
 

Zpravodaj  plenárního  zasedání  EP,  14.-  17.  září
2020,  Brusel
 
Stav Evropské Unie: Předsedkyně EK von der Leyenová předstoupí
před Parlament 
Poslanci budou hodnotit dosavadní výsledky činnosti Komise pod vedením Ursuly von
der Leyenové, a to v kontextu pandemie covid-19 a hospodářské krize.
 
 
Vlastní zdroje financování EU: hlasování o dalším kroku na cestě k
obnově Unie 
Parlament bude hlasovat o urychlení schvalování nových pravidel, které Unii umožní
půjčit si 750 miliard euro na financování balíčku obnovy EU pro budoucí generace.
 
 
Posílení budoucích kapacit EU v oblasti civilní ochrany 
Poslanci budou ve středu hlasovat o posílení mechanismu civilní ochrany EU, aby
dokázal efektivně reagovat na nouzové situace většího rozsahu, jakou je současná
pandemie.
 
 
Financování energetické transformace: Podpora nejvíce zasažených
regionů 
Poslanci ve středu schválí mandát EP pro jednání s Radou o zřízení Fondu pro
spravedlivou transformaci, který by měl pomoci zmírňovat sociální dopady ekologizace
hospodářství EU.
 
 
Covid-19: Harmonizace testování a klasifikace rizika v zemích EU 
Poslanci budou s Radou a Komisí diskutovat o nedostatečné koordinaci v oblasti
posuzování zdravotního stavu pacientů a klasifikaci rizik a jejich dopadu na
schengenský prostor.
 
 
Další body programu 
Poslanci se budou zabývat také těmito tématy:
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/cs/agenda/briefing/2020-09-14
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Zpravodaj plenárního zasedání EP, 14.- 17. září 2020,
Brusel
 

Kontakty 
 
 

Další informace
Pořad jednání
EP Live
Press conferences and other events
EP Multimedia Centre
EP Newshub

Iva LAŇOVÁ
Tisková atašé

(+420) 255 708 264
(+33) 3 8817 4240 (STR)
(+420) 775 511 125
iva.lanova@europarl.europa.eu

Irena KUBÁŠKOVÁ
Tisková atašé

(+420) 255 708 267
(+33) 3 881 74240 (STR)
(+420) 773 135 674
irena.kubaskova@europarl.europa.eu

Plenární zasedání

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

2 I 12
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Stav Evropské Unie: Předsedkyně EK von der
Leyenová předstoupí před Parlament
 
Poslanci budou hodnotit dosavadní výsledky činnosti
Komise pod vedením Ursuly von der Leyenové, a to v
kontextu pandemie covid-19 a hospodářské krize.
 
Ursula von der Leyenová ve svém prvním projevu o stavu EU, který začne ve středu ráno v 9:15
hod., představí výsledky práce Komise při zmírňování dopadů zdravotní a ekonomické krize v
důsledku  pandemie  covid-19.  Předsedkyně  Komise  také  představí  svou  vizi  v  oblastech
hospodářského oživení,  boji  proti  změně klimatu  a  vývoji  situace  v  zemích  mimo EU.
 
 
Předsedové politických skupin zhodnotí práci Komise a vyjádří své názory na priority EK pro rok
2021.
 
 
Webinář
 
 
V  úterý  v  16:00  hod.  odstartuje  dvouhodinové  živé  vysílání,  v  rámci  kterého  bude
místopředseda EP Othmar Karas spolu s několika předsedy parlamentních výborů diskutovat o
prioritách EU pro příští rok. Účastníci diskuse budou také reagovat na otázky či podněty občanů
a představitelů občanské společnosti.
 
 
V členských státech se k této příležitosti organizuje přibližně 150 akcí. Podrobnější informace
jsou k dispozici na samostatné webové stránce EP.
 
 
Souvislosti 
 
 
Debata o stavu Evropské unie je klíčovým momentem, kdy má Evropská komise prokázat svou
odpovědnost vůči demokraticky zvoleným zástupcům EU. Rozprava se tradičně zaměřuje na
důležité otázky, jako je například budoucí oživení ekonomiky, změna klimatu, nezaměstnanost
mladých a migrační toky.
 
 
Přednesení  zprávy  o  stavu  Unie  a  následná  rozprava  s  poslanci  přispívá  k  posílení
transparentnosti a demokratičnosti Unie. Je příležitostí k přiblížení Evropské unie občanům a
zároveň k vyzdvižení hlavních cílů a výzev daného roku. V centru této jedinečné plenární
rozpravy stojí  občanská práva a demokratický proces.
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https://www.europarl.europa.eu/soteu/cs/program/


První debata o stavu Evropské unie se konala ve Štrasburku 7. září 2010 za účasti tehdejšího
předsedy Komise Josého Manuela Barrosa.
 
Další informace
Debata o stavu Unie: užitečné informace pro novináře
Webové stránky debaty o stavu Evropské unie: program události a živé vysílání
O projevu o stavu Unie – směřování EU v následujícím roce (Evropská Komise)
Zpráva o stavu unie (video EK)
Multimediální materiál
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http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20200907IPR86511
http://www.europarl.europa.eu/soteu/cs/
https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2020_cs
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-193956
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/


Vlastní zdroje financování EU: hlasování o dalším
kroku na cestě k obnově Unie
 
Parlament bude hlasovat o urychlení schvalování nových
pravidel, které Unii umožní půjčit si 750 miliard euro na
financování balíčku obnovy EU pro budoucí generace.
 
Schválení  legislativního stanoviska Evropského parlamentu k  návrhu Rozhodnutí  Rady o
systému vlastních zdrojů, a to prostřednictvím takzvaného postupu pro naléhavé případy, by
přispělo k rychlejší implementaci tohoto klíčového legislativního návrhu. Evropská komise by si
tak už brzy mohla na trzích půjčit až 750 miliard euro na financování balíčku na obnovu Unie.
 
 
Přijetí stanoviska EP umožní Radě (ministrů) EU urychleně přijmout rozhodnutí o vlastních
zdrojích a začít ratifikační proces ve 27 zemích Unie. Cílem je co nejrychlejší spuštění plánu
obnovy EU.
 
 
Podrobnější informace jsou k dispozici v návrhu zprávy, kterou plénu předkládají zpravodajové
José Manuel Fernandes (EPP, PT) a Valérie Hayerová (RE, FR).
 
 
Souvislosti
 
 
Hlasování poslanců o legislativním stanovisku je nezbytným krokem k přijetí  rozhodnutí  o
vlastních zdrojích financování Unie v Radě a jeho následné ratifikaci v členských státech EU.
Rozhodnutí o systému vlastních zdrojů představuje právní základ pro hlavní zdroje příjmu
rozpočtu EU.
 
 
Novela rozhodnutí o systému vlastních zdrojů Unie navíc přináší nový právní základ, který Unii
umožní vypůjčit si na finančních trzích prostředky potřebné k financování nástroje obnovy EU
pro budoucí generace (NGEU). Rada může rozhodnutí přijmout až po konzultaci s Evropským
parlamentem. Hlasování Rady musí být jednomyslné.
 
 
Rozhodnutí by mělo nabýt účinnosti spolu s novým Víceletým finančním rámcem v lednu 2021.
Pro vstup v platnost ho ale musí nejdříve ratifikovat také parlamenty všech členských států.
 
 
 
Rozprava: Pondělí, 14. září
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https://www.europarl.europa.eu/meps/cs/96899/JOSE+MANUEL_FERNANDES/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/cs/135511/VALERIE_HAYER/home


Hlasování: Středa, 16. září
 
Postup: Konzultace
 
Typ dokumentu: Rozhodnutí
 
Další informace
Návrh usnesení
Tisková zpráva po hlasování ve výboru (01.09.2020)
Průběh projednávání
Budoucí financování a obnova EU: role EP a jeho další postup
Multimediální materiál
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0146_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20200827IPR85812/eu-revenue-meps-demand-legally-binding-calendar-for-new-own-resources
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0135(CNS)
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20200722IPR83807/future-eu-financing-and-recovery-parliament-s-role-and-next-steps
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/


Posílení budoucích kapacit EU v oblasti civilní
ochrany
 
Poslanci budou ve středu hlasovat o posílení mechanismu
civilní ochrany EU, aby dokázal efektivně reagovat na
nouzové situace většího rozsahu, jakou je současná
pandemie.
 
Mechanismus civilní ochrany Unie (UCPM) dokázal v minulosti pomoci členským státům při
záchraně životů a poskytoval jim podporu také v době krize covid-19. Pandemie však odhalila
limity současného nastavení krizového řízení,  a to zejména v případě, kdy stejná krizová
situace postihne více členských států zároveň.
 
 
Poslanci  proto budou hlasovat o návrhu na posílení role EU prostřednictvím mechanismu
rescEU s cílem dosáhnout toho, aby členské státy nebyly odkázány jen na vlastní zdroje nebo
dobrovolnou pomoc ostatních v případě rozsáhlejších krizových situací, jakou je i současná
pandemie. Parlament během probíhajících jednání o budoucím rozpočtu a fondu obnovy EU
požadoval výrazné navýšení prostředků, které na tento účel navrhla vyčlenit Evropská komise.
 
 
Parlament bude o návrhu diskutovat v pondělí a hlasovat ve středu.
 
 
Souvislosti
 
 
Mechanismus civilní ochrany Unie byl vytvořen v roce 2013 s cílem posílit spolupráci členských
států a zlepšit tak prevenci, připravenost a reakci na katastrofy. Pokud rozsah nouzové situace
přesáhne možnosti  členského státu se s nouzovou situací vyrovnat, může prostřednictvím
tohoto mechanismu požádat o dobrovolnou pomoc další členské státy.
 
V roce 2019 byla vytvořena rezerva operačních kapacit na úrovni Unie rescEU s cílem umožnit
EU přímo podpořit členské státy postižené katastrofami, které už vyčerpaly své vnitrostátní
zdroje. Hasičská letadla či helikoptéry už v minulosti pomohly členským státům při lesních
požárech, povodních, zemětřeseních či hurikánech, použity byly i při repatriacích tisíců občanů
EU  během  šíření  onemocnění  covid-19.  Rezerva  rescEU  také  členským  státům  během
pandemie poskytla plicní ventilátory, osobní ochranné pomůcky, léčebné přípravky a laboratorní
materiál.
 
 
 
Rozprava: Pondělí, 14. září
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https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_en
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/crisis-management-and-solidarity_cs#bringingstrandedcitizenshome
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/crisis-management-and-solidarity_cs#bringingstrandedcitizenshome
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_en


Hlasování: Středa, 16. září
 
Postup: Řádný legislativní postup (spolurozhodování), 1. čtení
 
Typ dokumentu: Rozhodnutí
 
Další informace
Návrh usnesení
Profil zpravodaje: Nikos Androulakis (S&D, EL)
Průběh projednávání
Návrh Evropské komise (02.06.2020)
Dlouhodobý rozpočet EU: Dohoda na dlouhodobém rozpočtu EU musí projít změnami, jinak ji
Evropský parlament nepodpoří (tisková zpráva EP, 23.07.2020)

Plenární zasedání

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

8 I 12

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0148_CS.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/125110/NIKOS_ANDROULAKIS/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/0070(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0220&from=EN
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


Financování energetické transformace: Podpora
nejvíce zasažených regionů
 
Poslanci ve středu schválí mandát EP pro jednání s Radou
o zřízení Fondu pro spravedlivou transformaci, který by
měl pomoci zmírňovat sociální dopady ekologizace
hospodářství EU.
 
Součástí  předloženého  usnesení  Evropského  parlamentu  je  také  vytvoření  takzvaného
Mechanismu ekologického odměňování, návrh na stanovení míry spolufinancování ze strany
Unie až do výše 85 % nákladů způsobilých projektů, možnost dobrovolného přesměrování
prostředků  z  jiných  kohezních  fondů  a  rozšíření  působnosti  Fondu  pro  spravedlivou
transformaci.
 
 
Ve snaze umožnit co nejrychlejší zahájení jednání s Radou požádal Výbor EP pro regionální
rozvoj (REGI) přímo o plenární hlasování o návrhu usnesení a jednacího mandátu EP. Pokud
by totiž návrh jednacího mandátu nebyl předložen k hlasování a plénum by zvrátilo rozhodnutí
výboru o zahájení vyjednávání s Radou, Parlament by podle článku 71 jednacího řádu EP mohl
o textu usnesení hlasovat až během příštího plenárního zasedání, což by jednání zástupců EP,
Rady a Komise oddálilo.
 
 
Souvislosti
 
 
Evropská komise předložila legislativní návrh na zřízení Fondu pro spravedlivou transformaci,
který  by  měl  pomoci  snižovat  socioekonomické dopady přechodu na klimaticky-neutrální
ekonomiku v transformací nejvíce zasažených oblastech, dne 14. ledna 2020. Jde o první
legislativní návrh, který přenáší priority Zelené dohody pro Evropu do praxe. Komise následně
koncem května 2020 navrhla výrazné navýšení prostředků pro tento fond.
 
 
 
Hlasování: Středa, 16. září
 
Postup: Řádný legislativní postup (spolurozhodování), 1. čtení
 
Typ dokumentu: Nařízení
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https://www.europarl.europa.eu/committees/cs/regi/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/cs/regi/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-RULE-071_CS.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/?qid=1579099555315&uri=COM:2020:22:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/?qid=1590664315882&uri=COM:2020:460:FIN


Další informace
Návrh usnesení
Tisková zpráva po hlasování ve výboru (08.07.2020)
Profil zpravodaje: Manolis Kefalogiannis (EPP, EL)
Průběh projednávání
Think tank EP: Fond pro spravedlivou transformaci (03.07.2020)
Multimediální materiál
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0135_CS.html
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20200703IPR82625/just-transition-in-eu-regions-support-to-people-economy-and-environment
http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/125068/MANOLIS_KEFALOGIANNIS/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0006(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646180/EPRS_BRI(2020)646180_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/


Covid-19: Harmonizace testování a klasifikace
rizika v zemích EU
 
Poslanci budou s Radou a Komisí diskutovat o
nedostatečné koordinaci v oblasti posuzování zdravotního
stavu pacientů a klasifikaci rizik a jejich dopadu na
schengenský prostor.
 
Poslanci během rozpravy pravděpodobně zdůrazní, že současná tendence mnohých členských
států definovat jiné země EU jako tzv. červené zóny a uzavírat svoje hranice by měla být
nahrazena společným postupem celé Unie.
 
 
Zákonodárci by se mohli také vyjádřit k absenci společných standardů v oblasti určování počtu
pacientů  s  onemocněním covid-19 a  vyzvat  k  harmonizaci  postupů testování.  Frekvence
testování se v současnosti v různých členských státech EU pohybuje v rozmezí mezi 173 a
6000 testů na 100000 obyvatel týdně.
 
 
Rozprava je naplánována na úterní dopoledne, o usnesení bude plénum hlasovat ve čtvrtek.
 
 
 
Rozprava: Úterý, 15. září
 
Hlasování: Čtvrtek, 17. září
 
Typ dokumentu: Nelegislativní usnesení
 
Další informace
Tisková zpráva po rozpravě ve výboru (02.09.2020)
Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí: Aktuální situace v souvislosti s
onemocněním covid-19 v EU/EHP a Spojeném království
Reakce EU na nový koronavirus (webová stránka EP)
Re-open EU: Informace pro cestující z jednotlivých členských států EU
Koronavirus: Komise chce, aby byla veškerá opatření omezující volný pohyb v Evropské unii
jasnější a předvídatelnější (Tisková zpráva EK, 04.09.2020)
COVID-19: Komise stanovila koordinovanou reakci EU na ekonomické dopady koronaviru
(tisková zpráva EK, 13.03.2020)
Multimediální materiál
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http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20200827IPR85809/covid-19-eu-countries-should-harmonise-testing-procedures-and-frequency
https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/priorities/koronavirus
https://reopen.europa.eu/cs/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_20_1555
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_20_1555
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_20_459
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_20_459
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/coronavirus-outbreak_14903_pk
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Další body programu
 
Poslanci se budou zabývat také těmito tématy:
 

Predchádzanie nedostatku liekov v budúcnosti: Návrhy poslancov (hlasovanie vo
štvrtok)
 
Testovanie emisií NOx v skutočných jazdných podmienkach (hlasovanie vo stredu) 
Znižovanie emisií uhlíka v námornej doprave (rozprava v pondelok, hlasovanie vo
stredu) 
Právny  štát  a  základné  práva  v  Poľsku:  Rastúce  obavy  poslancov  (rozprava  v
pondelok,  hlasovanie  vo  štvrtok) 
Napätie  vo  východnom Stredozemí:  Rozprava a  uznesenie  (rozprava v  utorok,
hlasovanie  vo  štvrtok) 
Situácia v Rusku, Bielorusku a Libanone: Rozpravy a uznesenia (rozpravy v utorok,
hlasovania vo štvrtok) 
Kultúrna obnova Európy (hlasovanie vo štvrtok) 
Úloha EÚ pri ochrane a obnove svetových lesov (hlasovanie v utorok) 
Strategický prístup k liekom v životnom prostredí (rozprava v pondelok, hlasovanie
vo štvrtok) 
Potreba okamžitej humanitárnej reakcie EÚ na súčasnú situáciu v utečeneckom
tábore Moria (rozprava vo štvrtok) 
Vývoz zbraní: vykonávanie spoločnej pozície 2008/944/SZBP (rozprava v pondelok,
hlasovanie v stredu) 
Správa o vykonávaní dohody o pridružení medzi  EÚ a Gruzínskom (rozprava v
pondelok,  hlasovanie v stredu) 
Prípady porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (rozpravy a
hlasovania vo štvrtok) 
Boj proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí (rozprava v
pondelok) 
Úloha európskych orgánov dohľadu v škandále Wirecard (rozprava v pondelok) 
Účinné  opatrenia  na  zvýšenie  ekologickosti  programov  Erasmus+  a  Kreatívna
Európa  a  Európskeho  zboru  solidarity  (rozprava  a  hlasovanie  v  pondelok) 
Maximalizácia potenciálu energetickej hospodárnosti fondu budov EÚ (rozprava v
pondelok, hlasovanie vo štvrtok) 
Správa o vykonávaní vnútroštátnych stratégií integrácie Rómov: boj proti negatívnym
postojom voči osobám rómskeho pôvodu v Európe (hlasovanie vo štvrtok) 
Opatrenia pre udržateľný trh železničnej dopravy vzhľadom na pandémiu COVID-19
(rozprava v pondelok, hlasovanie vo štvrtok)
 

Plenární zasedání
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