
 

Newsletter: Plenární zasedání EP 25.- 28. listopadu
2019 ve Štrasburku
 
Hlasování o důvěře Evropské komisi na období 2019-2024 
EP bude ve středu hlasovat o vyslovení důvěry novému sboru komisařů pod vedením
Ursuly von der Leyenové. Předcházet bude rozprava o programu navržené Komise. 
 
 
Stav klimatické nouze: Parlament bude prosazovat klimatickou
neutralitu do roku 2050  
COP25 a klimatická a environmentální nouze budou v pondělí předmětem plenárních
rozprav. Parlament přijme ve čtvrtek k oběma tématům samostatné usnesení.
 
 
Slavnostní předání filmové ceny LUX za rok 2019 
Předseda EP David Sassoli vyhlásí ve středu odpoledne vítěze letošní filmové ceny
LUX. Slavnostního předání se zúčastní režiséři všech tří filmů, které se dostaly do
finále.
 
 
Udělení Sacharovovy ceny Olehu Sencovovi 
Předseda EP David Sassoli v úterý slavnostně předá Sacharovovu cenu loňskému
laureátovi Olehu Sencovovi, který byl v září propuštěn z ruského vězení.
 
 
Boj proti násilí na ženách: Přistoupení k Istanbulské úmluvě 
Istanbulská úmluva a další opatření zaměřená proti genderovému násilí budou v
pondělí předmětem plenární rozpravy. Hlasování o usnesení proběhne ve čtvrtek.
 
 
Třicet let svobody a demokracie: Poslanci si připomenou sametovou
revoluci 
Evropský parlament si v pondělí večer připomene třicáté výročí sametové revoluce,
která obyvatelům dnešní České republiky a Slovenska přinesla svobodu a demokracii.
 
 
Další body programu 
Poslanci se budou zabývat i těmito tématy:
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http://www.europarl.europa.eu//news/cs/agenda/briefing/2019-11-25
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http://www.europarl.europa.eu//news/cs/agenda/briefing/2019-11-25
http://www.europarl.europa.eu/plenary/cs/agendas.html
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en
http://europarltv.europa.eu/en/home.aspx
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/cs/schedule
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/home
http://www.epnewshub.eu/#/template=newslist&order=time&mp=0-0


Hlasování o důvěře Evropské komisi na období
2019-2024
 
EP bude ve středu hlasovat o vyslovení důvěry novému
sboru komisařů pod vedením Ursuly von der Leyenové.
Předcházet bude rozprava o programu navržené Komise. 
 
Konference předsedů (předseda EP David Sassoli a předsedové politických skupin) ve čtvrtek
21. listopadu prohlásila proces veřejného slyšení kandidátů na komisaře za uzavřený. Toto
prohlášení  bylo nezbytným předpokladem přistoupení  k  samotné volbě Evropské komise.
Veřejná  slyšení  kandidátů  na  komisaře,  která  prověřila  jejich  způsobilost,  proběhla  před
příslušnými výbory EP od 30. září do 8. října. Dne 14. listopadu si poslanci vyslechli tři nové
kandidáty na komisaře, kteří nahradili předcházející neúspěšné kandidáty.
 
Parlament ve středu 27. listopadu ve 12:00 hod. schválí (nebo zamítne) navržený sbor komisařů
jako celek ve jmenovitém hlasování většinou odevzdaných hlasů. Ursula von der Leyenová
předstoupí  před poslance již  ráno,  aby jim představila  svůj  tým kandidátů na komisaře a
diskutovala  s  nimi  o  programu svého kolegia  na období  2019 -  2024.
 
V případě, že poslanci vysloví sboru komisařů důvěru, ujme se nová Evropská komise svých
pravomocí 1. prosince 2019.
 
Rozprava: středa 27. listopadu 
 
Hlasování: středa 27. listopadu
 
Postup: volba Evropské komise
 
Další informace
Kandidáti na komisaře (webová stránka EP)
Průběh projednávání (rozprava o programu designované Komise)
Průběh projednávání (volba Komise)
Výzkumná služba EP: Parlamentní kontrola Evropské komise - provádění ustanovení
zakládajících smluv
Výzkumná služba EP: Komise jako 'úřednická vláda'
Jednací řád Evropského parlamentu - Článek 125: Volba Komise
Multimediální materiál
2019 - Slyšení kandidátů na komisaře
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https://ec.europa.eu/commission/interim/commissioners-designate_cs
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/hearings2019/slyseni-komisaru-2019
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2801(RSP)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2109(INS)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631748/EPRS_STU(2019)631748_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631748/EPRS_STU(2019)631748_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/642267/EPRS_ATA(2019)642267_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-RULE-125_CS.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/election-of-2019-2024-commission_13903_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/2019-hearings-of-commissioners-designate_13229_pk


Stav klimatické nouze: Parlament bude
prosazovat klimatickou neutralitu do roku 2050 
 
COP25 a klimatická a environmentální nouze budou v
pondělí předmětem plenárních rozprav. Parlament přijme
ve čtvrtek k oběma tématům samostatné usnesení.
 
První z nelegislativních usnesení shrne požadavky Evropského parlamentu před 25. konferencí
smluvních stran (COP25) Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, která se uskuteční ve dnech
2. - 13. prosince v Madridu. Předložený text vyzývá k přijetí strategie směřující k dosažení
klimatické neutrality v EU do roku 2050.
 
Předkladatelé usnesení zdůrazňují, že Evropská unie by měla zůstat světovým lídrem v boji
proti klimatickým změnám. Požadují také, aby v zájmu dosažení klimatické neutrality do roku
2050  tzv.  Zelená  dohoda  pro  Evropu  (European  Green  Deal),  kterou  předložila  zvolená
předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, zahrnovala i cíl snížení emisí o 55 %
do roku 2030.
 
Parlament se také v samostatném usnesení vyjádří k aktuální kritické situaci v oblasti klimatu, s
níž souvisí potřeba intenzivnější ochrany životního prostředí.
 
Konference COP25 se zúčastní i  delegace Evropského parlamentu. Poslanci se zapojí do
jednání ve dnech 9. - 13. prosince.
 
 
Rozprava: pondělí 25. listopadu 
 
Hlasování: čtvrtek 28. listopadu 
 
Postup: Prohlášení Rady a Komise s rozpravou a usnesením
 
Typ dokumentu: Nelegislativní usnesení
 
Další informace
Průběh projednávání
Webová stránka ke Konferenci OSN o změně klimatu 2019 v Madridu
Tisková zpráva po hlasování ve výboru (06.11.2019)
Výzkumná služba EP: Mezinárodní konference OSN o změně klimatu 2019 v Madridu
Multimediální materiál
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2712(RSP)&l=en
https://unfccc.int/cop25
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191105IPR65866/cop25-meps-push-for-co2-neutrality-by-2050
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642344/IPOL_STU(2019)642344_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/cop-25-in-madrid_13902_pk
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Slavnostní předání filmové ceny LUX za rok 2019
 
Předseda EP David Sassoli vyhlásí ve středu odpoledne
vítěze letošní filmové ceny LUX. Slavnostního předání se
zúčastní režiséři všech tří filmů, které se dostaly do finále.
 
Letošními finalisty jsou:
 

Odložený  případ  Hammarskjöld  (Cold  Case  Hammarskjöld)  režiséra  Madse
Brüggera,  koprodukce:  Dánsko,  Norsko,  Švédsko,  Belgie 
God Exists, Her Name is Petrunya režisérky Teony Mitevské, koprodukce: Severní
Makedonie, Belgie, Slovinsko, Chorvatsko, Francie 
Království  (The Realm)  režiséra  Rodriga  Sorogoyena,  koprodukce:  Španělsko,
Francie
 

Evropský  parlament  financuje  titulkování  filmů,  které  se  dostaly  do  finále,  do  všech  24
oficiálních jazyků EU a výrobu digitální  kopie (DCP) pro každý členský stát  Unie.  Vítězný
snímek bude navíc  přizpůsoben pro osoby se zrakovým a sluchovým postižením a získá
podporu pro mezinárodní  propagaci.
 
O vítězi filmové ceny LUX rozhodují poslanci EP. Po slavnostním předání ceny se všichni tři
režiséři zúčastní tiskové konference, kterou organizuje místopředsedkyně EP Klára Dobrevová
(S&D, HU) a předsedkyně výboru pro kulturu Sabine Verheyenová (EPP, DE).
 
Filmovou cenu LUX uděluje Evropský parlament od roku 2007 snímkům natočeným v evropské
koprodukci,  jejichž  snahou  je  podnítit  celoevropskou  diskuzi  o  aktuálních  politických  a
společenských otázkách.  Ocenění  by mělo podpořit  evropskou kinematografii  a  přispět  k
rozšíření  povědomí o evropské produkci.
 
Slavnostní ceremoniál: středa 27. listopadu ve 13:00 hod.
 
Postup: slavnostní ocenění
 
Tisková konference: středa 27. listopadu v 15:30 hod.
 
Další informace
Filmová cena LUX (webové stránky EP)
Odložený případ: Hammarskjöld (Dánsko/Norsko/Švédsko/Belgie) od Madse Brüggera
Bůh existuje, její jméno je Petrunija (Severní Makedonie/Belgie/Slovinsko/Chorvatsko/Francie)
od Teony Mitevské
Království (Španělsko/Francie) od Rodriga Sorogoyena
Multimediální materiál
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http://www2.europarl.europa.eu/meps/sk/197579/KLARA_DOBREV/home
http://www2.europarl.europa.eu/meps/sk/197579/KLARA_DOBREV/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/sk/96756/SABINE_VERHEYEN/home
https://luxprize.eu/home
http://luxprize.eu/home
https://luxprize.eu/node/1070
https://luxprize.eu/node/1071
https://luxprize.eu/node/1071
https://luxprize.eu/node/1078
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/lux-prize-2019_13501_pk


Udělení Sacharovovy ceny Olehu Sencovovi
 
Předseda EP David Sassoli v úterý slavnostně předá
Sacharovovu cenu loňskému laureátovi Olehu Sencovovi,
který byl v září propuštěn z ruského vězení.
 
Ukrajinský  filmový  režisér  Oleh  Sencov,  kterému  Evropský  parlament  minulý  rok  udělil
Sacharovovu cenu za svobodu myšlení, si ještě donedávna odpykával svůj dvacetiletý trest v
ruském vězení za údajné plánování teroristických útoků na okupovaném Krymu. Propuštěn byl
7. září v rámci výměny vězňů mezi Ukrajinou a Ruskem.
 
Slavnostní ceremoniál, při kterém bude Olehu Sencovovi slavnostně předána Sacharovova
cena, proběhne v úterý 26. listopadu od 12:00 do 12:30 hod. v jednacím sále EP ve Štrasburku.
 
Sacharovovu cenu za svobodu myšlení uděluje Evropský parlament každoročně výjimečným
osobnostem nebo organizacím,  které  bojují  za  lidská práva a  základní  svobody.  Prvními
laureáty ceny, která nese jméno sovětského fyzika a politického disidenta Andreje Sacharova,
byli v roce 1988 Nelson Mandela a Anatolij Marčenko. Sacharovova cena za rok 1989 byla
udělena Alexandru Dubčekovi.
 
Slavnostní ceremoniál: úterý 26. listopadu ve 12:00 hod.
 
Postup: slavnostní předání Sacharovovy ceny
 
Tisková  konference:  úterý  26.  listopadu  ve  12:45  až  13:45  (tbc)  s  Olehem Sencovem a
předsedou  EP Davidem Sassolim
 
Další informace
Prohlášení předsedy EP Davida Sassoliho k propuštění Oleha Sencova z vězení (07.09.2019)
Sacharovova cena za svobodu myšlení (webová stránka EP)
Sacharovova cena za rok 2018
Multimediální materiál: Sacharovova cena za rok 2018
Sacharovova cena: Laureáti od roku 1988
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181023IPR17126/oleg-sentsov-awarded-the-2018-sakharov-prize
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181023IPR17126/oleg-sentsov-awarded-the-2018-sakharov-prize
https://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/cs/home/the-prize.html
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20190830IPR60003/statement-by-president-sassoli-on-sakharov-prize-winner-oleg-sentsov-s-release
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/cs/home/the-prize.html
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/priorities/sacharovova-cena-2018
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/oleg-sentsov-sakharov-prize-2018_8901_pk
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/cs/laureates/since-2010.html


Boj proti násilí na ženách: Přistoupení k
Istanbulské úmluvě
 
Istanbulská úmluva a další opatření zaměřená proti
genderovému násilí budou v pondělí předmětem plenární
rozpravy. Hlasování o usnesení proběhne ve čtvrtek.
 
Parlament bude v pondělí u příležitosti Mezinárodního dne proti násilí na ženách diskutovat o
přistoupení Evropské unie k takzvané Istanbulské úmluvě.
 
Poslanci v rámci rozpravy se zástupci Rady (ministrů) EU a Evropské komise pravděpodobně
vyzvou členské státy, které úmluvu dosud neratifikovaly, aby tak učinily co nejdříve. Lze také
očekávat,  že  poslanci  budou  od  členských  států  požadovat  přijetí  dalších  nezbytných
legislativních i politických kroků zaměřených na boj proti násilí na ženách a dívkách. Hlasování
o usnesení proběhne ve čtvrtek.
 
Budovy EP ve Štrasburku budou v pondělí večer nasvíceny oranžově. Oranžová barva má
symbolizovat lepší budoucnost bez násilí na ženách a dívkách.
 
Souvislosti
 
Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí, známá také jako
Istanbulská úmluva, je prvním právně závazným nástrojem, zabývajícím se touto tématikou.
Přináší komplexní rámec opatření, který má sloužit k prevenci proti násilí, podpoře obětí a
potrestání pachatelů.
 
Přestože  EU  podepsala  tuto  Úmluvu  již  13.  června  2017,  sedm členských  států  ji  stále
neratifikovalo. Kromě České republiky je to Bulharsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Slovensko a
Velká Británie.
 
 
Rozprava: pondělí 25. listopadu
 
Hlasování: čtvrtek 28. listopadu
 
Postup: nelegislativní usnesení
 
Další informace
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. září 2017 o přistoupení EU k Istanbulské úmluvě
Výzkumná služba EP - Násilí páchané na ženách v EU: Současný stav (02.09.2019)
Multimediální materiál
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https://www.un.org/en/events/endviolenceday/
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0329_CS.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630296/EPRS_BRI(2018)630296_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/violence-against-women_13802_pk


Třicet let svobody a demokracie: Poslanci si
připomenou sametovou revoluci
 
Evropský parlament si v pondělí večer připomene třicáté
výročí sametové revoluce, která obyvatelům dnešní České
republiky a Slovenska přinesla svobodu a demokracii.
 
Poslanci  budou v  rozpravě se zástupci  Evropské komise diskutovat  o  důležitosti  boje  za
svobodu a demokracii ve střední a východní Evropě, který přispěl k historickému sjednocení
Evropy rozdělené železnou oponou do roku 1989.
 
Rozprava: pondělí 25. listopadu
 
Postup: prohlášení Komise s rozpravou
 
Další informace
Audiovizuální materiál: otevření výstavy při příležitosti třicátého výročí sametové revoluce v EP
Fotografie z otevření výstavy při příležitosti třicátého výročí sametové revoluce v EP
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https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/exhibition-30th-anniversary-velvet-revolution-sassoli-sefcovic_I180265-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/opening-of-exhibition-on-30th-anniversary-of-velvet-revolution_EP-095294A_c
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Další body programu
 
Poslanci se budou zabývat i těmito tématy:
 

Konečné hlasovanie o budúcoročnom rozpočte EÚ (rozprava v utorok, hlasovanie v
stredu) 
Dlhodobý rozpočet Únie a zmeny klímy: Priority EP pred decembrovým samitom EÚ
(rozprava v utorok) 
Bolívia: Výzva na ukončenie násilia (rozprava v stredu, hlasovanie vo štvrtok) 
Rozhodnutie WTO o Airbuse: Ochrana poľnohospodárov pred zvýšenými clami USA
(rozprava v pondelok, hlasovanie vo štvrtok) 
Práva dieťaťa pri príležitosti 30. výročia Dohovoru o právach dieťaťa (hlasovanie v
utorok) 
Vymenovanie členov Dvora audítorov: Joëlle Elvinger, François Roger Cazala, Alex
Brenninkmeijer, Nikolaos Milionis, Klaus-Heiner Lehne (hlasovania v utorok) 
Mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Grécku
(hlasovanie v stredu) 
Prebiehajúce rokovania o novej dohode o partnerstve EÚ – AKT (rozprava v stredu,
hlasovanie vo štvrtok) 
Reakcia  EÚ  na  extrémne  meteorologické  podmienky  a  ich  dopady:  ochrana
európskych  mestských  oblastí  a  ich  kultúrneho  dedičstva  (rozprava  v  utorok) 
Vývoj vo východnom susedstve EÚ (rozprava v stredu) 
Situácia v Izraeli a Palestíne vrátane osád (rozprava v stredu) 
Situácia v širšom regióne Blízkeho východu vrátane kríz v Iráne, Iraku a Libanone
(rozprava v stredu) 
Nedávne  opatrenia  Ruskej  federácie  proti  litovským  sudcom,  prokurátorom  a
vyšetrovateľom zapojeným do vyšetrovania tragických udalostí z 13. januára 1991 vo
Vilniuse (rozprava v pondelok, hlasovanie vo štvrtok) 
Prípady porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (rozpravy a
hlasovania vo štvrtok) 
Uzavretie Dohody medzi Európskou úniou a Ukrajinou, ktorou sa menia obchodné
preferencie v prípade hydinového mäsa a prípravkov z hydinového mäsa stanovené
v Dohode o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou (hlasovanie v utorok) 
Verená  diskriminácia  a  nenávistné  prejavy  voči  príslušníkom LGBTI  komunity,
vrátane  zón  bez  LGBTI  osôb  (rozprava  v  utorok) 
Kríza  Odvolacieho  orgánu Svetovej  obchodnej  organizácie  (rozprava  v  utorok,
hlasovanie  vo  štvrtok) 
Dohoda medzi EÚ a USA o pridelení podielu colnej kvóty na dovoz vysokokvalitného
hovädzieho mäsa (hlasovanie vo štvrtok) 
Ochrana strážcov lesov a ochrancov životného prostredia v EÚ (rozprava vo štvrtok) 
Zasahovanie iných krajín do našich demokracií a volieb (tematická rozprava v stredu)
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