
 

Rozpočet, změna klimatu, brexit: Obavy poslanců
před říjnovým summitem EU
 

Poslanci požadují od evropských lídrů států a vlád urychlené přijetí opatření na zajištění
financování programů EU, zintenzivnění boje proti klimatickým změnám a zabránění
brexitu bez dohody
 
Poslanci v rozpravě před nadcházejícím říjnovým summitem vyzvali Evropskou radu, aby se
neprodleně  zabývala  budoucím  dlouhodobým  rozpočtem  EU  a  zabránila  tak  přerušení
financování  programů  EU  v  členských  státech.  Požadovali  také  včasné  přijetí  opatření
souvisejících  s  naplňováním  cílů  Pařížské  klimatické  dohody.
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 Jean-Claude Juncker a Michel Barnier během rozpravy o brexitu a dlouhodobém rozpočtu Unie před říjnovým summitem hlav států a vlád
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Na plenární rozpravě, které se zúčastnila i finská ministryně pro evropské záležitosti zastupující
Radu EU Tytti  Tuppurainenová, předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker a hlavní
vyjednavač EU pro brexit Michel Barnier, poslanci odsoudili postoj britské vlády a její snahu
zbavit se odpovědnosti za stav jednání o vystoupení Spojeného království z EU. Vyzvali také k
hledání řešení, které by odvrátilo brexit bez dohody.
 
Úvod rozpravy včetně projevů ministryně Tuppurainenové, předsedy EK Junckera a hlavního
vyjednavače EU pro brexit Barniera, si můžete prohlédnout ze záznamu zde. Reakce prvních
řečníků z řad poslanců, kteří vystoupili jménem svých politických skupin, můžete zhlédnout zde
, celou diskuzi si můžete prohlédnout ze záznamu zde.
 
 
 
Postup: Prohlášení Rady a Komise s rozpravou
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/preparation-of-the-european-council-meeting-of-17-and-18-october-2019-opening-statements-by-jean-claude-juncker-president-of-the-ec-and-by-michel-barnier-eus-chief-negotiator-for-the-united-kingdom-exiting-the-european-union_I178625-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/preparation-of-the-european-council-meeting-of-17-and-18-october-2019-meps-debate_I179039-V_rv
https://www.europarl.europa.eu/streaming/cs.html?event=20191009-0900-PLENARY&start=2019-10-09T13:37:00Z&end=2019-10-09T15:53:00Z&language=cs
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11928-2019-INIT/cs/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11928-2019-INIT/cs/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20190912IPR60929/brexit-new-european-parliament-reaffirms-wholehearted-support-for-eu-position
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20190912IPR60929/brexit-new-european-parliament-reaffirms-wholehearted-support-for-eu-position
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20190912IPR60929/brexit-new-european-parliament-reaffirms-wholehearted-support-for-eu-position
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20190912IPR60929/brexit-new-european-parliament-reaffirms-wholehearted-support-for-eu-position
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/european-council-17-and-18-october-2019_13110_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/european-council-17-and-18-october-2019_13110_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/european-council-17-and-18-october-2019_13110_pk
https://twitter.com/EPInstitutional


Irena KUBÁŠKOVÁ
Tisková atašé

(+420) 2 557 08 267
(+420) 773 135 674
irena.kubaskova@europarl.europa.eu

Tisková zpráva

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

3 I 3


