
 

Zpravodaj plenárního zasedání EP
(10.
13. února 2020, Štrasburk)
 
Budoucí dlouhodobý rozpočet EU: Rozprava před klíčovým
summitem 
Poslanci budou ve středu diskutovat o budoucím dlouhodobém rozpočtu EU. Rozprava
proběhne osm dní před klíčovým zasedáním Evropské rady.
 
 
Hlasování o obchodní dohodě EU s Vietnamem 
Poslanci budou v úterý diskutovat a ve středu hlasovat o dohodě o volném obchodu a
dohodě o ochraně investic mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou
republikou.
 
 
Budoucnost vztahů EU se Spojeným královstvím: stanovisko
Parlamentu 
Stanovisko Evropského parlamentu k budoucímu uspořádání vztahů mezi EU a
Spojeným královstvím bude v úterý předmětem rozpravy a ve středu hlasování
poslanců.
 
 
Umělá inteligence: Zajištění bezpečnosti pro spotřebitele 
Výzvy v oblasti ochrany spotřebitele vyplývající ze stále intenzivnějšího využívání
umělé inteligence budou v pondělí předmětem plenární rozpravy a ve středu
nelegislativního usnesení.
 
 
Další body programu 
Poslanci se budou zabývat i těmito tématy:
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/cs/agenda/briefing/2020-02-10
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Kontakty 
 
 

Užitečné odkazy
Program zasedání
Plenární zasedání živě (EP Live)
Plenární zasedání živě (EbS+)
Tiskové konference a další události
Multimediální web EP
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
(+33) 3 8817 4240 (STR)
(+420) 775 511 125
iva.lanova@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/cs/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/cs/plenary
https://audiovisual.ec.europa.eu/cs/ebs/both/
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/cs/other-events/schedule
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/home
http://www.epnewshub.eu/


Budoucí dlouhodobý rozpočet EU: Rozprava před
klíčovým summitem
 
Poslanci budou ve středu diskutovat o budoucím
dlouhodobém rozpočtu EU. Rozprava proběhne osm dní
před klíčovým zasedáním Evropské rady.
 
Zákonodárci v rámci rozpravy zopakují  svůj požadavek na přijetí  ambiciózního Víceletého
finančního rámce na období 2021-2027, který mimo jiné zaručí kontinuitu zemědělské politiky a
politiky  soudržnosti  a  zvýší  financování  opatření  v  oblastech  změny  klimatu,  výzkumu,
digitalizace, mládeže a malých a středních podniků. Poslanci také pravděpodobně odmítnou
škrty ve stávajících programech a vyzvou k poskytnutí dodatečných prostředků na podporu
investic a financování opatření v oblasti migrace a bezpečnosti.
 
Evropský parlament přijal stanovisko k budoucímu VFR již v listopadu 2018, tedy pět měsíců
poté, co svůj návrh představila Evropská komise. Hlavy států a vlád budou ve snaze dospět ke
svému stanovisku diskutovat o dlouhodobém rozpočtu EU v rámci mimořádného zasedání
Evropské rady dne 20. února.
 
Příští dlouhodobý rozpočet EU, na němž se po vzájemných jednáních dohodnou vyjednavači
EP a Rady, musí schválit Evropský parlament.
 
Kulatý stůl novinářů s rozpočtovými zpravodaji EP: úterý, 11. února v 16:00 (budova WEISS,
místnost S2.2)
 
Rozprava: středa, 12. února
 
Tisková konference: středa, 12. února v 15:00
 
Postup: prohlášení Rady a Komise s rozpravou
 
Užitečné odkazy
Dlouhodobý rozpočet EU - užitečné informace
Dlouhodobý rozpočet EU - otázky a odpovědi
Multimediální materiál
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_18_3570
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_18_3570
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20191204IPR68267/useful-information-on-the-next-multiannual-financial-framework-mff
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20200115IPR70326/multiannual-financial-framework-q-a
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/home


Hlasování o obchodní dohodě EU s Vietnamem
 
Poslanci budou v úterý diskutovat a ve středu hlasovat o
dohodě o volném obchodu a dohodě o ochraně investic
mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou
republikou.
 
Dohoda o volném obchodu by měla v případě jejího schválení odstranit v průběhu deseti let
prakticky všechna cla mezi Vietnamem a EU a zpřístupnit  firmám z Unie vietnamský trh s
veřejnými  zakázkami.  Dohoda  také  poskytuje  ochranu  tradičním evropským výrobkům a
podporuje  pokrok  v  environmentálních  a  sociálních  otázkách  ve  Vietnamu.
 
Parlament bude též hlasovat o dohodě o ochraně investic, která by měla pomoci řešit spory
mezi  investory  a  státy.  Dohoda  počítá  s  vytvořením  systému,  který  by  byl  založen  na
nezávislých  soudcích.
 
Ihned po hlasování proběhne tisková konference za účasti  zpravodaje Geerta Bourgeoise
(ECR, BE) a předsedy Výboru EP pro zahraniční obchod Bernda Langeho (S&D, DE).
 
Souvislosti
 
Vietnam  je  po  Singapuru  v  rámci  Sdružení  národů  jihovýchodní  Asie  (ASEAN)  druhým
největším obchodním partnerem EU. Objem obchodní výměny ve zboží představuje ročně 47,6
miliard eur, v oblasti služeb je to 3,6 miliard eur ročně. Vývoz EU do Vietnamu roste každoročně
o 5 % - 7 %. Deficit obchodní bilance EU s Vietnamem dosahoval v roce 2018 přibližně 27
miliard eur.
 
EU dováží z Vietnamu zejména telekomunikační zařízení, oblečení a potravinářské výrobky.
Mezi  hlavní  vývozní  zboží  Unie  směřující  do  Vietnamu  patří  stroje  a  dopravní  zařízení,
chemické  a  zemědělské  produkty.
 
Rozprava: úterý, 11. února
 
Hlasování: středa, 12. února
 
Tisková konference: středa, 12. února - přibližně ve 14:30
 
Postup: souhlas
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Užitečné odkazy
Návrh legislativního usnesení - obchodní dohoda
Návrh nelegislativního usnesení - obchodní dohoda
Návrh legislativního usnesení - dohoda o ochraně investic
Návrh nelegislativního usnesení - dohoda o ochraně investic
Tisková zpráva po hlasování ve výboru (21.1.1020)
Profil zpravodaje: Geert Bourgeois (ECR, BE)
Průběh projednávání - obchodní dohoda
Průběh projednávání - dohoda o ochraně investic
Think tank EP: Dohoda o volném obchodu a o ochraně investic mezi EU a Vietnamem
(14.11.2019)
Podrobnější informace
Think tank EP: obchodní a investiční dohoda s Vietnamem (únor 2020)
Jaké jsou výhody obchodní dohody mezi EU a Vietnamem? (článek)
Multimediální materiál
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0003_CS.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0017_CS.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0017_CS.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0014_CS.html
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20200121IPR70703/eu-vietnam-free-trade-deal-gets-green-light-in-trade-committee
http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/197467/GEERT_BOURGEOIS/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0356(NLE)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0358(NLE)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/cs/document.html?reference=EPRS_BRI%282019%29642270
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/cs/document.html?reference=EPRS_BRI%282019%29642270
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-balanced-and-progressive-trade-policy-to-harness-globalisation/file-eu-vietnam-fta
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/646158/EPRS_ATA(2020)646158_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/economy/20200131STO71518/eu-vietnam-co-prinese-obchodni-dohoda
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/home


Budoucnost vztahů EU se Spojeným královstvím:
stanovisko Parlamentu
 
Stanovisko Evropského parlamentu k budoucímu
uspořádání vztahů mezi EU a Spojeným královstvím bude v
úterý předmětem rozpravy a ve středu hlasování poslanců.
 
Nelegislativní  usnesení  bude první  reakcí  Evropského parlamentu na návrh mandátu pro
vyjednávání EU předloženého Evropskou komisí, který 3. února představil hlavní vyjednavač
Michel Barnier. Takzvané vyjednávací směrnice, jejichž návrh musí schválit zástupci všech
členských států,  určují  vyjednavači  EU cíle  a  mantinely  pro  jednání  s  vládou Spojeného
království  o  novém partnerství  po  brexitu.
 
Konečnou dohodu o uspořádání vzájemných vztahů mezi EU a Spojeným královstvím bude
muset  před  jejím vstupem v  platnost  schválit  Evropský  parlament.  Poslanci  budou proto
prostřednictvím zvláštní skupiny pozorně sledovat jednání Evropské komise s britskou vládou a
informovat vyjednavače EU o svých postojích, obavách či námitkách.
 
Rada by se měla vyjádřit k předloženým vyjednávacím směrnicím EU dne 25. února. V případě
jejich schválení by mělo první kolo jednání odstartovat začátkem března.
 
Souvislosti
 
Spojené království opustilo Evropskou unii dne 1. února. Časově omezené přechodné období,
které je součástí dohody o brexitu, začalo běžet v momentě vystoupení Spojeného království z
EU. Konec přechodného období je aktuálně stanoven na 31. prosince 2020.
 
Rozprava: středa, 12. února
 
Hlasování: středa, 12. února
 
Postup: prohlášení Rady a Komise s rozpravou a usnesením
 
Typ dokumentu: nelegislativní usnesení
 
Užitečné odkazy
Evropský parlament schválil dohodu o brexitu (tisková zpráva EP, 29.01.2020)
Think tank: Evropský parlament po brexitu (14.1.2020)
Think tank EP: Revidovaná dohoda o brexitu - změny v textu a další postup (22.10.2019)
Think tank EP: EU a Spojené království po brexitu - komentáře, studie, zprávy (24.01.2020)
Multimediální materiál
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1580896579827&uri=CELEX:52020PC0035
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1580896579827&uri=CELEX:52020PC0035
https://audiovisual.ec.europa.eu/cs/video/I-183943
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2019:384I:FULL&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20200128IPR71204/evropsky-parlament-schvalil-dohodu-o-brexitu
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/642259/EPRS_ATA(2020)642259_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/cs/document.html?reference=EPRS_BRI%282019%29642260
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/cs/document.html?reference=EPRS_BRI%282020%29646146
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/brexit_13108_pk


Umělá inteligence: Zajištění bezpečnosti pro
spotřebitele
 
Výzvy v oblasti ochrany spotřebitele vyplývající ze stále
intenzivnějšího využívání umělé inteligence budou v
pondělí předmětem plenární rozpravy a ve středu
nelegislativního usnesení.
 
Parlament se bude dopadem umělé inteligence na ochranu spotřebitele zabývat v souvislosti s
připravovanou bílou knihou Evropské komise o evropském přístupu k umělé inteligenci, která by
měla být zveřejněna 19. února.
 
Spotřebitelé  by  před  využitím  systémů  automatizovaného  rozhodování  měli  být  řádně
informováni o způsobu jejich fungování, o možnosti spojit se s člověkem, který může do činnosti
daného systému zasáhnout, jakož i o možnosti zkontrolovat nebo opravit rozhodnutí systému,
uvádí se v návrhu usnesení z dílny Výboru EP pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO).
 
Poslanci  také pravděpodobně vyzvou Komisi  k  předložení  legislativních návrhů,  které by
změnily pravidla EU v oblasti bezpečnosti a odpovědnosti - vztahující se například na stroje či
hračky -  tak,  aby do jejich působnosti  spadaly i  výrobky a služby obsahující  prvky umělé
inteligence.
 
Rozprava: Pondělí, 10. února
 
Hlasování: Středa, 12. února
 
Postup: Otázka k ústnímu zodpovězení Komisi s rozpravou a usnesením
 
Typ dokumentu: Nelegislativní usnesení
 
Užitečné odkazy
Tisková zpráva po hlasování ve výboru (23.01.2020)
Návrh usnesení
Otázka k ústnímu zodpovězení Komisi
Prohlášení předsedkyně Výboru EP pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Petry De Sutterové
(Zelení / EFA, BE)
Think tank EP: Algoritmické rozhodování - příležitosti a výzvy
Think tank EP: Algoritmické rozhodování - příležitosti a výzvy
Think tank EP: Rámec řízení pro algoritmickou odpovědnost a transparentnost
Think tank EP: Global trendometer - audit algoritmů s cílem zabránit chybám
Multimediální materiál
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https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/white_paper.html?locale=cs
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20200120IPR70622/artificial-intelligence-eu-must-ensure-a-fair-and-safe-use-for-consumers
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/IMCO/DV/2020/01-22/RE_1194746_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2020-000008_CS.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/automated-decision-making-processes-vote_I183228-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/automated-decision-making-processes-vote_I183228-V_v
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/624261/EPRS_STU(2019)624261_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/624261/EPRS_STU(2019)624261_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/624262/EPRS_STU(2019)624262_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/cs/document.html?reference=EPRS_STU%282019%29646111
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/home
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Další body programu
 
Poslanci se budou zabývat i těmito tématy:
 

Rovnosť žien a mužov: Rozprava o cieľoch budúcej stratégie (rozprava v stredu) 
Boj proti antisemitizmu, rasizmu a nenávisti v EÚ (rozprava v utorok) 
Ohrozenie právneho štátu v Poľsku: Rozprava (rozprava v utorok)
 
Boj proti nelegálnemu obchodu s mačkami a psami (rozprava v utorok, hlasovanie v
stredu) 
Rozširovanie Únie: Rozprava o novej metodike prístupového procesu (rozprava v
pondelok) 
Zaobchádzanie s utečencami na vonkajších hraniciach EÚ (rozprava v stredu) 
Priority EÚ pre 64. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien (rozprava v stredu,
hlasovanie vo štvrtok) 
Európska  centrálna  banka  –  výročná  správa  za  rok  2018  (rozprava  v  utorok,
hlasovanie  vo  štvrtok) 
Stratégia EÚ na ukončenie mrzačenia ženských pohlavných orgánov na celom svete
(rozprava a hlasovanie v stredu) 
Námietka  podľa  článku  111:  Zoznam  projektov  spoločného  záujmu  pre  Úniu
(rozprava  v  pondelok,  hlasovanie  v  stredu) 
Námietka podľa článku 112: Olovo a jeho zlúčeniny (hlasovanie v stredu) 
Plán USA pre Blízky  východ:  Odpoveď EÚ v  súlade s  medzinárodným právom
(rozprava v  utorok) 
Boj EÚ proti praniu špinavých peňazí vo svetle tzv. Luanda Leaks (rozprava v stredu) 
Prípady porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (rozpravy a
hlasovania vo štvrtok) 
Malé a stredné podniky a lepšia tvorba práva (rozprava v pondelok) 
Systém FADO - falošné a pravé doklady online (rozprava v stredu, hlasovanie vo
štvrtok) 
Sociálna Európa v digitálnom svete (tematická rozprava v stredu) 
Nová komplexná stratégia EÚ pre Afriku (rozprava v utorok) 
Revízia Paktu stability a rastu (rozprava v stredu)
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