
 

Zpravodaj plenárního zasedání EP (18. – 21. ledna
2021)
 
Očkování proti onemocnění covid-19: Rozprava o aktuální situaci 
Poslanci budou v úterý diskutovat o strategii očkování EU proti novému koronaviru.
Zajímat je budou smlouvy o dodání, stav schválení a dostupnost nových vakcín a
pokrok při očkování.
 
 
Výtržnosti v Kapitolu: Rozprava o politické situaci v USA 
Parlament bude ve středu diskutovat o nedávném útoku na sídlo Kongresu Spojených
států amerických a o inauguraci Joea Bidena novým prezidentem USA.
 
 
Rozprava o prioritách portugalského předsednictví Rady EU 
Poslanci budou ve středu diskutovat s portugalským premiérem Antóniem Costou o
programu předsednictví jeho země v Radě EU
 
 
Parlament představí opatření na podporu rovnosti žen a mužů 
 
Poslanci představí ve čtvrtek prostřednictvím tří samostatných usnesení sérii opatření
zaměřených na podporu rovnosti pohlaví a zlepšení ochrany práv žen.
 
 
Poslanci budou prosazovat právo na odpojení v celé EU 
Parlament by měl ve čtvrtek vyzvat k přijetí právní normy, která v celé Unii zaručí právo
digitálně se odpojit od práce bez negativních důsledků.
 
 
Další body programu 
Poslanci se budou zabývat i těmito tématy:
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/cs/agenda/briefing/2021-01-18

 
 
Přehled vybraných témat, kterými se bude Evropský
parlament zabývat během plenárního zasedání, které se
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http://www.europarl.europa.eu//news/cs/agenda/briefing/2021-01-18


uskuteční ve dnech 18. - 21. ledna.
 

Kontakty 
 
 

Další informace
Program zasedání
Plenární zasedání živě (EbS+)
Plenární zasedání živě (Multimediální web EP)
Tiskové konference a další události
EP Newshub
Podcasty k nedůležitějším tématům plenárního zasedání

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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Očkování proti onemocnění covid-19: Rozprava o
aktuální situaci
 
Poslanci budou v úterý diskutovat o strategii očkování EU
proti novému koronaviru. Zajímat je budou smlouvy o
dodání, stav schválení a dostupnost nových vakcín a
pokrok při očkování.
 
Parlament naváže na prosincovou plenární rozpravu o strategii EU pro očkovací látky, kterou
Evropská komise předložila v červnu 2020, jakož i na lednovou diskusi na půdě Výboru EP pro
životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI). Poslanci opakovaně kritizovali
nedostatek transparentnosti v oblasti vývoje a zakázek vakcín, který podle nich představuje
jednu  z  příčin  rostoucí  nejistoty  a  rozšiřování  dezinformací  týkajících  se  očkování  proti
onemocnění  covid-19  v  Evropě.
 
Souvislosti
 
Dne 22. září 2020 uspořádal Parlament veřejné slyšení na téma zajištění přístupu občanů EU k
vakcínám proti  onemocnění  covid-19.  Poslanci  diskutovali  v  rámci  slyšení  s  odborníky  o
výzvách v oblasti klinických zkoušek, výroby a distribuce vyvíjených vakcín. Zákonodárci během
prosincového plenárního zasedání vyjádřili podporu urychlenému schválení bezpečných vakcín
a dne 12. ledna diskutovali na půdě výboru ENVI s Komisí o nejnovějším vývoji v oblasti vakcín
a o stavu očkování proti novému koronaviru.
 
Rozprava:úterý,19.ledna 
 
Postup:ProhlášeníRadyaKomises rozpravou
 
Další informace
Poslanci požadují větší srozumitelnost a transparentnost v rámci očkování proti covid-19
(tisková zpráva EP, 12. 01. 2021)
Parlament podporuje rychlé povolení bezpečných vakcín proti covid-19 (tisková zpráva EP, 16.
12. 2020)
Evropská agentura pro léčivé přípravky: vývoj, hodnocení, schvalování a monitorování vakcín
proti covid-19

Multimediální materiál
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https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20201216IPR94101/covid-19-vaccines-parliament-supports-speedy-authorisation-of-safe-vaccines
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_20_1103
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20210111IPR95308/covid-19-vaccines-meps-call-for-more-clarity-and-transparency
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20200918IPR87419/covid-19-vaccines-meps-seek-answers-from-industry-representatives
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20201216IPR94101/covid-19-vaccines-parliament-supports-speedy-authorisation-of-safe-vaccines
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20210111IPR95308/covid-19-vaccines-meps-call-for-more-clarity-and-transparency
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20210111IPR95308/covid-19-vaccines-meps-call-for-more-clarity-and-transparency
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20210111IPR95308/covid-19-vaccines-meps-call-for-more-clarity-and-transparency
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20201216IPR94101/covid-19-vaccines-parliament-supports-speedy-authorisation-of-safe-vaccines
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20201216IPR94101/covid-19-vaccines-parliament-supports-speedy-authorisation-of-safe-vaccines
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/covid-19-vaccines-development-evaluation-approval-monitoring
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/covid-19-vaccines-development-evaluation-approval-monitoring
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/eu-vaccine-strategy_17406_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/eu-vaccine-strategy_17406_pk


Výtržnosti v Kapitolu: Rozprava o politické
situaci v USA
 
Parlament bude ve středu diskutovat o nedávném útoku na
sídlo Kongresu Spojených států amerických a o inauguraci
Joea Bidena novým prezidentem USA.
 
Poslanci  se  v  rozpravě  pravděpodobně  vyjádří  k  nepokojům,  během  kterých  přívrženci
současného  prezidenta  Donalda  Trumpa  ve  snaze  zvrátit  jeho  prohru  v  loňských
prezidentských volbách vtrhli do budovy Kapitolu, aby zabránili formálnímu potvrzení vítězství
jeho protikandidáta Joea Bidena. V této souvislosti se zákonodárci pravděpodobně vyjádří také
k spuštění procesu odvolání (impeachment) prezidenta Donalda Trumpa.
 
Plénum bude dále diskutovat o inauguraci Joea Bidena a budoucnosti vztahů mezi EU a USA. ..
 
Donald Trump by měl opustit úřad prezidenta USA dne 20. ledna, kdy složí přísahu zvolený
prezident Joe Biden.
 
Rozprava:středa, 20.ledna
 
Postup:ProhlášeníRadyaKomises rozpravou
 
Další informace
Vztahy mezi EU a USA: Poslanci vyjadřují politování nad nedávným násilím na Capitol Hill
(tiskové prohlášení EP, 07. 01. 2021)
Delegace Evropského parlamentu pro vztahy se Spojenými státy americkými
Multimediální materiál
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http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20210107IPR95107/eu-us-relations-members-deplore-the-recent-violence-on-capitol-hill
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20210107IPR95107/eu-us-relations-members-deplore-the-recent-violence-on-capitol-hill
http://www.europarl.europa.eu/delegations/cs/d-us/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/


Rozprava o prioritách portugalského
předsednictví Rady EU
 
Poslanci budou ve středu diskutovat s portugalským
premiérem Antóniem Costou o programu předsednictví
jeho země v Radě EU
 
Portugalsko se během svého šestiměsíčního předsednictví Rady (ministrů) EU plánuje zaměřit
na řešení sociálních dopadů pandemie onemocnění covid-19.  Usilovat  bude i  o dosažení
inkluzivní  klimatické a digitální  transformace.
 
Portugalské předsednictví ve snaze o posílení evropského sociálního modelu také ohlásilo nové
kroky směřující k implementaci Evropského pilíře sociálních práv. Jejich součástí má být i
sociální summit, který by se měl v portugalském Portu uskutečnit v květnu tohoto roku.
 
Mezi  další  portugalské priority patří  dokončení procesu schvalování evropského právního
předpisu o klimatu, pokračování jednání vyjednavačů Rady a EP o konečném znění nové
společné zemědělské politiky a nový pakt o migraci a azylu. Předsednictví se také zaměří na
vztahy EU s Afrikou a Latinskou Amerikou. Pokroku plánuje dosáhnout i v oblasti obchodní
dohody  mezi  EU a  Mercosurem,  která  byla  v  červnu  2019  sjednána,  ale  dodnes  nebyla
ratifikována.
 
Rozprava: středa, 20. ledna
 
Postup: prohlášení Rady a Komise s rozpravou
 
Další informace
Webové stránky portugalského předsednictví v Radě EU
Priority portugalského předsednictví v Radě EU
Multimediální materiál
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https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1226&langId=cs
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/law_cs
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/law_cs
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance_cs
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_cs
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/640138/EPRS_BRI(2019)640138_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/640138/EPRS_BRI(2019)640138_EN.pdf
https://www.2021portugal.eu/en/
https://www.2021portugal.eu/en/programme/priorities/
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/portuguese-presidency_17004_pk


Parlament představí opatření na podporu
rovnosti žen a mužů
 
 
Poslanci představí ve čtvrtek prostřednictvím tří
samostatných usnesení sérii opatření zaměřených na
podporu rovnosti pohlaví a zlepšení ochrany práv žen.
 
První  z  trojice  nelegislativních usnesení  se  zaměří  na vliv  pandemie covid-19 na ženy a
představí možnosti ochrany jejich práv během současné krize a stejně tak i po ní. V souvislosti
se  zvýšením  výskytu  domácího  násilí  během  omezení  volného  pohybu  osob,  poslanci
pravděpodobně požádají o zavedení flexibilních systémů varování v nouzových situacích a
nových služeb, které by ženám pomohly okamžitě kontaktovat policii,  a to prostřednictvím
telefonu, e-mailu nebo textové zprávy.
 
Vzhledem k tomu, že hospodářský dopad krize pocítily ženy mnohem intenzivněji,  vyzvou
pravděpodobně poslanci členské státy, aby tento fakt zohlednily při koncipování a realizaci
svých národních plánů obnovy a zaměřily se na vyrovnání rozdílů mezi ženami a muži.
 
Strategie rovnosti žen a mužů
 
Prostřednictvím druhého z trojice usnesení zareaguje Parlament na strategii EU pro rovnost žen
a mužů na období 2020 - 2025, kterou Evropská komise představila v březnu 2020. Poslanci
budou pravděpodobně požadovat další opatření, včetně rámcové směrnice pro boj proti všem
formám  násilí  na  základě  pohlaví,  ambiciózního  akčního  plánu  na  odstranění  rozdílů  v
odměňování  žen a  mužů s  jasnými  cíli  pro  členské státy  i  dorovnání  mezd a  pracovních
podmínek v odvětvích, v nichž dominují ženy, jako je opatrovnictví či zdravotní péče. Očekává
se také, že plénum vyjádří obavy v souvislosti s oslabováním práv žen v některých členských
státech EU a bude požadovat kontinuální monitorování a mechanismus upozorňující na další
omezování práv žen.
 
Snižování rozdílů v digitální oblasti
 
Ve snaze zvýšit digitální začlenění žen, které v současnosti tvoří pouze přibližně 17 % z 1,3
milionu  studentů  informačních  a  komunikačních  technologií  (ICT)  v  EU,  vyzvou poslanci
pravděpodobně k zavedení mentorovacích programů na všech úrovních vzdělávání s ženami,
které uspěly v oblasti ICT. Celoživotní vzdělávání by podle poslanců mohlo ženám usnadnit
změnu profesního zaměření  na pozice v  oblasti  ICT.  Plénum také pravděpodobně vyzve
členské státy k využívání prostředků EU na financování projektů vedených ženami v digitálním
sektoru.
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_20_358
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_20_358


Rozprava:čtvrtek,21.ledna 
 
Hlasování:čtvrtek,21.ledna 
 
Typdokumentů:nelegislativníusnesení(3x)
 
Další informace
Průběh projednávání: Zpráva o genderové perspektivě koronavirové krize a pokrizového
období
Průběh projednávání: Strategie pro rovnost žen a mužů
Průběh projednávání: Zpráva o překlenování digitální propasti mezi ženami a muži: účast žen v
digitální ekonomice
Profil zpravodajky Zprávy o genderové perspektivě koronavirové krize a pokrizového období:
Frances Fitzgeraldová (EPP, IE)
Profil zpravodajky Strategie pro rovnost žen a mužů: Maria Noichlová (S&D, DE)
Profil zpravodajky Zprávy o překlenování digitální propasti mezi ženami a muži: účast žen v
digitální ekonomice: Maria da Graça Carvalhová (EPP, PT)
Zastavení nárůstu incidentů domácího násilí v době pandemie koronaviru (tisková zpráva EP,
07. 04. 2020)
Evropský institut pro rovnost žen a mužů: covid-19 a rovnost pohlaví
Poslanci požadují ambiciózní opatření pro ukončení rozdílů v odměňování žen a mužů (tisková
zpráva EP, 30. 01. 2020)
Cesta k dosažení rovnosti žen a mužů ve všech zemích EU je ještě dlouhá (tiskové prohlášení
EP, 29. 10. 2020)
Think tank EP: Rovnost žen a mužů
Multimediální materiál
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2121(INI)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2121(INI)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2169(INI)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2168(INI)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2168(INI)
http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/197720/FRANCES_FITZGERALD/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/197720/FRANCES_FITZGERALD/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/124836/MARIA_NOICHL/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/96867/MARIA+DA+GRACA_CARVALHO/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/96867/MARIA+DA+GRACA_CARVALHO/home
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20200406IPR76610/covid-19-stopping-the-rise-in-domestic-violence-during-lockdown
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20200406IPR76610/covid-19-stopping-the-rise-in-domestic-violence-during-lockdown
https://eige.europa.eu/topics/health/covid-19-and-gender-equality
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20200128IPR71208/ambitious-measures-needed-to-ensure-equal-pay-for-women-say-meps
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20200128IPR71208/ambitious-measures-needed-to-ensure-equal-pay-for-women-say-meps
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20201029IPR90417/still-a-long-way-to-go-to-achieve-gender-equality-in-all-eu-countries
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20201029IPR90417/still-a-long-way-to-go-to-achieve-gender-equality-in-all-eu-countries
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/TD_Gender_equality_2020_final.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/home


Poslanci budou prosazovat právo na odpojení v
celé EU
 
Parlament by měl ve čtvrtek vyzvat k přijetí právní normy,
která v celé Unii zaručí právo digitálně se odpojit od práce
bez negativních důsledků.
 
Návrh legislativního usnesení z dílny Výboru EP pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL)
definuje právo na odpojení, které zaměstnancům umožňuje nevěnovat se pracovním úkolům,
telefonátům, e-mailům a další s prací související elektronické komunikaci mimo pracovní dobu
včetně svátků či dovolených, jako základní právo. Předložený text proto vyzývá členské státy k
přijetí  nezbytných  opatření,  která  zaměstnancům  umožní  využívat  toto  právo,  a  to  i
prostřednictvím kolektivních smluv mezi sociálními partnery. Požaduje také adekvátní ochranu
před viktimizací a jinými negativními důsledky pro osoby, které právo na odpojení využijí.
 
Právo na odpojení není v současnosti v právních předpisech EU zakotveno. Parlament proto
pravděpodobně požádá Evropskou komisi, aby předložila legislativní návrh, který právo na
odpojení na úrovni EU přesně nadefinuje. Poslanci vypracovali i návrh této směrnice a připojili
jej jako přílohu k návrhu usnesení.
 
Rozprava o návrhu usnesení je naplánována na středu, výsledky hlasování by měly být k
dispozici  ve čtvrtek.
 
Rozprava:středa, 20.ledna 
 
Hlasování:čtvrtek,21.ledna
 
Postup:Legislativní iniciativa
 
Typ dokumentu:Legislativní usnesení
 
Další informace
Návrh usnesení

Návrh směrnice předložený výborem EMPL
Tisková zpráva po hlasování ve výboru (02. 12. 2020)
Profil zpravodaje: Alex Agius Saliba (S&D, MT)
Průběh projednávání
Think tank EP: Právo odojit se
Eurofound: Aplikace práva odpojit se ve 27 členských státech EU
Multimediální materiál
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0246_CS.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0246_EN.html#title2
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0246_EN.html#title2
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20201126IPR92512/meps-call-for-an-eu-wide-right-to-disconnect
http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/197403/ALEX_AGIUS+SALIBA/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2181(INL)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/642847/EPRS_BRI(2020)642847_EN.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/wpef20019.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/
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Další body programu
 
Poslanci se budou zabývat i těmito tématy:
 

Zriadenie Nástroja technickej podpory (rozprava v pondelok, výsledky hlasovania v
utorok) 
Umelá inteligencia: otázky výkladu a uplatňovania medzinárodného práva, pokiaľ ide
o EÚ, v oblastiach civilného a vojenského využitia a štátnej moci mimo rozsahu
trestnej justície (výsledky hlasovania v stredu) 
Reforma zoznamu daňových rajov EÚ (rozprava v stredu, výsledky hlasovania vo
štvrtok) 
Výkon práv Únie na účely uplatňovania a presadzovania pravidiel medzinárodného
obchodu (rozprava v pondelok, výsledky hlasovania v utorok) 
Vykonávanie spoločnej  zahraničnej  a bezpečnostnej  politiky (rozprava v utorok,
výsledky hlasovania v stredu) 
Vykonávanie  spoločnej  bezpečnostnej  a  obrannej  politiky  (rozprava  v  utorok,
výsledky  hlasovania  v  stredu) 
Ľudské práva a demokracia vo svete a politike Európskej únie v tejto oblasti za rok
2018 – výročná správa za rok 2018 (rozprava v utorok, výsledky hlasovania v stredu) 
Prepojenosť a vzťahy medzi EÚ a Áziou (rozprava v utorok, výsledky hlasovania vo
štvrtok) 
Humanitárna situácia utečencov a migrantov na vonkajších hraniciach EÚ (rozprava
v utorok) 
Prístup k dôstojnému a cenovo dostupnému bývaniu pre všetkých (rozprava v stredu,
výsledky hlasovania vo štvrtok) 
Revízia usmernení pre transeurópske dopravné siete TEN-T (rozprava v utorok,
výsledky hlasovania v stredu) 
Absolutórium za rok 2019: Všeobecný rozpočet EÚ - Európska komisia (rozprava v
pondelok, hlasovania pravdepodobne v apríli) 
Posilňovanie  jednotného  trhu:  budúcnosť  voľného  pohybu  služieb  (rozprava  v
pondelok,  výsledky  hlasovania  v  stredu) 
Výnimka  pre  určité  devízové  referenčné  hodnoty  tretích  krajín  a  o  určenie
náhradných referenčných hodnôt pre určité referenčné hodnoty, ktorých poskytovanie
sa ukončuje (výsledky hlasovania v utorok) 
Vykonávanie európskeho zatykača a postupy odovzdávania osôb medzi členskými
štátmi (rozprava v pondelok, výsledky hlasovania v stredu) 
Zmiernenie dôsledkov zemetrasení v Chorvátsku (rozprava a hlasovanie vo štvrtok) 
Najnovší vývoj v súvislosti s Národným zhromaždením Venezuely (rozprava v utorok,
výsledky hlasovania vo štvrtok) 
Prípady porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (rozpravy a
hlasovania vo štvrtok) 
Dosiahnutie účinného politického odkazu pre Európsky rok kultúrneho dedičstva
(rozprava v pondelok, výsledky hlasovania v stredu) 
Viac rýb v moriach? Opatrenia na podporu obnovy populácií nad rámec maximálneho
udržateľného výnosu (MSY) vrátane oblastí na obnovu populácií rýb a chránených
morských oblastí (rozprava v pondelok, výsledky hlasovania vo štvrtok)
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