
 

Zpravodaj plenárního zasedání EP,  19.-  23.  října
2020
 
Hlasování o budoucnosti zemědělské politiky EU 
Pružnější, odolnější a udržitelnější zemědělská politika EU, která bude i nadále
zajišťovat potravinovou bezpečnost v celé Unii, je cílem reformních návrhů
předložených plénu.
 
 
Parlament zveřejní svá očekávání od aktu o digitálních službách 
Požadavky poslanců v souvislosti s regulací digitálních služeb včetně online platforem
a internetových obchodů budou v pondělí předmětem rozpravy a v úterý plenárního
hlasování.
 
 
Regulace umělé inteligence: Příprava na první pravidla EU 
Parlament v úterý představí svou vizi regulace v oblasti umělé inteligence, která by
měla podpořit inovace, nastavit etické normy a zvýšit důvěru v nové technologie.
 
 
Pracovní program Evropské komise na rok 2021 
Poslanci budou v úterý diskutovat s místopředsedou Evropské komise Fransem
Timmermansem o pracovním programu exekutivy EU na následující rok.
 
 
Vyhlášení laureáta Sacharovovy ceny za rok 2020 
Konference předsedů, tedy předseda EP a lídři poslaneckých klubů, ve čtvrtek
rozhodnou o vítězi letošní Sacharovovy ceny za svobodu myšlení.
 
 
Další body programu 
Poslanci se budou zabývat i těmito tématy:
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/cs/agenda/briefing/2020-10-19

 
 
Přehled vybraných témat, kterými se bude Evropská
parlament zabývat během plenárního zasedání, které se

Plenární zasedání
16-10-2020 - 13:43
20201007BRI88719

3

5

7

9

10

11

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

1 I 11
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uskuteční ve dnech 19. - 23. října.
 

Kontakty 
 
 

Další informac
Pořad jednání
Plenární zasedání živě (EbS+)
Plenární zasedání živě (Multimediální web EP)
Tiskové konference a další události
EP Newshub

Irena KUBÁŠKOVÁ
Tisková atašé

(+420) 255 708 267
(+420) 773 135 674
irena.kubaskova@europarl.europa.eu

Iva LAŇOVÁ
Tisková atašé

(+420) 255 708 264
(+420) 775 511 125
iva.lanova@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/cs/agendas.html
https://audiovisual.ec.europa.eu/cs/ebs/both/
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/webstreaming
http://www.epnewshub.eu


Hlasování o budoucnosti zemědělské politiky EU
 
Pružnější, odolnější a udržitelnější zemědělská politika EU,
která bude i nadále zajišťovat potravinovou bezpečnost v
celé Unii, je cílem reformních návrhů předložených plénu.
 
Rozprava o budoucnosti Společné zemědělské politiky EU je naplánována na úterý. Hlasování
o reformních návrzích by se mělo uskutečnit v průběhu celého týdne.
 
Poslanci budou hlasovat o návrhu změn, které by Společnou zemědělskou politiku ve větší míře
přizpůsobily situaci a potřebám jednotlivých členských států. Vlády jednotlivých zemí EU by
měly  vypracovat  vlastní  strategické  plány,  v  rámci  kterých  budou  definovat,  jak  plánují
dosáhnout cílů EU v oblasti zemědělství a rozvoje venkova na svém území. Evropská komise
by měla i nadále dbát na dodržování pravidel EU, ve větší míře však bude sledovat dosahování
cílů ze strategických plánů.
 
Součástí  reformního  balíčku  jsou  i  plány  na  posílení  povinných  opatření  souvisejících  s
ochranou klimatu a životního prostředí, které jsou nezbytnou podmínkou poskytování přímých
plateb, ale i zvýšení finanční podpory pro dobrovolné postupy v této oblasti, díky kterým mohou
zemědělci získat dotační prostředky. Poslanci budou hlasovat i o návrzích na snížení plateb pro
velké  farmy  a  nasměrování  navýšených  plateb  menším farmám a  mladým zemědělcům.
Prodloužená opatření by taktéž měla pomoci zemědělcům v krizových situacích a zjednodušit
pravidla vykonávání kontrol.
 
Poslanci schválený text by měl představovat mandát Evropského parlamentu pro vyjednávání s
Radou (ministrů) EU o konečné podobě nových pravidel.
 
Souvislosti 
 
Společná  zemědělská  politika  (SZP)  byla  zavedena v  roce  1962.  Poslední  reforma SZP
proběhla  v  roce  2013.
 
Platnost současných pravidel, které upravují fungování Společné zemědělské politiky Unie,
končí 31. prosince 2020. SZP by následně měla fungovat na základě přechodných pravidel, a to
až dokud se Parlament a Rada nedohodnou a neschválí reformu zemědělské politiky EU.
 
Přibližně  34,5  %  rozpočtu  EU,  tedy  58,12  miliard  eur,  bylo  v  roce  2020  vynaloženo  na
financování Společné zemědělské politiky, přičemž 70 % prostředků SZP je vynakládáno na
podporu příjmů šesti až sedmi milionů zemědělců v EU.
 
Rozprava: úterý, 20. října Konečné hlasování: pátek 23. října Postup: řádný legislativní proces
(spolurozhodování), 1. čtení Typ dokumentu: nařízení (3x)
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https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20200627IPR82204/transition-to-new-eu-farm-policy-partial-deal-on-key-provisions-for-after-2020
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/cs/sheet/106/la-financiacion-de-la-pac
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/644213/EPRS_ATA(2019)644213_EN.pdf


Další informace
Průběh projednávání (nařízení o strategických plánech)
Průběh projednávání (nařízení o společné organizaci trhu se zemědělskými výrobky)
Průběh projednávání (nařízení o financování, řízení a monitorování SZP)
Profil zpravodaje – strategické plány: Peter Jahr (EPP, DE)
Profil zpravodaje – společná organizace trhu: Eric Andrieu (S&D, FR)
Profil zpravodajky – financování, řízení a monitorování SZP: Ulrike Müllerová (RE, DE)
Think tank EP: Strategické plány SZP
Think tank EP: Společná organizace trhu se zemědělskými výrobky
Think tank EP: Financování a monitorování SZP
Think tank EP: SZP po roce 2020 – porovnání reformního balíčku se současnými nařízeními
SZP po roce 2020 – zhodnocení předloženého návrhu Evropské komise
Multimediální materiál
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0216(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0218(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0217(COD)
http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/96772/PETER_JAHR/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/113892/ERIC_ANDRIEU/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/124862/ULRIKE_MULLER/home
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630324/EPRS_BRI(2018)630324_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642234/EPRS_BRI(2019)642234_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628302/EPRS_BRI(2018)628302_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/617494/IPOL_BRI(2018)617494_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/629174/IPOL_STU(2018)629174_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/common-agricultural-policy_15405_pk


Parlament zveřejní svá očekávání od aktu o
digitálních službách
 
Požadavky poslanců v souvislosti s regulací digitálních
služeb včetně online platforem a internetových obchodů
budou v pondělí předmětem rozpravy a v úterý plenárního
hlasování.
 
Připravovaný akt o digitálních službách (DSA) umožní Unii formovat digitální průmysl nejen
doma, ale i v zahraničí. Mohl by tak přispět k nastavení norem pro zbytek světa – podobně jako
v případě ochrany údajů.
 
Výbory EP pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele (IMCO) a pro právní záležitosti (JURI) ve dvou
samostatných legislativních usneseních vyzývají Evropskou komisi, aby se při přípravě aktu o
digitálních  službách,  který  má  být  předložen  do  konce  roku,  zaměřila  i  na  odstraňování
současných  nedostatků  v  online  prostředí.
 
Oba výbory prosazují zavedení závazného mechanizmu pro oznamování a přijímání opatření v
oblasti protiprávního obsahu v online prostředí. Členové výboru pro vnitřní trh taktéž požadují,
aby byly online obchody povinně transparentní. Z legislativy by jim měla vyplývat povinnost
informovat  své  uživatele  například  o  jimi  prodávaných  produktech,  které  se  ukázaly  být
nebezpečné. Poslanci také požadují přísnější pravidla na ochranu spotřebitelů a účinných
opatření  pro  dohled  a  vymáhání  platných  předpisů.  Prosazují  i  specifická  pravidla  pro
předcházení a nikoli pouze zpětné napravování selhání trhu zapříčiněných velkými platformami.
 
Výbor pro právní záležitosti požaduje právní jednoznačnost pro platformy, garanci ochrany
základních práv jejich uživatelů, a to včetně přístupu k soudní nápravě, a přísnější pravidla proti
škodlivému obsahu, jakým jsou například falešné zprávy. Poslanci také prosazují více možností
kontroly pro uživatele nad online obsahem, který se jim zobrazuje, včetně možnosti odmítnout
správu obsahu. Žádají i méně rušivou cílenou reklamu, transparentnější sběr údajů a zřízení
evropského subjektu, který bude monitorovat dodržování pravidel a případně udělovat pokuty.
 
Nelegislativní usnesení předložené Výborem EP pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní
věci (LIBE) se zaměřuje na oblast základních práv. Poslanci požadují, aby odstraňování obsahu
probíhalo důsledně, přiměřeně a nediskriminačním způsobem a nedocházelo tak k ohrožování
svobody  projevu  a  práva  na  informace,  ale  ani  k  ohrožování  soukromí  a  ochrany  údajů.
Zákonodárci  dále  poukazují  na  problematičnost  takzvaného  mikrocílení  založeného  na
zranitelnosti  lidí,  kritizují  také  šíření  nenávistných  projevů  a  dezinformací  a  požadují
zpřehlednění  příjmů  online  platforem.
 
Rozprava: pondělí, 19. října Hlasování: úterý, 20. října (výsledky budou oznámeny ve středu 21.
října) Typy dokumentů: legislativní usnesení (2x) a nelegislativní usnesení (1x)
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https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646174/EPRS_BRI(2020)646174_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20200925IPR87924/meps-spell-out-their-priorities-for-the-digital-services-act
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20200925IPR87926/digital-services-managing-harmful-content-while-protecting-freedom-of-expression
https://www.europarl.europa.eu/committees/cs/libe/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/cs/libe/home/highlights


Další informace
Návrh usnesení Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele
Průběh projednávání - Akt o digitálních službách - zlepšení fungování jednotného trhu
Profil zpravodaje: Alex Agius Saliba (S&D, MT)
Návrh usnesení Výboru pro právní záležitosti
Průběh projednávání - Akt o digitálních službách - přizpůsobení pravidel občanského a
obchodního práva pro obchodní subjekty působící online
Profil zpravodaje: Tiemo Wölken (S&D, DE)
Průběh projednávání - Akt o digitálních službách a související otázky základních práv
Think tank EP: Studie o Aktu o digitálních službách
Proč chce EU regulovat podnikání online platforem? (článek)
Multimediální materiál
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0181_CS.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2018(INL)
http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/197403/ALEX_AGIUS+SALIBA/home
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0177_CS.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=cs&reference=2020/2019(INL)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=cs&reference=2020/2019(INL)
http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/185619/TIEMO_WOLKEN/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=cs&reference=2020/2022(INI)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/cs/search.html?word=Digital+Services+Act
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/economy/20201008STO88810/proc-chce-eu-regulovat-podnikani-online-platforem
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/


Regulace umělé inteligence: Příprava na první
pravidla EU
 
Parlament v úterý představí svou vizi regulace v oblasti
umělé inteligence, která by měla podpořit inovace, nastavit
etické normy a zvýšit důvěru v nové technologie.
 
Rozprava poslanců je naplánována na pondělí. Plénum bude hlasovat o dvou legislativních
usneseních v úterý.
 
Evropský parlament je jedním z prvních zákonodárných sborů, který přijme doporučení týkající
se regulace umělé inteligence. Budoucí pravidla, která se Evropská komise chystá představit
začátkem příštího roku, by měla upravovat otázky spojené s etikou, zodpovědností za škodu či
právy duševního vlastnictví.
 
Návrh  legislativního  usnesení,  které  se  věnuje  etickým aspektům souvisejícím s  umělou
inteligencí, zdůrazňuje, že budoucí legislativa by měla být založená na několika základních
principech. Jejich součástí by měl být vývoj umělé inteligence zaměřené na člověka a vytvářené
člověkem, bezpečnost, transparentnost a odpovědnost, ochrana před stereotypy a diskriminací,
právo na nápravu, sociální a environmentální odpovědnost a dodržování lidských práv.
 
Předložený  text  druhého  legislativního  usnesení  vyzývá  k  přijetí  rámce  upravujícího
odpovědnost,  který  by  byl  orientován  na  budoucnost.  Nová  pravidla  by  měla  zajistit,  že
odpovědnost za škody způsobené vysoce rizikovou umělou inteligencí budou nést její operátoři.
Legislativa by se měla zaměřit na ochranu života, zdraví, tělesné integrity a majetku, do její
působnosti by měly spadat i  významné nehmotné škody, které se promítnou do ověřitelné
hospodářské újmy.
 
Návrh třetího, tentokrát nelegislativního usnesení, požaduje vytvoření efektivního systému v
oblasti  práv  duševního vlastnictví  a  ochranu patentových pravidel  EU.  Zabývá se  právní
subjektivitou,  autorským právem,  obchodním tajemstvím a  ochranou  tvůrčí  práce  umělé
inteligence  či  využívající  umělou  inteligenci.
 
Rozpravy: pondělí,  19. října Hlasování:  čtvrtek, 22. října Postup: legislativní iniciativa Typ
dokumentu: legislativní usnesení (2x) a nelegislativní usnesení (1x)
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Další informace
Návrh legislativního usnesení - rámec pro etické aspekty umělé inteligence, robotiky a
souvisejících technologií
Návrh legislativního usnesení -  systém občanskoprávní odpovědnosti za umělou inteligenci
Návrh nelegislativního usnesení - práva duševního vlastnictví pro rozvoj technologií umělé
inteligence
Tisková zpráva po hlasování ve výboru (01.10.2020)
Tisková konference po hlasování ve výboru (01.10.2020)
Think tank EP: Studie o umělé inteligenci
Multimediální materiál
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0186_CS.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0186_CS.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0178_CS.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0176_CS.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0176_CS.html
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20200925IPR87932/making-artificial-intelligence-ethical-safe-and-innovative
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/press-conference-making-ai-european_I195529-V_v
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/cs/search.html?word=artificial+intelligence
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/search?q=artificial%20intelligence&


Pracovní program Evropské komise na rok 2021
 
Poslanci budou v úterý diskutovat s místopředsedou
Evropské komise Fransem Timmermansem o pracovním
programu exekutivy EU na následující rok.
 
Evropská komise v návaznosti na zářijový projev předsedkyně EK Ursuly von der Leyenové o
stavu Unie zveřejní pracovní program na příští rok. Ten bude zaměřen na podporu obnovy po
krizi způsobené pandemií covid-19 a vybudování odolného, uhlíkově neutrálního, digitálně
rozvinutého a inkluzivního hospodářství.
 
Předsedkyně Komise v prohlášení o záměru adresovaném předsedovi EP Davidu Sassolimu a
německému předsednictví v Radě (ministrů) EU pojmenovala klíčové iniciativy pro rok 2021.
Toto prohlášení odstartovalo interinstitucionální dialog o prioritách Unie na následující rok.
 
Rozprava: úterý, 20. října Postup: prohlášení Komise s rozpravou
 
Další informace
Zpráva o stavu Evropské unie 2020 (webová stránka EP)
Průběh projednávání
Think tank EP: Šest priorit EK pod vedením Ursuly von der Leyenové - aktuální stav na podzim
2020
Multimediální materiál
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https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/soteu-2020_20200916-0900-SPECIAL-OTHER_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/soteu-2020_20200916-0900-SPECIAL-OTHER_vd
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/state_of_the_union_2020_letter_of_intent_cs.pdf
http://www.europarl.europa.eu/soteu/cs/
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2772(RSP)&l=cs
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652053/EPRS_BRI(2020)652053_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652053/EPRS_BRI(2020)652053_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/home


•

•
•

Vyhlášení laureáta Sacharovovy ceny za rok 2020
 
Konference předsedů, tedy předseda EP a lídři
poslaneckých klubů, ve čtvrtek rozhodnou o vítězi letošní
Sacharovovy ceny za svobodu myšlení.
 
Rozhodnutí o letošním laureátovi ocenění, které uděluje Evropský parlament od roku 1988
každoročně výjimečným osobnostem či  organizacím bojujícím za lidská práva a základní
svobody,  oznámí poslancům předseda EP David Sassoli  ve čtvrtek v  poledne.
 
Do finále byli tento rok zařazeni:
 

Demokratická  opozice  v  Bělorusku  zastoupená  Koordinační  radou,  iniciativou
statečných  žen  a  osobnostmi  politického  a  občanského  života 
Aktivisté z Guapinolu a Berta Cáceresová z Hondurasu 
Monsignore Nadžíb Míchaíl Músá, mosulský arcibiskup v Iráku
 

Podrobnější informace o Sacharovově ceně naleznete zde. Více se o letošních nominantech
dočtete zde.
 
Další informace
Tisková zpráva po představení finalistů Sacharovovy ceny (12.10.2020)
Multimediální materiál – prohlášení předsedů výborů EP k trojici finalistů Sacharovovy ceny
Společenství Sacharovovy ceny
Multimediální materiál
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https://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/cs/home
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/society/20200917STO87301/sakharov-prize-2020-the-nominees
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20201012IPR89106/sakharov-prize-2020-meps-select-the-finalists
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/sakharov-prize-2020-vote-shortlist-of-3-candidates_I196182-V_v
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/cs/the-prize/sakharov-prize-community
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/sakharov-prize-2020_16602_pk


•

•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

Další body programu
 
Poslanci se budou zabývat i těmito tématy:
 

Závery zasadnutia Európskej  rady v dňoch 15.-16.  októbra najmä v súvislosti  s
rokovaniami o budúcich vzťahoch so Spojeným kráľovstvom (rozprava v stredu) 
Politiky eurozóny v roku 2020 (rozprava a hlasovanie v stredu) 
Rozprava o policajnej brutalite v členských štátoch (rozprava v útorok) 
Odlesňovanie (rozprava v stredu, hlasovanie vo štvrtok) 
Budúcnosť európskeho vzdelávania v kontexte pandémie COVID-19 (rozprava v
pondelok, hlasovanie v stredu) 
Opatrenia EÚ na zmiernenie sociálnych a ekonomických dopadov pandémie COVID-
19 (rozprava v stredu) 
Odporúčanie Rade, Komisii a PK/VP o vzťahoch s Bieloruskom (rozprava v utorok,
hlasovanie v stredu) 
Odporúčanie  PK/VP  a  Rade  v  rámci  prípravy  procesu  preskúmania  Zmluvy  o
nešírení jadrových zbraní (NPT) v roku 2020, kontroly jadrových zbraní a možností
jadrového odzbrojenia (rozprava v utorok, hlasovanie v stredu) 
Rovnosť  žien a mužov v  zahraničnej  a  bezpečnostnej  politike EÚ (rozprava vo
štvrtok,  hlasovanie v  piatok) 
Absolutórium za rok  2018:  všeobecný rozpočet  EÚ –  Európsky  hospodársky  a
sociálny  výbor  (hlasovanie  v  utorok) 
Absolutórium  za  rok  2018:  všeobecný  rozpočet  EÚ  –  Európska  rada  a  Rada
(hlasovanie  v  utorok) 
Povinnosti  Komisie v oblasti  vízovej  reciprocity  podľa článku 7 nariadenia (EÚ)
2018/1806 (rozprava v pondelok,  hlasovanie v stredu) 
Vážna bezpečnostná hrozba súvisiaca s predajom pasov EÚ zločincom (rozprava vo
štvrtok) 
Mobilizácia  Európskeho  fondu  na  prispôsobenie  sa  globalizácii:  žiadosť
EGF/2020/001 ES/Pridružené odvetvia stavby lodí v Galícii (hlasovanie v pondelok) 
Odporúčanie Rade a PK/VP o vykonávaní a riadení stálej štruktúrovanej spolupráce -
PESCO (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok) 
Správa  o  vykonávaní  dohody  o  pridružení  medzi  EÚ a  Moldavskou republikou
(rozprava  v  pondelok,  hlasovanie  v  utorok) 
Stav energetickej únie (rozprava vo štvrtok) 
Zosúladenie Zmluvy o energetickej charte s Európskym ekologickým dohovorom
(rozprava vo štvrtok)
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