
 

Newsletter: Plenární zasedání EP 11.- 14. března
2019 ve Štrasburku
 
Budoucnost Evropy: Rozprava se slovenským premiérem Peterem
Pellegrinim 
Předseda vlády Slovenské republiky Peter Pellegrini se v úterý jako osmnáctý lídr
členského státu EU zapojí od 10:00 hodin do diskuze s poslanci a zástupci Evropské
komise o budoucnosti Unie
 
 
Rozprava o prioritách březnového summitu EU 
 
Poslanci ve středu představí svá očekávání od blížícího se Summitu EU, který
proběhne ve dnech 21. - 22. března.
 
 
Zmírnění dopadů případného tvrdého brexitu na občany a podniky v
EU 
 
EP ve středu přijme legislativu, která má minimalizovat negativní dopady případného
tvrdého brexitu v oblasti dopravy, sociálního zabezpečení, rybolovu a programu
Erasmus.
 
 
Opatření na ochranu klimatu: Plány EU do roku 2050 
 
Dlouhodobé cíle EU v oblasti snižování emisí skleníkových plynů budou ve středu
předmětem plenární rozpravy se zástupci Rady a Komise a ve čtvrtek i usnesení. 
 
 
Kybernetická bezpečnost: Opatření na odvrácení hrozby z Číny 
 
Bezpečnostní hrozby vyplývající ze sílící technologické přítomnosti Číny v EU budou v
úterý předmětem nezávazného usnesení. Hlasovat se bude i o aktu o kybernetické
bezpečnosti.
 
 
Potlačování nepřátelské propagandy před evropskými volbami 
 
Návrhy zaměřené na ochranu evropských demokracií před zahraničními aktéry, kteří
šíří dezinformace či zneužívají osobní data, budou předmětem hlasování v úterý a ve
středu.
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Budoucí vztahy EU s Ruskem: Stanovisko EP 
 
 
EU by měla být otevřená možnosti zavedení dalších sankcí, pokud Rusko nepřestane
porušovat mezinárodní právo. Vyplývá to z návrhu usnesení, o kterém budou poslanci
hlasovat v úterý.
 
 
 
 
EP se vyjádří k obchodním jednáním mezi EU a USA  
 
Parlament ve čtvrtek rozhodne, zda a za jakých podmínek podpoří zahájení
omezených obchodních jednání se Spojenými státy.
 
 
Další body programu 
 
Poslanci se budou zabývat i těmito tématy:
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/cs/agenda/briefing/2019-03-11
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Další informace
Pořad jednání
Plenárka naživo (EP Live)
Europarl TV
Tiskové konference a jiné události
Audiovizuální materiál EP
EP Newshub
Podcasty EPRS o klíčových tématech plenárního zasedání

Iva LAŇOVÁ
Tisková atašé

(+420) 255 708 264
iva.lanova@ep.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/cs/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/cs/plenary/
http://www.europarltv.europa.eu/cs/home.aspx
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/cs/schedule
http://audiovisual.europarl.europa.eu/
http://www.epnewshub.eu
http://www.europarl.europa.eu/rss/cs/audio-podcasts.html


Irena KUBÁŠKOVÁ
Tisková atašé

(+420) 255 708 267
(+420) 775 511 125
irena.kubaskova@europarl.europa.eu

Jana KOBLASOVÁ
Tisková atašé

(+420) 255 708 262
jana.koblasova@europarl.europa.eu
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Budoucnost Evropy: Rozprava se slovenským
premiérem Peterem Pellegrinim
 
Předseda vlády Slovenské republiky Peter Pellegrini se v
úterý jako osmnáctý lídr členského státu EU zapojí od
10:00 hodin do diskuze s poslanci a zástupci Evropské
komise o budoucnosti Unie
 
 
Slovenský premiér spolu s předsedou EP Antoniem Tajanim předstoupí po rozpravě před
novináře. Jejich společná tisková konference je naplánována na 12:30 hod. před protokolární
místností EP ve Štrasburku.
 
 
 Peter Pellegrini zavítá do Evropského parlamentu, aby se s poslanci jako osmnáctý lídr státu
podělil o svou vizi reformy fungování Unie. Série rozprav o budoucnosti EU mezi hlavami států
a vlád Unie na jedné straně a poslanci EP na straně druhé odstartovala v lednu 2018.
 
Více o předchozích rozpravách najdete zde.
 
Dalším lídrem EU, který se zapojí do diskuze s poslanci o budoucnosti Unie, bude švédský
premiér  Stefan  Löfven.  Do  Evropského  parlamentu  zavítá  během  druhého  březnového
plenárního  zasedání  ve  Štrasburku.
 
Rozprava: úterý 12. března od 10:00 hod.
 
Postup: rozprava o budoucnosti Evropy (bez usnesení)
 
Tisková  konference:  úterý  12.  března  ve  12.30  hod.  před  protokolární  místností  EP  ve
Štrasburku
 
Další informace
Životopis slovenského premiéra Petera Pellegriniho

Multimediální materiál - rozpravy o budoucnosti EU
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/future
https://www.vlada.gov.sk//20314/peter-pellegrini/
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/debate-on-future-of-europe-with-peter-pellegrini-slovak-prime-minister_11116_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/debate-on-future-of-europe-with-peter-pellegrini-slovak-prime-minister_11116_pk


Rozprava o prioritách březnového summitu EU
 
 
Poslanci ve středu představí svá očekávání od blížícího se
Summitu EU, který proběhne ve dnech 21. - 22. března.
 
 
 Rozpravy se zúčastní i zástupci rumunského předsednictví Rady (ministrů) EU a Evropské
komise.
 
 
 Jarní  zasedání  Evropské  rady  se  tradičně  věnuje  otázkám  zaměstnanosti,  růstu  a
konkurenceschopnosti. Lídři EU však budou diskutovat i o dlouhodobé strategii EU v oblasti
boje proti klimatickým změnám.
 
Hlavy států a vlád se také zaměří na zahraniční věci, a to zejména v souvislosti s blížícím se
summitem EU-Čína, který je plánován na 9. dubna. Diskutovat by měly také o možnostech boje
proti dezinformacím a ochrany demokratické integrity evropských a vnitrostátních voleb v celé
EU.
 
 
 Poslanci se v rámci rozpravy pravděpodobně vyjádří k výsledkům hlasování dolní komory
britského parlamentu k dohodě o brexitu, které je plánováno na 12. března, a zhodnotí také jeho
dopady.
 
Rozprava: středa 13. března 
 
Postup: prohlášení Rady a Komise s rozpravou
 
Další informace

Návrh pořadu jednání Evropské rady 21. - 22. března 2019
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https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5154-2019-INIT/cs/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5154-2019-INIT/cs/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5154-2019-INIT/cs/pdf


•

Zmírnění dopadů případného tvrdého brexitu na
občany a podniky v EU
 
 
EP ve středu přijme legislativu, která má minimalizovat
negativní dopady případného tvrdého brexitu v oblasti
dopravy, sociálního zabezpečení, rybolovu a programu
Erasmus.
 
Evropská komise na základě výzvy Evropského parlamentu a Rady (ministrů) EU předložila
návrh opatření, která by v případě, že se Spojené království rozhodne opustit Evropskou unii
bez dohody, měla zmírnit negativní dopady takového brexitu.
 
Nouzová opatření nezachovají benefity, které přináší členství země v Evropské unii, nepřináší
ani  výhody přechodného období.  Platnost  opatření  bude časově omezená.  Přijatá  budou
jednostranně Evropskou unií, uplatňovat by se však měla pouze za předpokladu, že Spojené
království recipročně přijme podobná opatření.
 
Návrhy právních předpisů,  které  jsou předloženy plénu ke schválení  v  rámci  takzvaného
naléhavého postupu,  se týkají  následujících oblastí:
 

pokračování programů přeshraniční spolupráce PEACE IV mezi Irskem, Severním
Irskem a Skotskem;   •  oprávnění  k  rybolovu pro  lodě EU v  britských vodách a
rybolovné operace britských lodí ve vodách EU;  • umožnění dokončit vzdělávací
aktivity  studentům a učitelům z nebo ve Spojeném království  v rámci  programu
Erasmus;  • zachování před brexitem získaných nároků sociálního zabezpečení pro
občany EU ve Spojeném království a britských občanů v Unii;  • povolení poskytovat
dopravní služby mezi Spojeným královstvím a EU pro britské operátory nákladní a
autobusové dopravy za předpokladu, že Spojené království zaujme vůči operátorům
z EU stejný přístup;  • povolení poskytovat služby letecké dopravy mezi Spojeným
královstvím  a  EU  pro  britské  letecké  společnosti  za  předpokladu,  že  Spojené
království  zaujme  vůči  leteckým společnostem z  EU stejný  přístup;   •  udělení
vývozního povolení  pro vývoz určitého zboží,  které je možné využít  k  civilním i
vojenským účelům, z EU do Spojeného království.
 

Hlasování: středa 13. března
 
Postup: řádný legislativní postup (spolurozhodování), dohoda v 1. čtení
 
Typ dokumentu: Nařízení (10x)
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Další informace

Přístup k sociálnímu zabezpečení: tisková zpráva po hlasování ve výboru (26.02.2019)

Erasmus +: tisková zpráva po hlasování ve výboru (05.02.2019)

Multimediální materiál
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http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20190225IPR28729/protecting-citizens-access-to-social-security-in-case-of-no-deal-brexit
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20190225IPR28729/protecting-citizens-access-to-social-security-in-case-of-no-deal-brexit
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20190225IPR28729/protecting-citizens-access-to-social-security-in-case-of-no-deal-brexit
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20190225IPR28729/protecting-citizens-access-to-social-security-in-case-of-no-deal-brexit
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20190225IPR28729/protecting-citizens-access-to-social-security-in-case-of-no-deal-brexit
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20190205IPR25020/erasmus-will-finance-existing-uk-eu-mobility-in-the-event-of-no-deal-brexit
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20190205IPR25020/erasmus-will-finance-existing-uk-eu-mobility-in-the-event-of-no-deal-brexit
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/brexit_1603_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/brexit_1603_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/brexit_1603_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/brexit_1603_pk


Opatření na ochranu klimatu: Plány EU do roku
2050
 
 
Dlouhodobé cíle EU v oblasti snižování emisí skleníkových
plynů budou ve středu předmětem plenární rozpravy se
zástupci Rady a Komise a ve čtvrtek i usnesení. 
 
 
 Rozprava je reakcí na dokument Evropské komise z 28. listopadu 2018, který představuje
možné  scénáře  implementace  Pařížské  klimatické  dohody.  Parlament  následně  přijme
usnesení, jehož součástí by měla být doporučení poslanců. Evropská rada by se ke strategii
měla vyjádřit ještě tento rok.
 
Souvislosti
 
Smluvní strany Pařížské dohody byly vyzvány, aby do roku 2020 oznámily své dlouhodobé
strategie  snižování  emisí  skleníkových  plynů  s  výhledem  do  poloviny  století.  Komise  v
dokumentu s názvem „Čistá planeta pro všechny“ představila svou strategickou dlouhodobou
vizi  dosažení klimaticky neutrálního hospodářství  do roku 2050. Dokument zmiňuje i  osm
možných scénářů dalšího postupu.
 
 
 Diskuze zaměřená na možnosti dosažení klimaticky neutrálního hospodářství by měla EU
umožnit přijmout a předložit UNFCCC (Rámcová úmluva OSN o změně klimatu) ambiciózní
strategii  do začátku roku 2020 a zároveň definovat společnou klimatickou a energetickou
politiku Unie.
 
Rozprava: středa 13. března 
 
Hlasování: čtvrtek 14. března 
 
Postup: prohlášení Komise a Rady s rozpravou
 
Typ dokumentu: nelegislativní usnesení 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0773&from=EN


Další informace

Tisková zpráva po hlasování ve výboru (20.2.2019)

Výzkumná služba EP: Evropské politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2020, 2030 a
2050

Multimediální materiál
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http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20190220IPR27659/meps-urge-the-eu-to-lead-the-way-to-net-zero-emissions-by-2050
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20190220IPR27659/meps-urge-the-eu-to-lead-the-way-to-net-zero-emissions-by-2050
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20190220IPR27659/meps-urge-the-eu-to-lead-the-way-to-net-zero-emissions-by-2050
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/631047/IPOL_BRI(2019)631047_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/631047/IPOL_BRI(2019)631047_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/631047/IPOL_BRI(2019)631047_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/631047/IPOL_BRI(2019)631047_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/climate-change_1802_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/climate-change_1802_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/climate-change_1802_pk


•

•

•

•

•

•

Kybernetická bezpečnost: Opatření na odvrácení
hrozby z Číny
 
 
Bezpečnostní hrozby vyplývající ze sílící technologické
přítomnosti Číny v EU budou v úterý předmětem
nezávazného usnesení. Hlasovat se bude i o aktu o
kybernetické bezpečnosti.
 
 
 
 
 Posilování technologické přítomnosti Číny v Evropské unii představuje vážnou bezpečnostní
hrozbu,  která  vyžaduje  okamžité  kroky  na  úrovni  EU.  Vyplývá  z  návrhu  nelegislativního
usnesení,  o  jehož  konečném znění  budou  poslanci  hlasovat  v  úterý.
 
Plénum by se v úterý mělo vyjádřit i k návrhu aktu o kybernetické bezpečnosti. Předložený text
počítá se zavedením evropských certifikátů kybernetické bezpečnosti pro produkty, procesy a
služby. Navrhuje také prodloužit mandát Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací
(ENISA) a přidělit jí více zdrojů, aby mohla lépe naplňovat cíle své činnosti.
 
Parlament bude ve středu hlasovat i o návrhu na zřízení kompetenčního centra EU v oblasti
kybernetické bezpečnosti.
 
* * *
 
Rozprava: 
 

pondělí 11. března (akt o kybernetické bezpečnosti, kompetenční centrum)
 

Hlasování: 
 

úterý 12. března (akt o kybernetické bezpečnosti, technologická přítomnost Číny v
EU) 
středa, 13. března (kompetenční centrum)
 

Postup: 
 

řádný legislativní postup (spolurozhodování), dohoda v 1. čtení (akt o kybernetické
bezpečnosti, kompetenční centrum)
 

Typ dokumentu: 
 

nařízení (akt o kybernetické bezpečnosti, kompetenční centrum)
 
nelegislativní usnesení (sílící technologická přítomnost Číny v EU) 
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Další informace

Průběh projednávání: Akt o kybernetické bezpečnosti

Profil zpravodajky Angeliky Nieblerové (EPP,DE)
Průběh projednávání: Bezpečnostní hrozby související s rostoucí čínskou technologickou
přítomností v EU a možné kroky na úrovni EU k jejich snížení

Výzkumná služba EP: ENISA a nový akt o kybernetické bezpečnosti

Think tank EP: Kyberútoky nejsou jen domnělou hrozbou

Průběh projednávání: Evropské průmyslové, technologické a výzkumné kompetenční centrum
pro kybernetickou bezpečnost a síť národních koordinačních center

Výzkumná služba EP: Nové evropské kompetenční centrum a síť pro kybernetickou
bezpečnost
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0225(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0225(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0225(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/4289/ANGELIKA_NIEBLER/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/4289/ANGELIKA_NIEBLER/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2575(RSP)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2575(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614643/EPRS_BRI(2017)614643_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614643/EPRS_BRI(2017)614643_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614643/EPRS_BRI(2017)614643_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2018)614759
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2018)614759
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2018)614759
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0328(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0328(COD)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/da/document.html?reference=EPRS_BRI%282019%29635518
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/da/document.html?reference=EPRS_BRI%282019%29635518
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/da/document.html?reference=EPRS_BRI%282019%29635518


•

•
•

•

Potlačování nepřátelské propagandy před
evropskými volbami
 
 
Návrhy zaměřené na ochranu evropských demokracií před
zahraničními aktéry, kteří šíří dezinformace či zneužívají
osobní data, budou předmětem hlasování v úterý a ve
středu.
 
 
 
Parlament se bude v úterý zabývat legislativním návrhem, který by zavedl finanční postihy pro
celoevropské politické strany a nadace za záměrné porušování předpisů týkajících se ochrany
údajů.
 
Nedávný skandál společností Facebook a Cambridge Analytica ukázal, jak může zneužívání
osobních informací zasáhnout do demokratických procesů. Nová pravidla, na kterých se již
neformálně dohodli vyjednavači EP a Rady (ministrů) EU, by měla vstoupit v platnost před
květnovými volbami do Evropského parlamentu.
 
Ve středu budou poslanci hlasovat o usnesení, jehož cílem je zhodnotit dosavadní úsilí EU v
boji  proti  nepřátelské propagandě zahraničních aktérů.  Očekává se,  že poslanci  zároveň
podpoří využívání nových technologií, které by mohly pomoci potlačovat propagandu a falešné
účty na sociálních sítích.
 
Předložený text usnesení také důrazně odsuzuje stále agresivnější pokusy Ruska, Číny, Íránu a
Severní Koreje oslabit normativní základy a zásady evropských demokracií a svrchovanost
zemí Východního partnerství prostřednictvím kroků zaměřených na podporu extremistických
hnutí a ovlivňování voleb.
 
Rozprava:
 

 úterý, 12. března
 

Hlasování:
 

 úterý, 12. března (osobní údaje) 
 středa, 13. března (nepřátelská propaganda)
 

Tisková konference:
 

 středa, 13. března ve 14.00 hod. (nepřátelská propaganda) 
 

Plenární zasedání

CS Tiskové oddělení, Generální ředitelství pro komunikaci
Evropský parlament - mluvčí: Jaume DUCH GUILLOT
Tiskové odd. - ústředna (32-2) 28 33000
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•
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Postup:
 

 řádný legislativní postup (spolurozhodování), dohoda v 1. čtení (osobní údaje)
 

Typy dokumentů:
 

 nařízení (osobní údaje) 
 nelegislativní usnesení (nepřátelská propaganda)
 

Další informace

Průběh projednávání: ochrana osobních údajů v souvislosti s volbami do Evropského
parlamentu

Průběh projednávání: boj proti propagandě

Návrh usnesení - nepřátelská propaganda

Profil zpravodajky (osobní data) Mercedes Bressové (S&D, IT)

Profil zpravodaje (osobní data) Rainera Wielanda (EPP, DE)

Profil zpravodajky (nepřátelská propaganda) Anny Elżbiety Fotygové (ECR, PL)

Pokyny k uplatňování práva Unie v oblasti ochrany údajů v kontextu voleb

Tisková zpráva po dohodě v trialogu o osobních údajích (16.1.2019)

Tisková zpráva po hlasování ve výboru o propagandě (22.1.2019)

Dezinformace: Nástroje používané proti nám se neustále vyvíjí, varuje poslankyně (rozhovor)

Multimediální materiál

Plenární zasedání

CS Tiskové oddělení, Generální ředitelství pro komunikaci
Evropský parlament - mluvčí: Jaume DUCH GUILLOT
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http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/28346/MERCEDES_BRESSO/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/28346/MERCEDES_BRESSO/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/28346/MERCEDES_BRESSO/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/2323/RAINER_WIELAND/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/2323/RAINER_WIELAND/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/2323/RAINER_WIELAND/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/28353/ANNA+ELZBIETA_FOTYGA/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/28353/ANNA+ELZBIETA_FOTYGA/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/28353/ANNA+ELZBIETA_FOTYGA/home
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0638&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0638&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0638&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20190116IPR23603/eu-elections-new-rules-to-prevent-breaches-of-data-used-to-influence-elections
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20190116IPR23603/eu-elections-new-rules-to-prevent-breaches-of-data-used-to-influence-elections
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20190116IPR23603/eu-elections-new-rules-to-prevent-breaches-of-data-used-to-influence-elections
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20190122IPR24011/hostile-propaganda-the-eu-must-develop-a-firm-response
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20190122IPR24011/hostile-propaganda-the-eu-must-develop-a-firm-response
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/eu-affairs/20190130STO24604/dezinformace-nastroje-pouzivane-proti-nam-se-neustale-vyviji-varuje-poslankyne
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/eu-affairs/20190130STO24604/dezinformace-nastroje-pouzivane-proti-nam-se-neustale-vyviji-varuje-poslankyne
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/eu-affairs/20190130STO24604/dezinformace-nastroje-pouzivane-proti-nam-se-neustale-vyviji-varuje-poslankyne
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/eu-affairs/20190130STO24604/dezinformace-nastroje-pouzivane-proti-nam-se-neustale-vyviji-varuje-poslankyne
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/home


Budoucí vztahy EU s Ruskem: Stanovisko EP
 
 
 
EU by měla být otevřená možnosti zavedení dalších sankcí,
pokud Rusko nepřestane porušovat mezinárodní právo.
Vyplývá to z návrhu usnesení, o kterém budou poslanci
hlasovat v úterý.
 
 
 
 
 
Předložený text navrhuje přehodnocení dohody o partnerství a spolupráci (DPS) mezi EU a
Ruskem a omezení vzájemné spolupráce v oblasti společných zájmů, například při boji proti
terorismu či klimatickým změnám.
 
Prohloubení  vzájemných  vztahů  by  mělo  být  podle  návrhu  usnesení  možné  pouze  za
předpokladu, že Rusko začne plně implementovat takzvané dohody z Minsku s cílem ukončit
válku na východní Ukrajině a začne respektovat mezinárodní právo.
 
 
 EU  by  měla  být  mezitím  připravena  rozšířit  sankce  vůči  Rusku,  zejména  ty,  které  jsou
zaměřeny na jednotlivce, uvádí předložený text. Zároveň však dodává, že sankce by měly být
úměrné hrozbě, kterou dnes Rusko představuje.
 
 
 Rada (ministrů) EU v prosinci 2018 prodloužila hospodářské sankce vůči Rusku. V platnosti
zůstávají do 31. července 2019.
 
Rozprava: pondělí 11. března 
 
Hlasování: úterý 12. března 
 
Typ dokumentu: nelegislativní usnesení
 

Plenární zasedání

CS Tiskové oddělení, Generální ředitelství pro komunikaci
Evropský parlament - mluvčí: Jaume DUCH GUILLOT
Tiskové odd. - ústředna (32-2) 28 33000
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https://www.consilium.europa.eu/cs/policies/sanctions/ukraine-crisis/


Další informace

Tisková zpráva po hlasování výboru (4.2.2019)

Výbor pro zahraniční věci

Postup projednávání

Profil zpravodajky Sandry Kalnietové (EPP, LV)

Rusko už nelze považovat za strategického partnera EU (rozhovor se zpravodajkou)

Multimediální materiál

Plenární zasedání
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/world/20190227STO28990/kalniete-russia-can-no-longer-be-considered-the-eu-s-strategic-partner
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/home


EP se vyjádří k obchodním jednáním mezi EU a
USA 
 
 
Parlament ve čtvrtek rozhodne, zda a za jakých podmínek
podpoří zahájení omezených obchodních jednání se
Spojenými státy.
 
Samotné rozhovory jsou podle poslanců z Výboru EP pro mezinárodní obchod (INTA) v zájmu
občanů a podniků v EU, protože by mohly přispět ke snížení napětí v obchodních vztazích mezi
EU a USA.
 
Výbor proto doporučil  zahájení  jednání na základě současných vyjednávacích mandátů v
oblastech průmyslových cel a posuzování shody, která navrhla Evropská komise. Dosažení
omezené obchodní dohody by však podle poslanců mělo být podmíněno zrušením současných
cel ze strany USA na ocel a hliník z EU a zakomponováním automobilů a automobilových
součástek do obchodních jednání.
 
Rozprava: středa, 13. března 
 
Hlasování: čtvrtek, 14. března 
 
Postup: prohlášení Komise s rozpravou a usnesením 
 
Typ dokumentu: nelegislativní usnesení
 
Další informace

Tisková zpráva po hlasování ve výboru (19.02.2019)

Profil zpravodaje Bernda Langeho (S&D, DE)

Tisková zpráva Evropské komise: předložení mandátů na jednání (18.01.2019)

Plenární zasedání
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Další body programu
 
 
Poslanci se budou zabývat i těmito tématy:
 

Nové vymedzenie vzťahov medzi EÚ a Tureckom (rozprava v utorok, hlasovanie v
stredu) 
Bezpečnosť a hranice: Intenzívnejšia výmena informácií o občanoch tretích krajín
(rozprava v pondelok a v utorok, hlasovanie v utorok a v stredu) 
Potravinový dodávateľský reťazec: Opatrenia proti nekalým obchodným praktikám
(rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok) 
Sankcie EÚ voči cudzincom zodpovedným za porušovanie ľudských práv (rozprava v
utorok, hlasovanie vo štvrtok) 
Európa, ktorá chráni: čisté ovzdušie pre všetkých (hlasovanie v stredu) 
Európska iniciatíva občanov (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok) 
Minimálne krytie strát pri problémových expozíciách (rozprava v stredu, hlasovanie
vo štvrtok) 
Naliehavá potreba čiernej listiny EÚ pre tretie krajiny v súlade so smernicou proti
praniu špinavých peňazí (rozprava v utorok, hlasovanie vo štvrtok) 
Menovanie  člena Jednotnej  rady pre  riešenie  krízových situácií  (hlasovanie  vo
štvrtok) 
Požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb (hlasovanie v stredu) 
Situácia v Nicarague (rozprava v stredu, hlasovanie vo štvrtok) 
Prípady porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (rozpravy a
hlasovania vo štvrtok) 
Stanovenie programu Európsky zbor solidarity (rozprava v pondelok, hlasovanie v
utorok) 
Dohoda o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi EÚ a Afganistanom (rozprava v
utorok, hlasovanie v stredu) 
Zriadenie Fondu pre azyl a migráciu (rozprava v utorok, hlasovanie v stredu) 
Prístavné  zberné  zariadenia  na  vykladanie  odpadu  z  lodí  (rozprava  v  stredu,
hlasovanie  vo  štvrtok) 
Boj proti podvodom a falšovaniu bezhotovostných platobných prostriedkov (rozprava
v utorok, hlasovanie v stredu) 
Usmernenia pre rozpočet na rok 2020 – Oddiel III (rozprava v utorok, hlasovanie v
stredu) 
Zriadenie Európskeho menového fondu (rozprava v stredu, hlasovanie vo štvrtok) 
Ochrana hospodárskej súťaže v leteckej doprave (rozprava v stredu, hlasovanie vo
štvrtok)
 

Výročná  strategická  správa  o  implementácii  a  plnení  cieľov  trvalo  udržateľného  rozvoja
(rozprava  a  hlasovanie  vo  štvrtok)
 

Plenární zasedání
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