
V uplynulém týdnu probíhalo plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku. Ve středu 18. září poslanci 
drtivou většinou svých hlasů přijali usnesení, ve kterém deklarují, že Evropský parlament odmítne jakýkoli 
návrh dohody o vystoupení Spojeného království z EU, která nezaručí otevřené hranice mezi Irskou 
republikou a Severním Irskem. Usnesení je sice právně nezávazné, má ovšem svou politickou váhu, neboť 

vyjadřuje společný postoj evropského zákonodárného sboru. Více informací zde. 

Poslanci Evropského parlamentu budou již brzy „testovat“ odbornou způsobilost všech kandidátů na 
členy Evropské komise navržených pro funkční období 2019 - 2024. Jde o tzv. „grilování“, které je nedílnou 
součástí procesu schvalování nové Komise. Slyšení jsou plánována v období od 30. září do 8. října. Praxe z minulých 

období ukazuje, že kandidáti, kteří během svého slyšní neuspějí, svoji kandidaturu raději stáhnou. Před pěti lety se 
tak rozhodla slovinská kandidátka a bývalá premiérka země Alenka Bratušeková. Tentokrát v nelehké situaci bude 
mimo jiné i francouzská nominantka Sylvie Goulardová, kandidátka na komisařku pro vnitřní trh, která byla 
v minulosti vyšetřována za údajné zneužívání evropských prostředků. Česká kandidátka Věra Jourouvá, 
nominována v novém funkčním období na post místopředsedkyně zodpovídající za hodnoty EU 
a transparentnost, absolvuje své slyšení v pondělí 7. října. Odpovídat bude na otázky poslanců Výboru pro 
občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) a Výboru pro ústavní záležitosti (AFCO). Její jméno patří k těm, 

která jsou zatím i vzhledem k jejímu předešlému působení v evropských strukturách přijímána bez výraznějších 
výhrad. Více informací je k dispozici zde.    

V rámci snah MPO o užší dialog s českými podnikateli si dovolujeme připomenout další seminář z cyklu „Vnitřní 
trh EU z pohledu malých a středních podniků“, který se uskuteční dne 3. října v Brně. Cílem semináře je 

představení možných řešení aktuálních nejpalčivějších problémů na vnitřním trhu EU z pohledu českých podnikatelů. 
Mezi tématy nebude chybět přeshraniční poskytování služeb, vysílání pracovníků a také informace o aktuální 
legislativě EU v oblasti vnitřního trhu. Podrobnosti o semináři naleznete na této adrese, kde se na seminář můžete 
rovněž registrovat. 
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