
 

Newsletter: Plenární zasedání EP 11.- 14. června
2018 ve Štrasburku
 
Budoucnost EU: Rozprava s nizozemským premiérem Ruttem 
 
Předseda vlády Nizozemského království Mark Rutte se ve středu jako sedmý lídr
členského státu EU zapojí do diskuze s poslanci o budoucnosti Unie. Rozpravy se
zúčastní i předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker.
 
 
Jaderná dohoda s Íránem: Možnosti EU po rozhodnutí USA   
Poslanci budou v úterý diskutovat se šéfkou diplomacie EU Federicou Mogherinovou o
důsledcích rozhodnutí prezidenta USA Donalda Trumpa odstoupit od jaderné dohody s
Iránem a o reakci EU na tento krok. 
 
 
Priority poslanců před červnovým summitem lídrů EU 
Poslanci v úterý představí svá očekávání v souvislosti s blížícím se červnovým
setkáním hlav států a vlád EU. Summit lídrů Unie se zaměří na migraci, bezpečnost a
obranu, dlouhodobý rozpočet EU po roce 2020, reformu eurozóny a jednání o brexitu.
 
 
Volby do EP 2019: Konečné hlasování o přerozdělení poslaneckých
křesel  
 
Ve středu čeká Parlament  konečné hlasování o povolebním přerozdělení
poslaneckých křesel. Po odchodu Spojeného království z EU by se měl počet poslanců
EP snížit ze 751 na 705, Česká republika si zachová 21 mandátů. 
 
 
Bezpečné využívání dronů: Hlasování o nových celounijních
pravidlech  
 
Poslanci budou v pondělí diskutovat a v úterý hlasovat o nové legislativě, která by
měla zvýšit bezpečnost provozu dronů a sjednocením pravidel přispět k rozvoji trhu s
bezpilotními letadly v celé Unii.
 
 
Justiční reforma v Polsku: Rozprava s Fransem Timmermansem
 
  
 
Poslanci budou ve středu odpoledne diskutovat s prvním místopředsedou Evropské
komise Fransem Timmermansem o nejnovějším vývoji v souvislosti s reformou
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polského soudního systému.
 
 
 
 
Další body programu (v SK) 
Poslanci se budou zabývat i těmito tématy:
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/cs/agenda/briefing/2018-06-11
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Více informací
Pořad jednání
EP Live
Europarl TV
Press conferences and other events
Audiovizuální materiál EP
EP Newshub
EPRS Plenary podcasts on key issues

Irena KUBÁŠKOVÁ
Press Officer
COMM - PRAGUE OFFICE

(+420) 255 708 264
(+32) 3 881 74240 (STR)
(+420) 775 511 125
irena.kubaskova@ep.europa.eu
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Budoucnost EU: Rozprava s nizozemským
premiérem Ruttem
 
 
Předseda vlády Nizozemského království Mark Rutte se ve
středu jako sedmý lídr členského státu EU zapojí do
diskuze s poslanci o budoucnosti Unie. Rozpravy se
zúčastní i předseda Evropské komise Jean-Claude
Juncker.
 
Mark Rutte, člen konzervativně-liberální Lidové strany pro svobodu a demokracii (VVD), stojí v
čele nizozemské vlády od roku 2010.
 
Holandský premiér zavítá do Evropského parlamentu, aby se s poslanci jako sedmý lídr státu
EU podělil o svou vizi reformy fungování Unie. Série rozprav o budoucnosti EU mezi hlavami
států a vlád EU na jedné straně a poslanci EP na straně druhé odstartovala v lednu 2018 a
bude pokračovat až do evropských voleb v příštím roce.
 
Rozprav o budoucnosti EU se dosud zúčastnili tyto hlavy států a vlád:
 

irský premiér Leo Varadkar - dne 17. ledna, 
chorvatský premiér Andrej Plenković - dne 6. února, 
portugalský premiér António Costa - dne 14. března, 
francouzský prezident Emmanuel Macron - dne 7. dubna, 
belgický premiér Charles Michel - dne 3. května, 
lucemburský premiér Xavier Bettel - dne 30. května.
 

Premiér Mark Rutte a předseda EP Antonio Tajani vystoupí ve středu ve 12.30 hod. také před
novináři.
 
Dalším lídrem EU, který se zapojí do diskuze s poslanci o budoucnosti Unie, bude předseda
polské vlády Mateusz Morawiecki. Do Evropského parlamentu zavítá během červencového
plenárního zasedání ve Štrasburku.
 
Rozprava: Středa, 13. června
 
Press point: Středa, 13. června ve 12:30 hod. před protokolární místností
 
Twitter: #FutureofEU @MinPres @markrutte
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http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/2187/ANTONIO_TAJANI_home.html


Více informací
Životopis nizozemského premiéra Marka Rutteho
Budoucnost EU - aktivity EP
Multimediální materiál - budoucnost EU
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https://www.government.nl/government/members-of-cabinet/mark-rutte
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/priorities/budoucnost-eu
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/future-of-europe_3206_pk


Jaderná dohoda s Íránem: Možnosti EU po
rozhodnutí USA  
 
Poslanci budou v úterý diskutovat se šéfkou diplomacie EU
Federicou Mogherinovou o důsledcích rozhodnutí
prezidenta USA Donalda Trumpa odstoupit od jaderné
dohody s Iránem a o reakci EU na tento krok. 
 
 
 
 
 
 
 
Evropská unie je jednotná v podpoře dohody o íránském jaderném programu, přičemž další
problematické  otázky,  jakými  jsou  íránská  podpora  syrského  režimu  či  íránský  program
balistických raket, je třeba řešit jiným způsobem, prohlásil předseda Výboru EP pro zahraniční
věci  David McAllister  (EPP, DE) v reakci  na rozhodnutí  prezidenta USA Donalda Trumpa
neobnovit  výjimku z uplatňování sankcí  vůči  Íránu na základě jaderné dohody.
 
Rozprava se pravděpodobně zaměří i na dopady obnovení sankcí USA na smlouvy některých
společností z EU s Íránem (například Totalu či Airbusu).
 
Souvislosti
 
 
 
Írán, EU a šest zemí - Francie, Německo, Spojené království, Čína, Rusko a USA - podepsaly v
červenci 2015 takzvaný Společný komplexní akční plán (JCPOA). Šlo o průlomovou dohodu,
která měla výměnou za ukončení sankcí vůči Teheránu zajistit, že íránský jaderný program
zůstane nevojenský.
 
Rozprava: Úterý, 12. června
 
Postup: Prohlášeni vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku s
rozpravou
 
Twitter: #Irandeal #JSPOA
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http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20180508IPR03314/the-eu-stands-united-behind-the-iran-nuclear-deal


Více informací
Prohlášení předsedy Výboru EP pro zahraniční věci a zpravodaje pro Írán: EU je jednotná v
podpoře dohody o íránském jaderném programu (08.05.2018)
Think tank EP: Budoucnost dohody o íránském jaderném programu (květen 2018)
Think tanky k tématu odstoupení USA od dohody o íránském jaderném programu (květen
2018)
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http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20180508IPR03314/the-eu-stands-united-behind-the-iran-nuclear-deal
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20180508IPR03314/the-eu-stands-united-behind-the-iran-nuclear-deal
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621897/EPRS_BRI(2018)621897_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/621879/EPRS_ATA(2018)621879_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/621879/EPRS_ATA(2018)621879_EN.pdf


Priority poslanců před červnovým summitem
lídrů EU
 
Poslanci v úterý představí svá očekávání v souvislosti s
blížícím se červnovým setkáním hlav států a vlád EU.
Summit lídrů Unie se zaměří na migraci, bezpečnost a
obranu, dlouhodobý rozpočet EU po roce 2020, reformu
eurozóny a jednání o brexitu.
 
 
 
 
 
Evropská  rada  zasedne  v  Bruselu  ve  dnech  28.  -  29.  června,  aby  projednala  aktuální
nejpalčivější politické záležitosti, mezi které patří reforma společného azylového systému EU či
dosažený pokrok v jednáních o brexitu.
 
Hlavy států a vlád se budou zabývat i víceletým finančním rámcem (VFR) EU na období 2021-
2027 a reformou eurozóny.  Diskutovat  budou také o otázkách bezpečnosti  a  obrany či  o
inovacích a digitální  Evropě.
 
Rozprava: Úterý, 12. června
 
Postup:  Rozprava bez usnesení
 
Twitter: #EUCO #MFF #EUBudget #Brexit #eurozone @eucopresident @EU2018BG
 
Více informací
Předběžný pořad jednání Evropské rady ve dnech 28.-29. června 2018
Multimediální materiál
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http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/european-council/2018/06/28-29/
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/home


Volby do EP 2019: Konečné hlasování o
přerozdělení poslaneckých křesel 
 
 
Ve středu čeká Parlament  konečné hlasování o
povolebním přerozdělení poslaneckých křesel. Po odchodu
Spojeného království z EU by se měl počet poslanců EP
snížit ze 751 na 705, Česká republika si zachová 21
mandátů. 
 
 
 
Návrh na přerozdělení poslaneckých mandátů po roce 2019, který lídrům členských států
sdružených v Evropské radě předložil  Evropský parlament dne 7. února 2018, by dočasně
zmrazil  46 ze 73 křesel,  která se uvolní po brexitu. Křesla by mohla být později  přidělena
zemím, které v budoucnu vstoupí do EU, nebo by prozatím zůstala nevyužitá. Zbývajících 27
britských  křesel  by  se  mělo  přerozdělit  mezi  14  členských  států,  které  jsou  na  základě
současného  rozdělení  mandátů  v  EP  mírně  znevýhodněny.
 
Evropský parlament nesmí mít podle článku 14 Smlouvy o EU více než 751 poslanců.
 
Středeční hlasování by mělo být ze strany Evropského parlamentu finální tečkou za procesem
přerozdělení poslaneckých mandátů. Plénem přijatý text bude následně předložen k formálnímu
schválení  Evropské radě,  která  by  se  jím měla  zabývat  ve  dnech 28.  -  29.  června.  Před
plenárním hlasováním však musí návrh přerozdělení křesel schválit výbor pro ústavní záležitosti
(AFCO), který se za tímto účelem setká mimořádně v pondělí 11. června.
 
Hlasování: Středa, 13. června
 
Postup: Souhlas
 
Twitter: #EP2019
 
 
 
Více informací
Profil zpravodajky Danuty Marie Hübnerové (EPP, PL)
Profil zpravodaje Pedra Silvy Pereiry (S&D, PT)
Průběh projednávání
Think tank EP - Složení Evropského parlamentu (31.1.2018)
Hloubková analýza: Složení Evropského parlamentu (únor 2017)
Multimediální materiál - Evropské volby 2019
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http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20180123RES92302/20180123RES92302.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20180202IPR97025/pocet-poslancu-evropskeho-parlamentu-se-po-brexitu-snizi
http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/96779/mep_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/124747/mep_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2017/0900(NLE)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/cs/document.html?reference=EPRS_ATA%282018%29614687
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/583117/IPOL_IDA%282017%29583117_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/european-elections-2019_4002_pk


Bezpečné využívání dronů: Hlasování o nových
celounijních pravidlech 
 
 
Poslanci budou v pondělí diskutovat a v úterý hlasovat o
nové legislativě, která by měla zvýšit bezpečnost provozu
dronů a sjednocením pravidel přispět k rozvoji trhu s
bezpilotními letadly v celé Unii.
 
 
 
 
 
Předložený text nařízení, který je výsledkem jednání poslanců se zástupci Rady (ministrů) EU,
definuje klíčové zásady týkající se využívání bezpilotních letadel a jejich provozovatelů. Ti
budou například explicitně zodpovědní za dodržování bezpečné vzdálenosti svého dronu od
jiných objektů ve vzduchu.
 
Bezpečnost lidí budou muset mít na paměti i designéři, kteří by měli zajistit, aby jimi navržená
konstrukce dronu lidi  neohrožovala.  Provozovatelé  dronů,  které  mohou v  případě srážky
způsobit lidem zranění, by měly být v budoucnu registrováni a jejich stroje za účelem snadnější
identifikace označeny.
 
Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) a Evropská komise by měly na základě
těchto klíčových zásad vypracovat detailnější celounijní pravidla. Ta by měla mimo jiné určit,
které drony by měly na základě rizik spojených s jejich zamýšleným využíváním podléhat
certifikaci.
 
Jejich součástí by měly být i  podmínky, za kterých by bezpilotní letoun musel být vybaven
jistými prvky a funkcemi -  například omezením dosažitelné nadmořské výšky, limitováním
maximální provozní vzdálenosti či zabráněním vstupu do jistých zeměpisných oblastí, případně
systémem zabraňujícím srážkám či systémem automatizovaného přistávání.
 
Legislativní návrh, který je součástí novelizace předpisů EU v oblasti bezpečnosti civilního
letectví,  reaguje na rostoucí využívání dronů v celé Unii.  Cílem nových pravidel  je zajistit
bezpečnost bezpilotních letadel, ochránit soukromí občanů EU a podpořit rozvoj trhu, který dnes
brzdí různorodost vnitrostátních předpisů. Využívání dronů, jejichž hmotnost nepřesahuje 150
kg, je v současnosti regulována pouze na úrovni členských států.
 
Rozprava: Pondělí, 11. června
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Hlasování: Úterý, 12. června
 
Postup: Řádný legislativní postup (spolurozhodování), dohoda v 1. čtení
 
Typ dokumentu: Nařízení
 
Twitter: #safedrones
 
 
 
Více informací
Tisková zpráva po hlasování ve výboru (23.01.2018)
Profil zpravodaje Marian-Jeana Marinesca (EPP, RO)
Průběh projednávání
Výzkumná služba EP: Nová pravidla v oblasti bezpečnosti civilního letectví
Multimediální materiál - letecká doprava
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http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20180123IPR92331/transport-meps-approve-provisional-agreement-on-eu-wide-rules-for-drones
http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/33982/MARIAN-JEAN_MARINESCU_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/0277(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/620199/EPRS_BRI(2018)620199_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/air-transport_5203_pk


Justiční reforma v Polsku: Rozprava s Fransem
Timmermansem
 
 
 
 
Poslanci budou ve středu odpoledne diskutovat s prvním
místopředsedou Evropské komise Fransem
Timmermansem o nejnovějším vývoji v souvislosti s
reformou polského soudního systému.
 
 
 
Komplexní soudní reforma z dílny polské vlády ohrožuje podle Evropské komise nezávislost
soudnictví a dělbu moci v zemi. Komise proto v prosinci 2017 nastartovala proces, který by
mohl  vést  až k uplatnění sankcí.  Vůči  Varšavě také iniciovala několik  řízení  pro porušení
povinností  vyplývajících zemi z unijních předpisů.
 
Koalice polských prounijních nevládních organizací požádala Komisi, aby vyzvala soudy k
vydání předběžného opatření, které by zastavilo změny týkající se polského Nejvyššího soudu.
Nová ustanovení, která mají vstoupit v platnost 3. července, by mimo jiné přinutily významnou
část soudců předčasně odejít do důchodu.
 
Evropský parlament prostřednictvím v březnu schváleného usnesení podpořil aktivaci článku 7
odst. 1 SEU, který stanovuje postup v případě možného nebezpečí závažného porušení hodnot
Unie. Poslanci vyzvali vlády členských států, aby urychleně rozhodly, zda v Polsku takové riziko
existuje, a pokud ano, aby navrhly nezbytná opatření. Jedním z nich by mohlo být i pozastavení
hlasovacích práv polské vlády v Radě.
 
Rozprava: Středa, 13. června
 
Postup: Prohlášení Rady a Komise s rozpravou
 
Twitter: #RuleOfLaw #Art7 #Poland
 
Více informací
Rozhodnutí Komise aktivovat čl. 7 odst. 1 Smlouvy o EU v souvislosti se situací v Polsku
Obavy o právní stát v Polsku: vysvětlení postupu podle článku 7 (infografika)
Multimediální materiál - polský právní stát
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5367_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20180226IPR98615/pravni-stat-v-polsku-evropsky-parlament-podporuje-prijeti-opatreni-ze-strany-eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012M007&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0055+0+DOC+XML+V0//CS
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/obavy-o-pravni-stat-v-polsku-vysvetleni-postupu-podle-clanku-7
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/rule-of-law-in-poland_1901_pk
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Další body programu (v SK)
 
Poslanci se budou zabývat i těmito tématy:
 
 
 
 
 
 

Vytváranie udržateľného a konkurencieschopného európskeho odvetvia akvakultúry:
súčasný stav a budúce výzvy (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok) 
Rokovania o novej dohode o partnerstve EÚ – AKT (rozprava v stredu, hlasovanie vo
štvrtok) 
Prípady porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (rozpravy a
hlasovania vo štvrtok) 
Zúčtovacia povinnosť, požiadavky na ohlasovanie, postupy zmierňovania rizika a
archívy obchodných údajov (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok) 
Emisie  CO2 a  spotreba  paliva  nových  ťažkých  úžitkových  vozidiel  (rozprava  v
pondelok,  hlasovanie  v  utorok) 
Súčasný  stav  rekreačného  rybolovu  v  Európskej  únii  (rozprava  v  pondelok,
hlasovanie  v  utorok) 
Modernizácia vzdelávania v EÚ (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok) 
Rokovania o modernizácii dohody o pridružení medzi EÚ a Čile (rozprava v utorok,
hlasovanie v stredu) 
Insolvenčné konanie: aktualizované prílohy k nariadeniu (hlasovanie v stredu) 
Dohoda medzi EÚ a Islandom o dodatočných pravidlách v oblasti vonkajších hraníc a
víz na roky 2014 až 2020 (hlasovanie v stredu) 
Dohoda medzi EÚ a Švajčiarskom o dodatočných pravidlách v oblasti vonkajších
hraníc a víz na roky 2014 až 2020 (hlasovanie v stredu) 
Politika súdržnosti a obehové hospodárstvo (rozprava v utorok, hlasovanie v stredu) 
Test  proporcionality  pred  prijatím novej  regulácie  povolaní  (rozprava  v  stredu,
hlasovanie  vo  štvrtok) 
Vykonávanie rámca EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov a následné
opatrenia (rozprava v stredu) 
Štrukturálne a finančné prekážky v prístupe ku kultúre (rozprava v stredu) 
Monitorovanie uplatňovania právnych predpisov EÚ v roku 2016 (hlasovanie vo
štvrtok) 
Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2017 a politike EÚ
v tejto oblasti (rozprava v utorok) 
Systémy autonómnych zbraní (rozprava v utorok, hlasovanie vo štvrtok) 
Prvé výročie podpisu Istanbulského dohovoru (rozprava v stredu) 
Vykonávanie  zvyšných  ustanovení  schengenského  acquis  týkajúcich  sa
Schengenského  informačného  systému  v  Bulharskej  republike  a  Rumunsku
(hlasovanie  v  stredu) 
Zlepšenie jazykového vzdelávania a vzájomné uznávanie jazykových kompetencií v
EÚ (rozprava v stredu) 
Zatvorenie trhu EÚ so slonovinou s cieľom bojovať proti pytliactvu (rozprava v stredu) 
Používanie vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru (hlasovanie
vo štvrtok) 
Námietka voči  delegovanému nariadeniu Komisie,  ktorým sa mení  Delegované
nariadenie stanovujúce opatrenia na ochranu rybolovných zdrojov na účely ochrany
morského prostredia v Severnom mori (hlasovanie vo štvrtok)
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Miliardová pomoc pre Ukrajinu na roky 2018 a 2019 (rozprava v utorok, hlasovanie v
stredu) 
Dosiahnutý pokrok pri prehlbovaní hospodárskej a menovej únie (rozprava v utorok) 
Kybernetická bezpečnosť: Zintenzívnenie spolupráce EÚ a NATO (rozprava v utorok,
hlasovanie v stredu) 
Zamrznutý konflikt v Gruzínsku: Hľadanie riešení (rozprava v utorok, hlasovanie vo
štvrtok)
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