
 

Zpravodaj plenárního zasedání EP
(5.
8. října 2020, Brusel)
 
Hlasování o novém složení Evropské komise 
Parlament bude ve středu hlasovat o návrhu jmenovat poslankyni Mairead
McGuinnessovou členkou Evropské komise a přidělit výkonnému místopředsedovi
Valdisovi Dombrovskisovi nové portfolio.
 
 
Klimatický zákon EU: Hlasování o nových cílech snižování emisí do
roku 2030 
Parlament bude v úterý diskutovat a ve středu hlasovat o ambicióznějších cílech
snižování emisí do roku 2030, které by měly přispět k dosažení klimatické neutrality EU
do roku 2050.
 
 
Stálý monitorovací mechanizmus na ochranu evropských hodnot 
Legislativní iniciativa zaměřená na potlačování autokratických a svobodu omezujících
tendencí, korupce, dezinformací a snah o ovládnutí státu v EU bude předmětem
hlasování ve středu.
 
 
Dlouhodobý rozpočet Unie: prostředky jen pro vlády respektující
hodnoty EU 
Snahy o oslabení navrhnutého mechanizmu, který by podmínil čerpání prostředků EU
dodržováním zásad právního státu, budou v pondělí předmětem rozpravy o budoucím
dlouhodobém rozpočtu Unie.
 
 
Další body programu
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/cs/agenda/briefing/2020-10-05
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Hlasování o novém složení Evropské komise
 
Parlament bude ve středu hlasovat o návrhu jmenovat
poslankyni Mairead McGuinnessovou členkou Evropské
komise a přidělit výkonnému místopředsedovi Valdisovi
Dombrovskisovi nové portfolio.
 
Před plenárním hlasováním absolvují kandidátka na komisařku pro finanční služby, finanční
stabilitu a kapitálové trhy Mairead McGuinnessová (Irsko) a výkonný místopředseda Evropské
komise Valdis Dombrovskis (Lotyšsko), který by měl převzít odpovědnost za oblast obchodu,
tříhodinové slyšení před poslanci příslušných výborů.
 
Po obou slyšeních, plánovaných na 2. října, zasednou předsedové a koordinátoři politických
skupin v příslušných výborech, aby zhodnotili způsobilost kandidátů na navrhované posty v
exekutivě EU.
 
Výsledky obou slyšení posoudí 5. října Konference předsedů výborů EP a své závěry předloží
Konferenci  předsedů sestávající  z  předsedy EP a lídrů poslaneckých skupin.  Konference
předsedů následně 6. října rozhodne o ukončení procesu slyšení kandidátů nebo o přijetí
dalších kroků potřebných k jeho ukončení.
 
Parlament  by  měl  o  dvojici  kandidátů,  a  tedy  o  navrhovaných  změnách  ve  složení  a
přerozdělení  portfolií  v  Evropské  komisi,  hlasovat  7.  října.
 
Postup: rozhodnutí
 
Další informace
Slyšení kandidátů na komisaře: informace pro novináře

Webová stránka EP věnovaná slyšením
Jednací řád EP: Schvalování Komise a sledování plnění závazků přijatých v průběhu slyšení

Multimediální materiál
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http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20200925IPR87927/media-advisory-hearings-of-ms-mcguinness-and-mr-dombrovskis-on-2-october
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20200925IPR87927/media-advisory-hearings-of-ms-mcguinness-and-mr-dombrovskis-on-2-october
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/priorities/zmeny-v-komisi-2020
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-ANN-07_CS.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-ANN-07_CS.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Klimatický zákon EU: Hlasování o nových cílech
snižování emisí do roku 2030
 
Parlament bude v úterý diskutovat a ve středu hlasovat o
ambicióznějších cílech snižování emisí do roku 2030, které
by měly přispět k dosažení klimatické neutrality EU do roku
2050.
 
Úterní rozprava se zaměří na návrh evropského právního rámce pro klima z dílny Evropské
komise, jehož cílem je přeměnit politický příslib dosažení klimatické neutrality EU do roku 2050
na právní závazek. Občanům a podnikům EU by nový právní rámec měl přinést právní jistotu a
předvídatelnost, kterou potřebují při plánování jednotlivých kroků směřujících k transformaci.
 
Poslanci v návrhu usnesení vyzývají  ke snížení emisí do roku 2030 o 60%, ve srovnání s
úrovněmi v roce 1990. Požadují také, aby do roku 2050 dosáhla klimatické neutrality EU jako
celek, ale i každý členský stát Unie samostatně.
 
Klíčová část Zelené dohody pro Evropu
 
Lídři států a vlád EU združení v Evropské radě podpořili v roce 2019 cíl dosažení klimatické
neutrality v EU do roku 2050. Evropská komise v návaznosti na rozhodnutí Evropské rady
předložila v březnu 2020 návrh evropského právního rámce pro klima definující tento cíl jako
právní závazek Unie. Exekutiva EU do tohoto návrhu dne 17. září zakomponovala nové cíle
snížení emisí do roku 2030.
 
Důležitou roli v celém procesu sehrál i Evropský parlament, a to soustavným vytvářením tlaku
na přijetí ambicióznější legislativy EU na ochranu klimatu a vyhlášením klimatické nouze v Unii
v listopadu 2019.
 
Webinář pro novináře
 
Dne 5. října 2020 od 14:00 do 16:00 hod. proběhne za účasti klíčových poslanců EP webinář
pro novináře na téma evropský právní rámec pro klima. Program webináře je k dispozici zde.
Sledovat naživo jej můžete zde.
 
Rozprava: úterý, 6. října
 
Hlasování: středa, 7. října
 
Postup: řádný legislativní postup (spolurozhodování), 1. čtení
 
Typ dokumentu: nařízení
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https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/AUTRES_INSTITUTIONS/COMM/COM/2020/09-10/COM_COM20200080_CS.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0563&from=EN
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20191121IPR67110/evropsky-parlament-vyhlasil-v-unii-klimatickou-nouzi
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20201001RES88305/20201001RES88305.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webinar-for-journalists-climate-law-what-is-at-stake_20201005-1430-SPECIAL-OTHER_vd


Další informace
Návrh usnesení

Průběh projednávání

Tisková zpráva po hlasování ve výboru (11.09.2020)

Profil zpravodajky: Jytte Gutelandová (S&D, SE)

Webinář pro novináře - program

Think tank EP: Evropský právní rámec pro klima

Think tank EP: Změna klimatu a opatření v oblasti klimatu

Eurobarometr: Podle občanů EU by změna klimatu měla být hlavní prioritou Evropského
parlamentu (tisková zpráva EP, 29.11.2019)

Multimediální materiál
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0162_CS.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0162_CS.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0036(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0036(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20200907IPR86512/eu-climate-law-meps-want-to-increase-emission-reductions-target-to-60-by-2030
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20200907IPR86512/eu-climate-law-meps-want-to-increase-emission-reductions-target-to-60-by-2030
http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/124991/JYTTE_GUTELAND/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/124991/JYTTE_GUTELAND/home
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20201001RES88305/20201001RES88305.pdf
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20201001RES88305/20201001RES88305.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649385/EPRS_BRI(2020)649385_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649385/EPRS_BRI(2020)649385_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652032/EPRS_BRI(2020)652032_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652032/EPRS_BRI(2020)652032_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20191129IPR67710/podle-obcanu-eu-by-zmena-klimatu-mela-byt-hlavni-prioritou-evropskeho-parlamentu
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20191129IPR67710/podle-obcanu-eu-by-zmena-klimatu-mela-byt-hlavni-prioritou-evropskeho-parlamentu
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20191129IPR67710/podle-obcanu-eu-by-zmena-klimatu-mela-byt-hlavni-prioritou-evropskeho-parlamentu
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-green-deal_14101_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-green-deal_14101_pk


Stálý monitorovací mechanizmus na ochranu
evropských hodnot
 
Legislativní iniciativa zaměřená na potlačování
autokratických a svobodu omezujících tendencí, korupce,
dezinformací a snah o ovládnutí státu v EU bude
předmětem hlasování ve středu.
 
Návrh legislativního usnesení, jehož autorem je poslanec Michal Šimečka (RE, SK), navrhuje
vytvoření nástroje, který je objektivní a založený na důkazech a který by se uplatňoval rovnou
měrou, nestranně a spravedlivě na všechny členské státy, za účelem ochrany demokracie,
právního státu a základních práv.
 
EU potřebuje spolehlivý, komplexní a pozitivní program na účinnou ochranu a posílení hodnot
zakotvených v článku 2 Smlouvy o EU, uvádí se v textu, který plénu předkládá Výbor EP pro
občanské svobody (LIBE). Parlament bude o předloženém textu diskutovat v pondělí a hlasovat
ve středu.
 
Návrh počítá s vytvořením nového ročního monitorovacího cyklu, jehož součástí by měla být
preventivní a opravná opatření od doporučení pro jednotlivé státy - po vzoru doporučení v rámci
tzv. evropského semestru - až po podmínění čerpání prostředků z rozpočtu EU. Monitorovací
cyklus by měl spojit a doplnit existující mechanizmy definované v článku 7 Smoluvy o EU a
výroční zprávě Komise o stavu právního státu v zemích Unie.
 
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová se ve svém inauguračním projevu v
červenci  2019,  stejně  jako  v  politických  směrech  nové  exekutivy  EU,  zavázala  předložit
legislativní návrh požadovaný Evropským parlamentem, pokud žádost o takový návrh schválí
většina všech poslanců EP formou legislativního usnesení.
 
Rozprava: pondělí 5. října
 
Hlasování: úterý 6. října (pozměňovací návrhy) a středa 7. října (konečný text)
 
Typ dokumentu: legislativní usnesení
 

Plenární zasedání
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https://www.europarl.europa.eu/meps/cs/103746/MICHAL_SIMECKA/home
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-eu-mechanism-on-democracy-the-rule-of-law-and-fundamental-rights
https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/teu_2012/art_2/oj?locale=cs
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20200918IPR87418/european-values-towards-a-permanent-monitoring-mechanism-against-backsliding
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex%3A12012M007
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_20_1756


Další informace
Průběh projednávání

Porušování zásad právního státu. Jak sa uplatňuje článek 7 (infografika)

Think tank EP: Evropská přidaná hodnota mechanizmu EU pro demokracii, právní stát a
základní práva - předběžné posouzení (23.04.2020)
Think tank EP: COVID-19 - dopad přijatých opatření na demokracii, právní stát a základní
práva v EU (23.04.2020)
Think tank EP: Ochrana právního státu v EU - existující mechanizmy a možné zlepšení
(06.11.2019)

Think tank EP: Parlamentní právo legislativní iniciativy (12.02.2020)

Multimediální materiál
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2072(INL)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2072(INL)
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/obavy-o-pravni-stat-v-madarsku-a-polsku-co-muze-eu-delat-infografika
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/obavy-o-pravni-stat-v-madarsku-a-polsku-co-muze-eu-delat-infografika
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)642831
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)642831
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_BRI(2020)651343
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_BRI(2020)651343
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642280
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642280
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642280
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)646174
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)646174
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law_10601_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law_10601_pk


Dlouhodobý rozpočet Unie: prostředky jen pro
vlády respektující hodnoty EU
 
Snahy o oslabení navrhnutého mechanizmu, který by
podmínil čerpání prostředků EU dodržováním zásad
právního státu, budou v pondělí předmětem rozpravy o
budoucím dlouhodobém rozpočtu Unie.
 
Poslanci v rozpravě, která je reakcí na probíhající jednání o budoucím Víceletém finančním
rámci a nástroji  obnovy EU pro budoucí generace, pravděpodobně připomenou členským
státům své stanovisko. Zákonodárci už v minulosti avizovali, že Evropský parlament odsouhlasí
dlouhodobý  rozpočet  EU  pouze  v  případě,  že  bude  obsahovat  konkrétní  mechanizmus
umožňující omezení anebo pozastavení čerpání unijních prostředků v členském státě, který
nedodržuje zásady právního státu.
 
Debata se zástupci Rady a Komise je na programu v pondělí.
 
Souvislosti
 
Poslanci  v  usnesení  reagujícím  na  červencovou  dohodu  Evropské  rady  o  budoucím
dlouhodobém rozpočtu EU vyjádřili lítost nad tím, že hlavy států a vlád EU výrazně oslabili úsilí
Evropské komise a Evropského parlamentu zaměřené na ochranu právního státu, základních
práv a demokracie v rámci Víceletého finančního rámce a nástroje obnovy EU pro budoucí
generace.
 
Ve středu  30.  září  Rada  EU přijala  svůj  mandát  pro  zahájení  vyjednávání  s  Evropským
parlamentem o nařízení, které by mělo podmínit čerpání finančních prostředků EU dodržováním
zásad právního státu..
 
Rozprava: pondělí 5. října
 
Postup: prohlášení Rady a Komise s rozpravou
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0206_CS.html
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11322-2020-INIT/en/pdf


Další informace
Dlouhodobý rozpočet EU: Parlament trvá na změnách v dohodě lídrů členských států, jinak ji
nepodpoří (tisková zpráva EP, 23.07.2020)

Usnesení EP o závěrech z mimořádného zasedání Evropské rady 17. až 21. července 2020
(23.07.2020)

Podrobnější informace - návrh nařízení o právním státě

Think tank EP: Ochrana rozpočtu EU před všeobecnými nedostatky v oblasti dodržování
právního státu (25.06.2020)

Multimediální materiál
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http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20200722IPR83804/dohoda-na-dlouhodobem-rozpoctu-eu-musi-projit-zmenami-jinak-ji-ep-nepodpori
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20200722IPR83804/dohoda-na-dlouhodobem-rozpoctu-eu-musi-projit-zmenami-jinak-ji-ep-nepodpori
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20200722IPR83804/dohoda-na-dlouhodobem-rozpoctu-eu-musi-projit-zmenami-jinak-ji-ep-nepodpori
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0206_CS.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0206_CS.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0206_CS.html
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-protection-of-eu-budget-in-case-of-rule-of-law-deficiencies
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-protection-of-eu-budget-in-case-of-rule-of-law-deficiencies
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)630299
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)630299
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)630299
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/
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Další body programu
 
Poslanci se budou zabývat i těmito tématy:
 

Právny  štát  a  základné  práva  v  Bulharsku:  Rozprava  a  uznesenie  (rozprava  v
pondelok,  hlasovanie  vo  štvrtok) 
COVID-19: Zmiernenie dopadov pandémie na domovy sociálnych služieb (rozprava
vo štvrtok) 
Náhorný Karabach:  Snahy o  zastavenie  násilia  v  spornom regióne (rozprava v
stredu) 
Zasadnutia Európskej  rady v dňoch 1.-2.  októbra a 15.-16.  októbra (rozprava v
utorok) 
Posilnenie záruky pre mladých ľudí (rozprava v pondelok, hlasovanie vo štvrtok) 
Pozícia Rady k návrhu všeobecného rozpočtu EÚ na rok 2021 (rozprava v pondelok) 
Digitálne financie: vznikajúce riziká kryptoaktív - výzvy regulácie a dohľadu v oblasti
finančných služieb, inštitúcií a trhov (rozprava v stredu, hlasovanie vo štvrtok) 
Ďalší  rozvoj  únie  kapitálových  trhov:  zlepšenie  prístupu  k  financovaniu  na
kapitálovom trhu, najmä pre MSP, a ďalšia podpora účasti retailových investorov
(rozprava v stredu, hlasovanie vo štvrtok) 
Európski poskytovatelia služieb kolektívneho financovania (ECSP) pre podnikanie
(hlasovanie v pondelok) 
Škandál Wirecard - úloha európskych orgánov dohľadu (rozprava v stredu) 
FinCEN Files a boj proti praniu špinavých peňazí (rozprava vo štvrtok) 
Účasť žien na rozhodovaní vo vrcholových orgánoch spoločností a súčasný stav
smernice o zlepšení rodovej vyváženosti medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi
spoločností kótovaných na burze a súvisiacich opatreniach (rozpravy v pondelok) 
Európska  stratégia  lesného  hospodárstva  –  ďalší  postup  (rozprava  v  utorok,
hlasovanie  v  stredu) 
Uplatňovanie  pravidiel  v  oblasti  bezpečnosti  a  interoperability  železníc  v  rámci
pevného spojenia cez Lamanšský prieliv a rozhodnutie splnomocňujúce Francúzsko
uzavrieť  medzinárodnú  dohodu  týkajúcu  sa  tunela  pod  Lamanšským prielivom
(hlasovania  vo  štvrtok) 
Námietka podľa článku 112 ods. 2, 3 a 4 písm. c): špecifikácie oxidu titaničitého E
171 (hlasovanie v stredu) 
Námietka podľa článku 112 ods.  2,  3  a 4 písm. c):  maximálne hodnoty obsahu
akrylamidu v určitých potravinách pre dojčatá a malé deti  (hlasovanie v stredu) 
Prípady porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (rozpravy a
hlasovania vo štvrtok) 
Situácia v Iráne (rozprava v stredu) 
Diplomatická misia EÚ do Venezuely v súvislosti s možnými voľbami (rozprava v
stredu)
 

Plenární zasedání

CS Tiskové oddělení, Generální ředitelství pro komunikaci
Evropský parlament - mluvčí: Jaume Duch Guillot
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