro Afriku (COAFR); Pracovní skupina pro 
Asii-Oceánii (COASI); Pracovní skupina pro daňové otázky; Pracovní skupina pro lidská práva 
(COHOM); Pracovní skupina pro celní spolupráci (CCWP); Pracovní skupina pro jaderné otázky 
(WPAQ); Pracovní skupina pro komodity (PROBA); Pracovní skupina pro konkurenceschopnost 
a růst – vnitřní trh; Pracovní skupina pro lesní hospodářství; Pracovní skupina pro leteckou 
dopravu; Pracovní skupina pro otázky občanského práva (JUSTCIV); Pracovní skupina pro 
pojištění; Pracovní skupina pro rozšíření a pro země jednající o přistoupení k EU; Pracovní 
skupina pro telekomunikace a informační společnost; Pracovní skupina pro základní práva, 
občanská práva a volný pohyb osob (FREMP); Pracovní skupina radů pro vnější vztahy 
(RELEX). 

 
 V Evropském parlamentu bude probíhat plenární zasedání s následujícím programem:  

 ROZPRAVA: Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 14. – 15. prosince 2017; HLASOVÁNÍ: 
20 let od předání Hongkongu; ROZPRAVY: Složení Evropského parlamentu; Provádění 
sociálního pilíře; Provádění směrnice o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu 
vykořisťování dětí a proti dětské pornografii; Dohoda o partnerství mezi EU a Kazachstánem. 

 
 V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: 

 11. ministerská konference WTO a jednání s Mercosurem (Buenos Aires, Argentina, 10. - 14. 
prosince 2017) 

 Začlenění Romů – třetí návštěva členského státu – Česká republika 
 4. schůze stálé studijní skupiny Práva osob se zdravotním postižením 
 ECO/401 – Poučení, jak se vyhnout přísným úsporným opatřením v EU – slyšení a 2. schůze 

studijní skupiny 
 

 Ve Výboru regionů se uskuteční: 
 16. schůze komise COTER 

 

Čtvrtek 14. prosince  
 

 V rámci Rady EU dále zasednou:  
 Poradci pro spravedlnost a vnitřní věci; Stálý výbor pro operativní spolupráci v oblasti vnitřní 

bezpečnosti (COSI); Pracovní skupina pro vývoz konvenčních zbraní. 
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 V rámci zasedání Evropské rady se budou projednávat následující body: 
 Obrana, sociální otázky, vzdělávání a kultura, vnější vztahy, migrace, jednání o brexitu, 

Eurosummit 

 

 V rámci estonského předsednictví proběhnou následující akce: 
 Konference o nejlepší praxi EUCPN ECPA, 13. – 15. 12. 2017 
 Digitální předsednictví - takeaway z estonského programu pro digitální Evropu 

 

 V Evropském parlamentu bude probíhat  
 plenární zasedání s následujícím programem:  

ROZPRAVY: Provádění makroregionálních strategií EU; Jednání Petičního výboru v průběhu 
roku 2016; Případy porušování lidských práv, demokracie a právního státu. 

 

 schůze Podvýboru pro bezpečnost a obranu: 
ROZPRAVA: Zavedení programu evropského obranného průmyslového rozvoje, jehož cílem je 
podpora konkurenceschopnosti a inovační kapacity obranného průmyslu EU. 

 
 V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: 

 11. ministerská konference WTO a jednání s Mercosurem (Buenos Aires, Argentina, 10. - 14. 
prosince 2017) 

 Delegace 6 členů: úvodní setkání ke studii sekce NAT s názvem „Toolbox for multi-stakeholder 
climate partnerships - A policy framework to stimulate bottom-up climate actions“ (Nástroje pro 
mnohostranná partnerství v oblasti klimatu – politický rámec na podporu zdola vycházející 
ochrany klimatu) 

 TEN/645 – 2. schůze studijní skupiny Volný pohyb neosobních údajů v EU 
 ECO/441 – Evropský systém dohledu nad finančním trhem – přezkum – 1. schůze studijní 

skupiny 
 INT/836 – Nezákonný obsah / on-line platformy – 1. schůze studijní skupiny 

 
 Ve Výboru regionů se uskuteční:   

 Výzvy a pobídky při provádění strukturálních reforem 
 

Pátek 15. prosince 
 

 V rámci Rady EU proběhne: 
 Eurosummit (Hospodářská a měnová unie (HMU), bankovní unie) 
 COREPER I; Pracovní skupina pro africké, karibské a tichomořské státy (AKT); Pracovní skupina 

pro výměnu informací a ochranu údajů (DAPIX). 
 

 V rámci zasedání Evropské rady se budou projednávat následující body: 
 článek 50: práva občanů, Irsko, finanční závazky 
 Obrana, sociální otázky, vzdělávání a kultura, vnější vztahy, migrace, jednání o brexitu, 

Eurosummit 
 

 V rámci estonského předsednictví proběhne následující akce: 
Konference o nejlepší praxi EUCPN ECPA, 13. – 15. 12. 2017 
 

Sobota 16. prosince 
 

Neděle 17. prosince 
 

Probíhající veřejné konzultace:  

do 12. 12 
Veřejná konzultace k přezkumu směrnice o opakovaném použití informací veřejného sektoru 

(směrnice o informacích veřejného sektoru) 

do 15. 12. 
Veřejná konzultace k prioritám síťových kódů a pokynů pro rok 2018 na základě čl. 6 odst. 1 

nařízení (ES) č. 714/2009 a nařízení (ES) č. 715/2009 

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-review-directive-re-use-public-sector-information-psi-directive_cs
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-review-directive-re-use-public-sector-information-psi-directive_cs
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-priorities-network-codes-and-guidelines-2018-based-article-6-1-regulation-ec-no-714-2009-and-regulation-ec-no-715-2009_cs
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-priorities-network-codes-and-guidelines-2018-based-article-6-1-regulation-ec-no-714-2009-and-regulation-ec-no-715-2009_cs
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do 03. 01. Veřejná konzultace týkající se spravedlivého zdanění digitální ekonomiky 

do 04. 01. 
Veřejná konzultace týkající se dodatkových ochranných osvědčení a výjimek z porušení patentu 

pro výzkumné účely 

do 05. 01. Veřejná konzultace týkající se specifikací spolupracujících inteligentních dopravních systémů 

do 07. 01. 
Veřejná konzultace týkající se návrhu na zřízení Evropského orgánu pro pracovní příležitosti; 

Iniciativa týkající se evropského čísla sociálního zabezpečení 

do 08. 01. Veřejná konzultace o hodnocení a přezkumu systému označování pneumatik v EU 

do 09. 01. 
Veřejná konzultace o rozšíření přístupu donucovacích orgánů do centrálních rejstříků bankovních 

účtů 

do 14. 01. Veřejná konzultace týkající se Evropské digitální platformy pro kulturní dědictví (Europeana) 

do 15. 01. 
Veřejná konzultace o možných opatřeních EU, které se zabývají otázkou přístupu k sociální 

ochraně osob ve všech formách zaměstnání v rámci Evropského pilíře sociálních práv 

do 18. 01. 
Veřejná konzultace o ohlašovacích formalitách lodí (prostředí Evropského jednotného námořního 

portálu) 

do 18. 01. Veřejná konzultace o používání elektronických dokumentů v nákladní dopravě 

do 22. 01. 
Veřejná konzultace týkající se povinnosti institucionálních investorů a správců aktiv, co se týče 

udržitelnosti 

do 29. 01.  Veřejná konzultace o vozidlech s vysokým zatížením (HDV) - Standardy pro emise CO2 

do 02. 02. Veřejná konzultace k modernizaci společné vízové politiky EU 

do 09. 02. Veřejná konzultace o iniciativě na omezení průmyslového transmastného tuku v EU 

do 09. 02. 
Veřejná konzultace k rozšíření působnosti Vízového informačního systému (VIS) s cílem zahrnout 

údaje o dlouhodobých vízech a povoleních k pobytu 

do 12. 02. 
Veřejná konzultace k tematickému hodnocení podpory z nástroje předvstupní pomoci a z 

evropského nástroje sousedství pro reformu veřejné správy 

do 12. 02. 
Veřejná konzultace týkající se hodnocení účelnosti a účinnosti (REFIT) právních předpisů EU o 

přípravcích na ochranu rostlin a reziduích pesticidů 

do 12. 02. 
Veřejná konzultace týkající se výběru metod pro stanovení seznamu odvětví a pododvětví, u nichž 

hrozí značné riziko uhlíku v období 2021-2030 

do 14. 02. Veřejná konzultace o revizi nařízení EU o prekurzorech výbušnin 

do 21. 02. Veřejná konzultace o léčivých přípravcích v rámci životním prostředí 

do 23. 02. 
Veřejná konzultace určená veřejnosti týkající se problematiky falešných zpráv (tzv. ‘‘fake news‘‘) 

a šíření dezinformací na internetu 

do 28. 02. Veřejná konzultace o kontrole vhodnosti pro dozorové zprávy 

do 02. 03. 
Veřejná konzultace o modernizaci soudní spolupráce v občanských a obchodních věcech v EU 

(revize nařízení (ES) č. 1393/2007 o doručování písemností a nařízení (ES) č. 1206/2001 o důkazu) 

 
 

Zprávu pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU dne 8. 12. 2017. 
Kontakt: brussels@cebre.cz. 
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