
 

Newsletter: Plenární zasedání EP 2.- 5. října 2017
ve Strasburku
 
Jednání o brexitu: pokrok v rozvodovém řízení není dostačující 
Usnesení, které bude v úterý projednáno a předloženo k hlasování, bude příspěvkem
Evropského parlamentu k diskuzi v rámci summitu EU27 v Bruselu dne 20. října, kdy
budou šéfové států a vlád hodnotit pokrok v jednáních o brexitu.
 
 
Evropská prokuratura: Jak zabránit zneužívání fondů EU 
Poslanci budou ve středu diskutovat a ve čtvrtek hlasovat o návrhu na zřízení Úřadu
evropského veřejného žalobce. Cílem je zintenzivnit boj proti podvodům a zneužívání
fondů EU a zlepšit ochranu peněz daňových poplatníků
 
 
Boj proti kybernetickým útokům a sexuálnímu obtěžování přes
internet  
Počítačová kriminalita je na vzestupu v celé EU a opatření, která by měla zabránit
útokům na kritickou infrastrukturu a bojovat proti sexuálnímu obtěžování na internetu,
jsou neadekvátní.
 
 
Ryanair: Zajištění práv cestujících při hromadném rušení letů 
Poslanci se v návaznosti na hromadné rušení letů společností Ryanair, které se dotklo
tisíců cestujících, budou Evropské komise v úterý ptát, jak v takových případech zaručit
úplné dodržení práv cestujících.
 
 
Zvýšení bezpečnosti osobní lodní dopravy  
Poslanci budou ve středu hlasovat o legislativním balíčku, jehož cílem je udržet
prvenství osobní lodní dopravy v EU jako globálně nejbezpečnější.
 
 
Očekávání EP od říjnového summitu nejvyšších představitelů států a
vlád 
Poslanci ve středu dopoledne představí svá očekávání v rozpravě s prvním
místopředsedou Komise Fransem Timmermansem a estonským předsednictvím Rady
(ministrů) EU v souvislosti se summitem Evropské rady ve dnech 19. - 20. října.
Hlavními tématy, kterými se budou lídři členských států zabývat, jsou brexit, migrace,
společná azylová politika, obrana EU a vztahy EU s Tureckem.
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http://www.europarl.europa.eu//news/cs/agenda/briefing/2017-10-02

 

Kontakty 
 
 

Více informací
Pořad jednání
Plenárka naživo (EP Live)
Plenárka naživo (EbS+)
Europarl TV
Tiskové konference a další události
Audiovizuální materiál EP
EP Newshub
Think tank EP: Podcasty k nejdůležitějším tématům plenárního zasedání

Irena KUBÁŠKOVÁ
Tisková atašé

(+420) 255 708 264
(+32) 3 881 74240 (STR)
(+420) 775 511 125
irena.kubaskova@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://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=cs
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


Jednání o brexitu: pokrok v rozvodovém řízení
není dostačující
 
Usnesení, které bude v úterý projednáno a předloženo k
hlasování, bude příspěvkem Evropského parlamentu k
diskuzi v rámci summitu EU27 v Bruselu dne 20. října, kdy
budou šéfové států a vlád hodnotit pokrok v jednáních o
brexitu.
 
Před  hlasováním o  usnesení  budou  v  úterý  v  poledne  poslanci  Evropského  parlamentu
diskutovat s předsedou Evropské komise Jean-Claudem Junckerem a hlavním vyjednavačem
EU Michelem Barnierem o pokroku dosaženém v prvních čtyřech kolech jednání s britskou
vládou o podmínkách vystoupení Spojeného království z Evropské unie.
 
Jakákoliv smlouva o vystoupení uzavřená na konci jednání mezi Spojeným královstvím a EU
bude vyžadovat souhlas Evropského parlamentu.
 
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20170927IPR84822/brexit-nedostatek-
pokroku-v-jednanich-o-podminkach-rozvodu
 
Rozprava:  úterý, 3. října
 
Hlasování: úterý, 3. října
 
Postup: Vyjádření Evropské rady a Evropské komise s rozpravou a usnesením
 
 
 
#EUCO #Brexit @MichelBarnier @EU2017EE
 
Více informací
Tisková zpráva k návrhu usnesení přijatému Konferencí předsedů Parlamentu (28.09.2017)
Návrh usnesení
Webové stránky řídící skupiny pro brexit Evropského parlamentu
Usnesení EP k jednání se Spojeným královstvím po jeho oznámení o plánovaném vystoupení
z Evropské unie (05.04.2017)
"Červené linie" pro vyjednávání o brexitu (tisková zpráva EP, 05.04.2017)
Více informací brexitu
Audiovizuální materiály
EP Research: Think Tanks on Brexit negotiations - September 2017
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http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20170927IPR84822/brexit-nedostatek-pokroku-v-jednanich-o-podminkach-rozvodu
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20170927IPR84822/brexit-lack-of-sufficient-progress-on-divorce-terms
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20170928RES84907/20170928RES84907.pdf
http://www.europarl.europa.eu/brexit-steering-group/en/home/home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0102+0+DOC+XML+V0//CS
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0102+0+DOC+XML+V0//CS
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20170329IPR69054/cervene-linie-pro-vyjednavani-o-brexitu
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/priorities/20160701TST34439
http://audiovisual.europarl.europa.eu/brexit-article-50
https://epthinktank.eu/2017/09/09/brexit-negotiations-what-think-tanks-are-thinking-2


Evropská prokuratura: Jak zabránit zneužívání
fondů EU
 
Poslanci budou ve středu diskutovat a ve čtvrtek hlasovat
o návrhu na zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce.
Cílem je zintenzivnit boj proti podvodům a zneužívání
fondů EU a zlepšit ochranu peněz daňových poplatníků
 
Úřad evropského veřejného žalobce (z angličtiny zkratka EPPO) bude mít v popisu práce
vyšetřování a stíhání pachatelů trestných činů poškozujících finanční zájmy Unie.
 
V současnosti mohou podvody týkající se financí EU vyšetřovat a stíhat pouze vnitrostátní
orgány. Jejich jurisdikce však končí na hranicích daného členského státu.
 
Poslanci v posledních třech letech přijali  několik usnesení,  v nichž požadovali  ustanovení
Evropské prokuratury. Zdůraznili také, že zajištění nezávislosti prokurátorů EPPO bude pro její
činnost klíčové.
 
Souvislosti
 
 
 
Úřad evropského veřejného žalobce bude vytvořen v rámci takzvané posílené spolupráce
dvaceti členských států EU. Participovat na této iniciativě budou Belgie, Bulharsko, Česká
republika,  Estonsko,  Finsko,  Francie,  Chorvatsko,  Itálie,  Litva,  Lotyšsko,  Lucembursko,
Německo, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko a Španělsko. Další
členské státy se mohou ke spolupráci kdykoliv připojit.
 
Centrální úřad Evropské prokuratury bude umístěn v Lucemburku, v každém členském státu
bude nicméně umístěn alespoň jeden evropský pověřený žalobce.
 
Seznam závažných zločinů spadajících do jurisdikce Úřadu evropského veřejného žalobce
bude možné v budoucnu rozšířit. EPPO by se tak mohl v jistém okamžiku zabývat například i
trestnými činy souvisejícími s terorismem.
 
Po souhlasu ze strany EP musí nařízení o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce schválit
také Rada (ministrů) EU. Evropská prokuratura začne fungovat nejdříve tři roky po konečném
hlasování.
 
Rozprava:  středa, 4.října
 
Hlasování:  čtvrtek, 5. října
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http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/enhanced_cooperation.html


Postup:  Souhlas
 
Typ dokumentu: Nařízení
 
Více informací
Profil zpravodajky: Barbara Matera (EPP, IT)
Dvacet členských států se dohodlo na podrobnostech ohledně zřízení Úřadu evropského
veřejného žalobce (tisková zpráva Rady, 08.06.2017)
Audiovizuální materiály
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http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/96813/BARBARA_MATERA_home.html
http://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2017/06/08-eppo/
http://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2017/06/08-eppo/
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Boj proti kybernetickým útokům a sexuálnímu
obtěžování přes internet 
 
Počítačová kriminalita je na vzestupu v celé EU a opatření,
která by měla zabránit útokům na kritickou infrastrukturu a
bojovat proti sexuálnímu obtěžování na internetu, jsou
neadekvátní.
 
Poslanci EP požadují navýšení veřejných a soukromých investic do kybernetické bezpečnosti a
vzdělávání,  posílení  přeshraniční  policejní  a  justiční  spolupráce  a  intenzivnější  výměnu
informací.  Usnesení  bude projednáno v  pondělí  a  hlasovat  se o  něm bude na plenárním
zasedáním v úterý.
 
 
 
Přibližně 80% evropských společností zaznamenalo alespoň jeden počítačový bezpečnostní
incident, z nichž mnohé nebyly zaznamenány nebo ohlášeny. Poslanci rovněž poukazují na
celosvětový útok ransomware (vyděračského softwaru) s označením "WannaCry" z května
2017, který napadl tisíce počítačů v téměř 100 zemích a řadu organizací, včetně počítačového
systému britské zdravotní služby.
 
Rozprava: pondělí, 2. října
 
Hlasování: úterý, 3. října
 
Postup: nelegislativní usnesení
 
#cybercrime #cybersecurity
 
Více informací
Návrh usnesení o boji proti kyberkriminalitě
Tisková zpráva k hlasování ve výboru (11.07.2017)
Profil zpravodajky: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (EPP, EL)
Průběh projednávání
Audiovizuální materiály
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2017-0272&language=CS
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20170710IPR79376/cybercrime-meps-call-for-enhanced-cooperation-to-prevent-attacks-and-abuse
http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/125065/ELISSAVET_VOZEMBERG-VRIONIDI_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017%2f2068%28INI%29
http://audiovisual.europarl.europa.eu/cybersecurity


Ryanair: Zajištění práv cestujících při
hromadném rušení letů
 
Poslanci se v návaznosti na hromadné rušení letů
společností Ryanair, které se dotklo tisíců cestujících,
budou Evropské komise v úterý ptát, jak v takových
případech zaručit úplné dodržení práv cestujících.
 
Rozprava: úterý, 3. říjen 
 
Postup: Prohlášení Rady a Komise s rozpravou 
 
@Ryanair #Ryanair 
 
Více informací
Nařízení EU o právech cestujících v letecké dopravě
Pokyny Evropské komise pro výklad nařízení, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a
pomoci cestujícím v letecké dopravě
Audiovizuální materiál
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1476179175834&uri=CELEX:32004R0261
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52016XC0615%2801%29
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52016XC0615%2801%29
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


•

•

•

Zvýšení bezpečnosti osobní lodní dopravy 
 
Poslanci budou ve středu hlasovat o legislativním balíčku,
jehož cílem je udržet prvenství osobní lodní dopravy v EU
jako globálně nejbezpečnější.
 
Nová pravidla:
 

urychlí v případě nehody předávání údajů o cestujících záchranným složkám, ale i
rodinným příslušníkům, 
odstraní legislativní překrývaní a mezery v oblasti bezpečnostních kontrol trajektů a
vysokorychlostních plavidel, 
zajistí, že společná pravidla EU v oblasti bezpečnosti plavidel se budou vztahovat i
na hliníkové lodě.
 

Podle hodnocení z roku 2015 současná pravidla EU týkající se bezpečnosti plavidel plně splňují
bezpečnostní standardy. Ze statistik o nehodách vyplýva, že vody EU patří mezi nejbezpečnější
na světě.
 
Evropská komise navrhla aktualizaci a zjednodušení stávajících pravidel v roce 2016 s cílem
snížit administrativní zátěž majitelů plavidel, vyjasnit pravidla, kvůli kterým dochází k překrývání,
a modernizovat legislativu tak, aby odpovídala technickému pokroku v sektoru osobní lodní
dopravy. Návrh si však zároveň kladl za cíl udržet bezpečnostní standardy v lodní dopravě na
nejvyšší úrovni.
 
Evropský parlament  a Rada (ministrů)  EU se dohodly na finálních textech tří  směrnic -  o
registraci osob na palubách osobních lodí, o bezpečnostních pravidlech a normách pro osobní
lodě  a  o  systému  inspekcí  pro  zajištění  bezpečného  provozu  lodí  typu  ro-ro  a
vysokorychlostních  osobních  plavidel  v  červnu  2017.
 
Souvislosti
 
 
 
V roce 2014 dosáhl celkový počet cestujících, kteří nastoupili a vystoupili v přístavech EU,
přibližně 400 milionů osob. Z tohoto počtu tvořil počet pasažérů cestujících mezi přístavy v
jednom členském státě 120 milionů.
 
Legislativa EU v oblasti bezpečnosti plavidel osobní lodní dopravy doplňuje mezinárodní a
vnitrostátní pravidla. Jejím cílem je zvýšení bezpečnosti  plavidel a zefektivnění reakce na
případné nehody.
 
Plavidla na mezinárodních trasách, včetně lodí  plujících mezi  přístavy ve dvou členských
státech EU, musí dodržovat pravidla vyplývající z mezinárodních úmluv a legislativy EU. Na
plavidla, která neopustí vody členského státu, se vztahují pravidla EU a vnitrostátní legislativa.
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https://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/news/2016-06-06-passenger_ship_safety_rules_cs
http://emsa.europa.eu/accident-investigation-publications/annual-overview.html
https://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/news/2016-06-06-passenger_ship_safety_rules_cs
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/0171(COD)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/0171(COD)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/0170(COD)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/0170(COD)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/0172(COD)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/0172(COD)
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20170615IPR77522/ep-negotiators-welcome-provisional-deal-on-passenger-ship-safety-rules
http://www.imo.org/en/OurWork/Safety/Regulations/Pages/PassengerShips.aspx


Rozprava: úterý, 3. října 
 
Hlasování: středa, 4. října 
 
Postup: Řádný legislativní postup (spolurozhodování), dohoda v 1. čtení 
 
Twitter: #EUTransport
 
Více informací
Profil zpravodajky - registrace osob: Izaskun Bilbao Barandica (ALDE, ES)
Profil zpravodaje - systém inspekcí: Dominique Riquet (ALDE, FR)
Profil zpravodajky - bezpečnostní pravidla a normy: Daniela Aiuto (EFDD, IT)
EP Think Tank: Bezpečnostní pravidla a normy pro lodě osobní dopravy
EP Think Tank: Registrace osob na palubách lodí osobní dopravy
EP Think Tank: Inspekce lodí ro-ro a vysokorychlostních osobních plavidel
Audiovizuální materiály
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http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/96922/IZASKUN_BILBAO+BARANDICA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/96885/DOMINIQUE_RIQUET_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/124842/DANIELA_AIUTO_home.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595900/EPRS_BRI(2017)595900_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595901/EPRS_BRI(2017)595901_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595902/EPRS_BRI(2017)595902_EN.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/


Očekávání EP od říjnového summitu nejvyšších
představitelů států a vlád
 
Poslanci ve středu dopoledne představí svá očekávání v
rozpravě s prvním místopředsedou Komise Fransem
Timmermansem a estonským předsednictvím Rady
(ministrů) EU v souvislosti se summitem Evropské rady ve
dnech 19. - 20. října. Hlavními tématy, kterými se budou
lídři členských států zabývat, jsou brexit, migrace,
společná azylová politika, obrana EU a vztahy EU s
Tureckem.
 
Lídři sedmadvacítky budou diskutovat o dosavadním pokroku jednání o vystoupení Spojeného
království z EU v rámci samostatné rozpravy.
 
Zasedání Evropské rady 19. října se zúčastní i  předseda Evropského parlamentu Antonio
Tajani, který hlavy států a vlád seznámí s politickými prioritami EP týkajících se výše uvedených
témat.
 
Rozprava:  středa, 4. října
 
Postup: Vyjádření Evropské rady a Evropské komise s rozpravou
 
 
 
#EUCO @EU2017EE #MigrationEU #EUdefence #Turkey
 
Více informací
Předběžný program zasedání Evropské rady ve dnech 19. - 20. října 2017
Audiovizuální materiály

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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http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/european-council/2017/10/19-20/
http://audiovisual.europarl.europa.eu/european-council-october-2017

