
 

Zpravodaj  plenárního  zasedání  EP,  11.-  13.
listopadu  2020
 
Reakce poslanců na výsledky prezidentských voleb v USA 
Lídři poslaneckých klubů EP budou ve středu diskutovat o vlivu výsledků
prezidentských voleb ve Spojených státech amerických na celosvětovou politiku a
vztahy EU s USA.
 
 
EU4Health: Posílení nového zdravotního programu EU 
Poslanci budou jednat o ambicióznějším programu EU v oblasti zdraví, který by
odstranil nedostatky odhalené pandemií onemocnění covid-19 a posílil systémy
zdravotní péče v EU.
 
 
Pobídky pro udržitelné investice do ekologické transformace 
Možnosti financování Zelené dohody pro Evropu a přechodu k ekologicky udržitelným
hospodářským aktivitám bude ve středu předmětem plenární rozpravy a v pátek i
usnesení.
 
 
Parlament požaduje plnou transparentnost při nákupu vakcín proti
koronaviru 
Kritéria a podmínky pro nákup a zajištění spravedlivého přístupu k vakcínám proti
onemocnění covid-19 budou předmětem čtvrteční debaty s komisařkou Stellou
Kyriakidesovou.
 
 
Evropské hodnoty v době pandemie covid-19: demokratické principy
“musí zvítězit” 
Dopad vnitrostátních opatření na hodnoty EU budou předmětem čtvrteční debaty
europoslanců se členy Evropské komise a pátečního usnesení hodnotícího opatření
během „první vlny“ pandemie.
 
 
Nový první místopředseda Evropského parlamentu 
Po odchodu europoslankyně Mairead McGuinnessové z Evropského parlamentu a
jejím nástupu do funkce evropské komisařky, bude plénum ve čtvrtek hlasovat o
novém místopředsedovi EP.
 
 
Ochrana místních zemědělsko-potravinářských produktů EU v Číně
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Poslanci budou v pátek hlasovat o dohodě mezi EU a Čínou o zeměpisném označení
200 evropských a čínských potravinářských specialit a jejich ochraně před paděláním.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/cs/agenda/briefing/2020-11-11

 
 
Přehled vybraných témat, kterými se bude Evropský
parlament zabývat během plenárního zasedání, které se
uskuteční ve dnech 11. - 13. listopadu.
 

Kontakty 
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Další informace
Program zasedání
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

Katerina KUBESOVA
Press Service Trainee
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http://www.europarl.europa.eu//news/cs/agenda/briefing/2020-11-11
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
https://epnewshub.eu/#/?_k=eykf4j


Reakce poslanců na výsledky prezidentských
voleb v USA
 
Lídři poslaneckých klubů EP budou ve středu diskutovat o
vlivu výsledků prezidentských voleb ve Spojených státech
amerických na celosvětovou politiku a vztahy EU s USA.
 
Očekává se, že se europoslanci zaměří na možné dopady na obchod, klima, obranu, sankce a
spolupráci na půdě multilaterálních institucí. Mnoho z nich pravděpodobně vyjádří své naděje,
že očekávané oživení transatlantického partnerství povede k zefektivnění boje proti pandemii
covid-19 a proti jejím socioekonomickým dopadům.
 
Souvislosti
 
EU je zastáncem multilaterálních řešení a spolupracuje s mezinárodními organizacemi, jako
jsou například OSN a její agentury, Světová zdravotnická organizace (WHO), Světová banka,
Mezinárodní měnový fond (IMF) a s mezinárodními a regionálními organizacemi, mezi které
patří i NATO.
 
Rozprava: středa, 11. listopadu
 
Postup: stanovisko Rady a Komise s rozpravou
 
Další informace
Tisková zpráva předsedy EP (7. 11. 2020)
Think tank EP: Role volitelů v prezidentských volbách v USA (04.11.2020)
Think tank EP: Průběh prezidentských voleb v USA (16. 10. 2020)
Think tank EP: Trump nebo Biden: Dopad na zahraniční a bezpečnostní politiku USA (9. 10.
2020)
Multimediální materiál
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http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/president-sassoli-congratulations-joe-biden-on-your-victory-a-world-with-less-inequality-is-in-all-our-interests
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/cs/document.html?reference=EPRS_BRI%282020%29659327
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/cs/document.html?reference=EPRS_BRI%282020%29659291
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/cs/document.html?reference=EPRS_BRI%282020%29659271
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/cs/document.html?reference=EPRS_BRI%282020%29659271
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/


EU4Health: Posílení nového zdravotního
programu EU
 
Poslanci budou jednat o ambicióznějším programu EU v
oblasti zdraví, který by odstranil nedostatky odhalené
pandemií onemocnění covid-19 a posílil systémy zdravotní
péče v EU.
 
Plénum bude ve čtvrtek diskutovat o budoucích prioritách a opatřeních v oblasti zdravotní péče,
které by měly být implementovány prostřednictvím programu EU4Health. Parlament se k návrhu
Evropské komise vyjádří  i  formálně,  a  to  prostřednictvím usnesení,  o  jehož znění  budou
poslanci  hlasovat  v  pátek.
 
Poslanci se v rozpravě s komisařkou pro zdraví a bezpečnost potravin Stellou Kyriakidesovou
pravděpodobně ohradí vůči úsilí  členských států omezit rozpočet nového programu na 1,7
miliard eur.  Původní návrh Komise, stanovující  rozpočet programu EU v oblasti  zdraví na
úroveň 9,4 miliard eur,  přitom poslanci  přivítali.
 
Reakce na pandemii onemocnění covid-19
 
Evropská komise dne 28. května navrhla, v rámci plánu obnovy EU a s cílem zvýšit odolnost
systémů zdravotní péče v členských státech Unie, vytvoření nového samostatného programu
EU v oblasti  zdraví EU4Health na období 2021-2027. Nový program by se měl zaměřit na
přeshraniční hrozby v oblasti veřejného zdraví, zlepšení přístupnosti a cenové dostupnosti léků
a posílení systémů zdravotní péče v celé Unii. V původním návrhu dlouhodobého rozpočtu EU
byl nový program EU v oblasti zdraví součástí Evropského sociálního fondu plus (ESF +).
 
Rozprava: čtvrtek, 12. listopadu
 
Hlasování: pátek, 13. listopadu
 
Typ dokumentu: řádný legislativní postup (spolurozhodování), 1. čtení
 
Další informace
Průběh projednávání: Program EU pro zdraví
Profil zpravodaje: Cristian-Silviu Bușoi (EPP, RO)
Think tank EP: EU pro zdraví
Návrh usnesení Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
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https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/funding/docs/eu4health_factsheet_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/funding/docs/eu4health_factsheet_en.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0102(COD)&l=cs
http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/38420/CRISTIAN-SILVIU_BUSOI/home
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659258/EPRS_BRI(2020)659258_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0196_CS.html


Pobídky pro udržitelné investice do ekologické
transformace
 
Možnosti financování Zelené dohody pro Evropu a
přechodu k ekologicky udržitelným hospodářským
aktivitám bude ve středu předmětem plenární rozpravy a v
pátek i usnesení.
 
Poslanci v návrhu nelegislativního usnesení zdůrazňují,  že investiční plán pro udržitelnou
Evropu (SEIP), který představuje investiční pilíř  Zelené dohody pro Evropu, by měl zajistit
přechod od environmentálně neudržitelných k udržitelným hospodářským činnostem. Investice
by se měly zaměřit na snižování hospodářských a ekologických nerovností mezi členskými státy
a posílit jejich konkurenceschopnost vytvářením nových typů udržitelných a vysoce kvalitních
pracovních míst.
 
Investice by podle poslanců měly být v souladu se zásadou „nepůsobit významné škody“, a to v
oblasti sociálních a environmentálních cílů. Podle nich by investice měly možnost získat pouze
státní a regionální programy s nejvyšším potenciálem dosažení těchto cílů. Předložený text
proto  požaduje  harmonizované  ukazatele  udržitelnosti  a  metodiku  měření  dopadů  na
udržitelnost.
 
Rozprava: středa, 11. listopadu
 
Konečné hlasování: pátek, 13. listopadu
 
Typ dokumentu: nelegislativní usnesení
 
Další informace
Průběh projednávání: Investiční plán pro udržitelnou Evropu
Profil zpravodaje: Siegfried Mureșan (Renew, RO)
Profil zpravodaje: Paul Tang (S&D, NL)
Think tank EP: Investiční plán pro udržitelnou Evropu
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0198_CS.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2058(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/124802/SIEGFRIED_MURESAN/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/125020/PAUL_TANG/home
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/cs/document.html?reference=EPRS_ATA%282020%29659314


Parlament požaduje plnou transparentnost při
nákupu vakcín proti koronaviru
 
Kritéria a podmínky pro nákup a zajištění spravedlivého
přístupu k vakcínám proti onemocnění covid-19 budou
předmětem čtvrteční debaty s komisařkou Stellou
Kyriakidesovou.
 
Evropská komise uzavřela předběžné kupní smlouvy s několika farmaceutickými laboratořemi s
cílem vytvořit portfolio potenciálních očkovacích látek proti covid-19.
 
Ve čtvrtek budou poslanci na toto téma hovořit s evropskou komisařkou pro oblast zdraví a
bezpečnosti potravin Stellou Kyriakidesovou. Předmětem debaty bude zejména transparentnost
těchto  dohod  a  možnosti  zajištění  rovného  přístupu  k  bezpečným,  účinným  a  cenově
dostupným  vakcínám  proti  koronaviru  pro  všechny,  kdo  je  potřebují.
 
Poslanci budou s největší pravděpodobností požadovat větší transparentnost předběžných
nákupních smluv s cílem posílit důvěru v budoucí očkovací látky proti onemocnění covid-19.
Očekává se rovněž, že nastolí otázku odpovědnosti pro společnosti vyrábějící očkovací látky a
že budou požadovat, aby nebyly stanoveny žádné výjimky ze stávajících pravidel.
 
Souvislosti
 
Vývoj a nasazení účinné a bezpečné vakcíny proti koronaviru je pravděpodobně nejspolehlivější
cestou k zastavení pandemie. Za tímto účelem navrhla Evropská komise Strategii  EU pro
očkovací látky proti koronaviru. Podle ní bude jakákoli vakcína muset být schválena Evropskou
agenturou pro léčivé přípravky v souladu s obvyklými normami bezpečnosti a účinnosti.
 
Dne 22. září uspořádal Evropský parlament veřejné slyšení na téma „Jak zajistit občanům EU
přístup k očkovacím látkám proti onemocnění covid-19: klinická studie, výzvy v oblasti výroby a
distribuce“.
 
Rozprava: čtvrtek, 12. listopadu
 
Postup: Usnesení k aktuálním tématům
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https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/public-health_cs
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_20_1103
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_20_1103
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20200918IPR87419/covid-19-vaccines-meps-seek-answers-from-industry-representatives


Další informace
Průběh projednávání: Transparentnost nákupu a přístupu k očkování proti covid-19
Tisková zpráva po veřejném slyšení (22. 09. 2020)
Tisková zpráva po debatě ve výboru (07. 09. 2020)
Tisková zpráva po debatě ve výboru (22. 06. 2020)
Tisková zpráva Evropské Komise (15. 10. 2020)
Opatření v reakci na koronavirus: role Evropského parlamentu
Opatření v reakci na koronavirus: role Evropské komise
Multimediální materiál
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2843(RSP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20200918IPR87419/covid-19-vaccines-meps-seek-answers-from-industry-representatives
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20200904IPR86419/covid-19-meps-want-safe-vaccines-full-transparency-and-liability-for-companies
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20200619IPR81614/eu-strategy-on-covid-19-vaccines-must-guarantee-safety-and-accessibility-for-all
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_20_1903
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/priorities/koronavirus
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_cs
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/coronavirus-outbreak_14903_pk


Evropské hodnoty v době pandemie covid-19:
demokratické principy “musí zvítězit”
 
Dopad vnitrostátních opatření na hodnoty EU budou
předmětem čtvrteční debaty europoslanců se členy
Evropské komise a pátečního usnesení hodnotícího
opatření během „první vlny“ pandemie.
 
Poslanci  si  vyslechnou  názory  členů  Komise  na  stav  evropských  hodnot  v  souvislosti  s
vnitrostátními opatřeními přijatými v boji proti koronaviru. Očekává se také, že se budou v rámci
rozpravy zabývat nedávným vývojem v některých členských státech i na úrovni celé EU, jako je
prozatímní  dohoda Parlamentu a  Rady o  mechanismu podmiňujícímu čerpání  finančních
prostředků z fondů EU dodržováním zásad právního státu. V pátek budou poslanci hlasovat o
návrhu usnesení předloženém Výborem pro občanské svobody.
 
Text poukazuje na “riziko zneužití moci” v podobě některých národních nouzových opatření a
zdůrazňuje, že jakákoli omezení ovlivňující principy demokracie, právního státu a základních
práv občanů EU musí prokázat svou nezbytnost a musí být časově omezená. Poslanci taktéž
požadují odpovídající systém parlamentní a soudní kontroly a rovnováhy.
 
Poslanci žádají Komisi, aby posoudila opatření přijatá během „první vlny“ pandemie, kromě
připomínek již  obsažených v první  výroční  zprávě o právním státu,  a tím pomohla zajistit
svobodu pohybu a shromažďování, obranu svobody médií při boji proti dezinformacím, právo na
vzdělání stejně tak jako ochranu zranitelných skupin.
 
Rozprava: čtvrtek, 12. listopadu
 
Konečné hlasování: pátek, 13. listopadu
 
Postup: prohlášení Komise s rozpravou (a usnesením)
 
Další informace
Návrh usnesení bude k dispozici zde
Tisková zpráva po hlasování ve výboru (27. 10. 2020)
Tisková zpráva po hlasování ve výboru (27. 10. 2020)
Tisková zpráva po hlasování ve výboru (22. 09. 2020)
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci: Tematická složka zásad právního
státu
Think tank EP: Přidaná hodnota mechanismu EU pro demokracii, právní stát a základní práva -
předběžné posouzení
Think tank EP: Dopady opatření COVID-19 na demokracii, právní stát a základní práva EU
Odborné a výzkumné publikace
Obavy o právní stát v Maďarsku a Polsku: co může EU dělat? (infografika)
Multimediální materiál
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https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20201104IPR90813/rule-of-law-conditionality-meps-strike-a-deal-with-council
https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/teu_2012/art_2/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/teu_2012/art_2/oj
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-rule-law-report-communication-and-country-chapters_cs
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0343_CS.html
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20201024IPR90104/european-values-covid-19-emergency-measures-pose-a-risk-of-abuse-of-power
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20201024IPR90116/meps-warn-of-attempts-by-some-eu-countries-to-silence-and-subdue-critical-media
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20200918IPR87418/european-values-towards-a-permanent-monitoring-mechanism-against-backsliding
http://www.europarl.europa.eu/committees/cs/rule-of-law/product-details/20190103CDT02661
http://www.europarl.europa.eu/committees/cs/rule-of-law/product-details/20190103CDT02661
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/cs/document.html?reference=EPRS_BRI%282020%29642831
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/cs/document.html?reference=EPRS_BRI%282020%29642831
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/cs/document.html?reference=IPOL_BRI%282020%29651343
http://www.europarl.europa.eu/committees/cs/the-commission-s-rule-of-law-report-role/product-details/20201103CPR02301
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/rule-of-law-concerns-how-the-eu-can-act-infographic
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law_14501_pk


Nový první místopředseda Evropského
parlamentu
 
Po odchodu europoslankyně Mairead McGuinnessové z
Evropského parlamentu a jejím nástupu do funkce
evropské komisařky, bude plénum ve čtvrtek hlasovat o
novém místopředsedovi EP.
 
Mairead McGuinnessová (EPP, IE) odstoupila ze své funkce europoslankyně v říjnu tohoto roku
a její místo první místopředsedkyně Evropského parlamentu zůstalo od té doby neobsazené. Ve
čtvrtek budou poslanci hlasovat o zvolení jejího nástupce či nástupkyně ze skupiny kandidátů,
kteří do pondělí vyjádřili o tuto pozici zájem.
 
Konečné hlasování: čtvrtek, 12. listopadu
 
Postup: tajná volba
 
Další informace
Průběh projednávání: volba prvního místopředsedy Evropského parlamentu
Think tank EP: Informační přehled o volbě místopředsedů EP
Článek 20 Jednacího řádu EP: Uvolněné funkce
Článek 17 Jednacího řádu EP: Volba místopředsedů
Multimediální materiál
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2850(RSO)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/659318/EPRS_ATA(2020)659318_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-06-30-RULE-020_CS.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-06-30-RULE-017_CS.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/


Ochrana místních zemědělsko-potravinářských
produktů EU v Číně
 
Poslanci budou v pátek hlasovat o dohodě mezi EU a
Čínou o zeměpisném označení 200 evropských a čínských
potravinářských specialit a jejich ochraně před paděláním.
 
Tato  dohoda  by  měla  zajistit  ochranu  před  napodobeninami  a  zneužitím  názvu  stovce
evropských produktů nesoucím zeměpisné označení EU, jako je např. Cava, Feta, Münchener
Bier, Polska Wódka, Prosciutto di Parma, Českobudějovické pivo či Žatecký chmel. Stejný typ
ochrany získá na území EU také sto čínských produktů.
 
Poslanci považují dohodu za krok k posílení důvěry ve vztahu mezi EU a Čínou. V návrhu
usnesení týkajícího se udělení souhlasu Radě k uzavření dohody, vyjádřili poslanci naději, že
spolupráce bude pokračovat i ve spornějších otázkách, jako jsou průmyslové dotace či nucený
transfer technologií.
 
Souvislosti
 
V roce 2019 byla  Čína druhým největším dovozcem produktů  s  chráněným zeměpisným
označením EU, včetně vín, lihovin a zemědělsko-potravinářských produktů. V letech 2018 a
2019 však 80 % zabaveného padělaného zboží pocházelo z Číny. Ztráty způsobené evropským
firmám se, podle návrhu usnesení, pohybují ve výši 60 miliard eur.
 
Rozprava: čtvrtek, 12. listopadu
 
Konečné hlasování: pátek, 13. listopadu
 
Typ dokumentu: udělení souhlasu 
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https://ec.europa.eu/info/system/files/food-farming-fisheries/food_safety_and_quality/documents/eu-100-list-of-gis-eu-china-agreement_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/system/files/food-farming-fisheries/food_safety_and_quality/documents/eu-100-list-of-gis-eu-china-agreement_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/system/files/food-farming-fisheries/food_safety_and_quality/documents/china-100-named-products-eu-china-agreement_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0202_CS.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0202_CS.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0202_CS.html


Další informace
Návrh doporučení k udělení souhlasu s dohodou mezi EU a Čínou o spolupráci v oblasti
zeměpisných označení a jejich ochraně
Návrh usnesení o dohodě mezi EU a Čínou o spolupráci v oblasti zeměpisných označení a
jejich ochraně
Tisková zpráva po hlasování ve výboru (27. 10. 2020)
Profil zpravodaje: Iuliu Winkler (S&D, RO)

Průběh projednávání: Dohoda mezi EU a Čínou o spolupráci v oblasti zeměpisných označení a
jejich ochraně
Think tank EP: Dohoda mezi EU a Čínou o spolupráci v oblasti zeměpisných označení a jejich
ochraně
Think tank EP: Obchodní a investiční vztahy mezi EU a Čínou

Think tank EP: Čína - partnerství a rivalita
Multimediální materiál
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0199_CS.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0199_CS.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0202_CS.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0202_CS.html
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20201024IPR90103/
http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/39725/IULIU_WINKLER/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020%2f0089(NLE
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020%2f0089(NLE
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020%2f0089(NLE
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/652045/EPRS_ATA(2020)652045_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/652045/EPRS_ATA(2020)652045_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/603492/EXPO_STU(2020)603492_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659261/EPRS_BRI(2020)659261_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659261/EPRS_BRI(2020)659261_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/

