
 

Newsletter:  Plenární  zasedání  EP  15.-  18.  ledna
2018  ve  Strasburku
 
Budoucnost EU: Rozprava s irským premiérem Varadkarem  
Taoiseach Irské republiky Leo Varadkar bude ve středu dopoledne diskutovat s
poslanci o budoucnosti Evropské unie. 
 
 
Závěry summitu lídrů EU a jednání o brexitu   
Poslanci budou v úterý dopoledne diskutovat s předsedou Evropské rady Donaldem
Tuskem o závěrech prosincového zasedání lídrů členských zemí, které bylo věnováno
pokroku v jednáních o brexitu, ale také migraci, spolupráci v oblasti obrany a  reformě
eurozóny.
 
 
Rozprava o prioritách bulharského předsednictví Rady s premiérem
Bojkem Borisovem  
Předseda bulharské vlády Bojko Borisov poslancům ve středu představí priority
šestiměsíčního předsednictví své země v Radě EU. 
 
 
Balíček předpisů v oblasti čisté energie: Hlasování o mandátu pro
jednání s ministry  
Snížení spotřeby energie do roku 2030 o 40% ve srovnání s rokem 2005 a zvýšení
podílu obnovitelných zdrojů energie v EU z 27% na 35%, to jsou hlavní body
legislativních návrhů, o nichž se bude diskutovat v pondělí. 
 
 
Ruská propaganda v EU  
Vliv ruské propagandy na země EU a její údajné pokusy ovlivnit volby v některých
zemích EU prostřednictvím dezinformací budou ve středu dopoledne předmětem
tématické plenární rozpravy.
 
 
Zpřísnění pravidel pro vývoz technologií umožňujících sledování
občanů  
Rozšíření exportních kontrol EU na technologie a nástroje kybernetického dohledu,
které mohou být využity na porušování lidských práv, bude v úterý předmětem plenární
rozpravy a ve středu hlasování. 
 
 
Další body programu jednání
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Více informací
Pořad jednání
Plenárka naživo (EP Live)
Plenárka naživo (EbS+)
Tiskové konference a další události
Europarl TV
Multimediální web EP
EP Newshub
Think tank EP: Podcasty k nejdůležitějším tématům plenárního zasedání

Ján JAKUBOV
Tlačový atašé

(+32) 2 28 34476 (BXL)
(+33) 3 881 73840 (STR)
(+32) 498 98 35 90
jan.jakubov@europarl.europa.eu

Irena KUBÁŠKOVÁ
Tisková atašé

(+420) 255 708 264
(+420) 775 511 125
irena.kubaskova@ep.europa.eu
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Budoucnost EU: Rozprava s irským premiérem
Varadkarem 
 
Taoiseach Irské republiky Leo Varadkar bude ve středu
dopoledne diskutovat s poslanci o budoucnosti Evropské
unie. 
 
Předseda irské vlády zavítá do Evropského parlamentu na pozvání jeho předsedy Antonia
Tajaniho a Konference předsedů (předseda EP a lídři politických skupin), aby se s poslanci
podělil o svou vizi reformy fungování Unie. Jde o první ze série diskuzí o budoucnosti EU mezi
hlavami států a vlád EU na jedné straně a poslanci EP na straně druhé.
 
Rozprava: Středa, 17. ledna
 
Tisková konference: Středa, 17. ledna ve 12:30 v prostoru protokolárního vstupu (-1)
 
Twitter: #FutureofEU #Varadkar
 
Více informací
Audiovizuální materiál
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/future-of-europe_3206_pk


Závěry summitu lídrů EU a jednání o brexitu  
 
Poslanci budou v úterý dopoledne diskutovat s předsedou
Evropské rady Donaldem Tuskem o závěrech prosincového
zasedání lídrů členských zemí, které bylo věnováno
pokroku v jednáních o brexitu, ale také migraci, spolupráci
v oblasti obrany a  reformě eurozóny.
 
Lídři EU se 15. prosince shodli, že v jednáních o vystoupení Spojeného království z Unie nastal
dostatečný pokrok k zahájení  druhé fáze  rozhovorů. Ty by se měly mimo jiné zaměřit  na
vyjednávání o budoucích vztazích mezi EU a Spojeným královstvím.
 
Hlavy států a vlád také přivítaly spuštění stálé strukturované spolupráce (PESCO) v oblasti
obrany. Diskutovaly rovněž o možných nástrojích, které by EU v budoucnu pomohly zvládnou
potenciální hospodářské otřesy..
 
Rozprava: Úterý, 16. ledna
 
Postup: Prohlášení Evropské rady s rozpravou
 
Twitter: #Brexit #EUCO @EU2018BG #MigrationEU #EUdefence #eurozone
 
Více informací
Závěry zasedání Evropské rady (14. - 15. prosince 2017)
Audiovizuální materiál (brexit)
Audiovizuální materiál (summit)
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http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/european-council/2017/12/14-15/
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/brexit_1603_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/european-council-14-and-15-december-2017_3001_pk
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Rozprava o prioritách bulharského předsednictví
Rady s premiérem Bojkem Borisovem 
 
Předseda bulharské vlády Bojko Borisov poslancům ve
středu představí priority šestiměsíčního předsednictví své
země v Radě EU. 
 
První předsednictví Bulharska v Radě (ministrů) EU od vstupu země do Unie v roce 2017 by se
mělo zaměřit na následující oblasti:
 

budoucnost EU a mladých lidí, 
evropská perspektiva a propojenost západního Balkánu, 
bezpečnost a stabilita v silné a jednotné Evropě, 
digitální ekonomika a dovednosti pro budoucnost. 
 

Poslanci zároveň v úterý dopoledne zhodnotí výsledky odcházejícího estonského předsednictví
v Radě EU.
 
Rozprava: 
 
Úterý, 16. ledna (estonské předsednictví)
 
Středa, 17. ledna (bulharské předsednictví)
 
Postup: Prohlášení Rady a Komise s rozpravami 
 
Tisková konference: Středa, 17. ledna ve 12:45 - předseda EP Tajani, předseda EK Juncker
(tbc) a premiér Bojko Borisov
 
Twitter: @EU2018BG #EU2018BG @EU2017EE #EU2017EE
 
Více informací
Audiovizuální materiál - bulharské předsednictví v Radě EU
Audiovizuální materiál - estonské předsednictví v Radě EU
Webová stránka bulharského předsednictví v Radě EU
Webová stránka estonského předsednictví v Radě EU
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/bulgarian-presidency_2401_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/estonian-presidency_3501_pk
https://eu2018bg.bg/
https://www.eu2017.ee/


Balíček předpisů v oblasti čisté energie:
Hlasování o mandátu pro jednání s ministry 
 
Snížení spotřeby energie do roku 2030 o 40% ve srovnání s
rokem 2005 a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie
v EU z 27% na 35%, to jsou hlavní body legislativních
návrhů, o nichž se bude diskutovat v pondělí. 
 
Parlamentní rozprava o legislativě zavádějící čistší energii se uskuteční v pondělí v 17.00 hod.
Hlasování o mandátu EP pro jednání s Radou (ministrů) EU o konečném znění nové legislativy
proběhne ve středu.
 
Poslanci Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) požadují závazný cíl pro snižování
spotřeby energie do roku 2030 ve výši 40%. Jedná se o 34% snížení spotřeby primární energie
ve srovnání  s rokem 2005.
 
Zvýšit  by se podle nich měl i požadovaný podíl  obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě
energie v EU z 27% na 35%. V dopravním sektoru by mělo alespoň 12% energie spotřebované
v každém členském státu pocházet z obnovitelných zdrojů, jako je slunce nebo vítr.
 
Pokud poslanci  schválí  parlamentní  mandát,  rozhovory  s Radou budou moci  začít  téměř
okamžitě, protože ministři už svoji pozici k vyjednávání schválili. Rada se na svém mandátu
k jednání o právní úpravě týkající se energetické účinnosti dohodla 26. června a vyjednávací
postoj k předpisům o obnovitelných zdrojích energie a o správě energetické unie přijala 18.
prosince 2017.
 
Všechny tři  legislativní návrhy jsou součástí balíčku předpisů v oblasti  čisté energie, který
Evropská komise představila v listopadu 2016. Jedná se o legislativu, která je nezbytná pro
dokončení energetické unie.
 
Rozprava: Pondělí, 15. ledna
 
Hlasování: Středa, 17. ledna
 
Tisková konference: Středa, 17 ledna ve 14:30 se zpravodaji
 
Postup: Řádný legislativní postup (spolurozhodování), 1. čtení, jednací mandát EP
 
Typ dokumentů:  Směrnice (energetická účinnost  a obnovitelné zdroje)  a nařízení  (správa
energetické unie)
 
Twitter: #energyunion
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http://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2017/06/26/increased-energy-efficiency/
http://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2017/12/18/promoting-renewable-energy-use-council-adopts-its-position/
http://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2017/12/18/governance-of-the-energy-union-council-agrees-general-approach/
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union


Více informací
Tisková zpráva po hlasování ve výboru - energetická účinnost a obnovitelné zdroje
(28.11.2017)
Tisková zpráva po hlasování ve výboru - správa energetické unie (07.12.2017)
Předložené texty, pozměňovací návrhy a hlasovací seznamy
Tisková zpráva Rady: jednací mandát k energetické účinnosti (26.06.2017)
Tisková zpráva Rady: jednací mandát k obnovitelným zdrojům (18.12.2017)
Tisková zpráva Rady: jednací mandát k správě energetické unie (18.12.2017)
Balíček předpisů v oblasti čisté energie
Energetická unie
Průběh projednávaní - energetická účinnost
Průběh projednávaní - obnovitelné zdroje
Průběh projednávaní - správa energetické unie
Audiovizuální materiál
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http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20171128IPR89009/cleaner-energy-new-binding-targets-for-energy-efficiency-and-use-of-renewables
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20171128IPR89009/cleaner-energy-new-binding-targets-for-energy-efficiency-and-use-of-renewables
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20171207IPR89713/energy-union-meps-adopt-their-initial-view-of-the-governance-set-up
http://www.europarl.europa.eu/plenary/cs/texts-submitted.html
http://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2017/06/26/increased-energy-efficiency/
http://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2017/12/18/promoting-renewable-energy-use-council-adopts-its-position/
http://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2017/12/18/governance-of-the-energy-union-council-agrees-general-approach/
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0376(COD)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0382(COD)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0375(COD)
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/clean-energy_3602_pk


Ruská propaganda v EU 
 
Vliv ruské propagandy na země EU a její údajné pokusy
ovlivnit volby v některých zemích EU prostřednictvím
dezinformací budou ve středu dopoledne předmětem
tématické plenární rozpravy.
 
Evropský parlament vydal už v roce 2016 varování, podle kterého Kreml po anexi Krymu a
během hybridní války v Donbasu zintenzivnil svoji propagandu proti EU.
 
Poslanci prostřednictvím usnesení upozornili  na to, že "ruská vláda používá širokou škálu
nástrojů a prostředků, jako jsou experní skupiny (think-tanky), zvláštní nadace (např. Russkij
mir), zvláštní orgány (Rossotrudničestvo), vícejazyčné televizní stanice (např. RT), pseudo-
zpravodajské  agentury  a  multimediální  služby  (např.  Sputnik),  jakož  i  sociální  média  a
internetové trolly s cílem zpochybnit demokratické hodnoty, rozdělit Evropu, získat domácí
podporu a vytvořit vnímání neúspěšných států ve východních sousedstvích EU."
 
Boj  proti  této  propagandě  si  podle  poslanců  vyžaduje  posílení  zvláštní  skupiny  EU  pro
strategickou komunikaci. Parlament také vyzval ke zvýšení investic do zlepšení informovanosti,
vzdělávání a infomační gramotnosti občanů a na podporu investigativní žurnalistiky.
 
Rozprava: Středa, 17. ledna
 
Postup: Tématická rozprava
 
Twitter: #Russia #StratCom
 
 
 
Více informací
Strategické sdělení EU o boji s propagandou, kterou proti ní vedou třetí strany (23.11.2016)
Zpráva EP o ruské informační válce (říjen 2016)
Audiovizuální materiály
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0441+0+DOC+XML+V0//CS
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0441+0+DOC+XML+V0//CS
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589810/EPRS_BRI(2016)589810_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Zpřísnění pravidel pro vývoz technologií
umožňujících sledování občanů 
 
Rozšíření exportních kontrol EU na technologie a nástroje
kybernetického dohledu, které mohou být využity na
porušování lidských práv, bude v úterý předmětem
plenární rozpravy a ve středu hlasování. 
 
Aktualizace pravidel týkajících se kontrol vývozu zboží dvojího užití by měla zohlednit stále
rozšířenější využívání nových technologií. Cílem novelizace je zabránit autoritářským režimům,
aby zneužívaly produkty EU na kontrolu a sledování svých občanů.
 
Nové nařízení zařadí do seznamu položek některé nástroje kybernetického dohledu, pro které
je před jejich vývozem potřebný souhlas vnitrostátních orgánů. Týkat by se mělo zařízení na
odposlech mobilních telefonů, pro vniknutí do počítačových systémů, na prolomení hesel či k
identifikaci uživatelů internetu. Zboží dvojího užití  se celosvětově využívá k zásahům vůči
civilistům či aktivistům a na potlačování politické opozice.
 
Poslanci  by  svými  pozměňovacími  návrhy  chtěli  posílit  ochranu  lidských  práv  a  vytvořit
perspektivní systém, který bude do budoucna schopen rychle reagovat na nové technologie.
 
Další postup
 
Parlament ve Štrasburku stanoví svůj mandát pro vyjednávání s členskými státy na konečné
podobě nových pravidel. Rozhovory mezi zástupci EP a Rady EU začnou poté, co se na svém
jednacím mandátu dohodnou ministři členských států EU.
 
 
 
Souvislosti
 
 
 
Zboží dvojího užití představují produkty nebo technologie, které lze použít pro mírové civilní
účely, ale také na výrobu zbraní hromadného ničení, přípravu či spáchání teroristických útoků
nebo na činnosti  porušující lidská práva. Jde o široké spektrum produktů, mezi které patří
chemikálie, toxiny, elektronické zařízení, lasery, navigační technologie, technologie jaderné
energie, robotika či software.
 
Současná pravidla týkající se vývozu zboží dvojího užití jsou platná od roku 2009. Odpovědnost
za schvalování jejich vývozu a s tím spojené kontroly spočívá na bedrech vnitrostátních orgánů.
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Existují důkazy, že technologie ze zemí EU byly v minulosti využívány autoritářskými režimy
proti aktivistům. Mělo se tak dít například během takzvané arabského jara, tedy vln protestů a
nepokojů, které od roku 2010 zachvátily mnohé země severní Afriky a Blízkého východu.
 
Rozprava: Úterý, 16. ledna
 
Hlasování: Středa, 17. ledna
 
Tisková  konference:  Středa,  17  ledna  v  15.00  se  zpravodajem  Klausem  Buchnerem
(Greens/EFA, DE) a předsedou Výboru pro mezinárodní obchod Berndem Langem (S&D, DE)
 
Postup: Řádný legislativní postup (spolurozhodování), 1. čtení, jednací mandát EP
 
Typ dokumentu: Nařízení
 
Twitter:#dualuse #HumanRights 
 
Více informací
Tisková zpráva po hlasování ve výboru (23.11.2017)
EP Think tank: Přezkoumání pravidel týkajících se vývozních kontrol zboží dvojího užití
(červenec 2017)
Evropská komise: Vývozní kontroly zboží dvojího užití v kostce
Průběh projednávaní
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http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20171123IPR88705/preventing-authoritarian-regimes-from-spying-on-their-own-citizens
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589832/EPRS_BRI%282016%29589832_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589832/EPRS_BRI%282016%29589832_EN.pdf
http://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/export-from-eu/dual-use-controls/
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0295%28COD%29&l=en
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Další body programu jednání
 
Poslanci se budou zabývat i těmito tématy:
 

Ochrana detí v cezhraničných rodinných sporoch (rozprava v stredu, hlasovanie vo
štvrtok) 
Vykonávanie iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí v členských štátoch
(rozprava v stredu, hlasovanie vo štvrtok) 
Stratégia pre plasty (rozprava v stredu) 
Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018 (rozprava v stredu) 
Zachovanie rybolovných zdrojov a ochrana morských ekosystémov prostredníctvom
technických opatrení (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok) 
Boj proti obchodovaniu so ženami a dievčatami na účely sexuálneho a pracovného
vykorisťovania v EÚ (rozprava v stredu) 
Podpora EÚ pre kolumbijský mierový proces (rozprava v utorok, hlasovanie v stredu) 
Situácia v Iráne (rozprava v utorok) 
Situácia v Keni (rozprava v utorok) 
Situácia v Zimbabwe (rozprava v utorok) 
Vymenovanie  členov  Dvora  audítorov  –  Eva  Lindström a  Tony  James  Murphy
(hlasovanie  v stredu) 
Prípady porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (rozpravy
a hlasovania vo štvrtok) 
Medzinárodná správa oceánov: program pre budúcnosť našich oceánov v kontexte
cieľov trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 (rozprava v pondelok, hlasovanie
v utorok) 
Riadiace, ochranné a kontrolné opatrenia platné v oblasti  dohovoru Regionálnej
organizácie pre riadenie rybárstva v južnom Tichom oceáne (rozprava v pondelok,
hlasovanie v utorok) 
Riadiace, ochranné a kontrolné opatrenia platné v oblasti  dohovoru Regionálnej
organizácie pre riadenie rybárstva v južnom Tichom oceáne (rozprava a hlasovanie
vo štvrtok) 
Vykonávanie  makroregionálnych stratégií  EÚ (rozprava v pondelok,  hlasovanie
v utorok) 
Marrákešská zmluva: uľahčenie prístupu k uverejneným dielam pre osoby nevidiace,
zrakovo  postihnuté  alebo  postihnuté  inou  poruchou  čítania  (rozprava  v stredu,
hlasovanie  vo  štvrtok) 
Kapitoly  o  obchode  a  trvalo  udržateľnom  rozvoji  v  obchodných  dohodách  EÚ
(rozprava  v utorok) 
Väčšia interpelácia - spor medzi EÚ a Nórskom o lov kraba rodu Chionoecetes vo
Svalbarde (rozprava vo štvrtok) 
Väčšia interpelácia - Transjadranský plynovod v Taliansku (rozprava vo štvrtok)
 

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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