
 

Zpravodaj plenárního zasedání EP,  18.-  21.  října
2021, Štrasburk
 
Polsko: reakce na zpochybnění evropských hodnot a právního řádu
EU  
Parlament bude projednávat s polským premiérem Mateuszem Morawieckim a
předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou nedávné rozhodnutí
Polského ústavního soudu o právu EU. 
 
 
Pandora papers: Parlament bude požadovat reálné kroky proti
daňovým únikům 
Parlament v reakci na odhalení Pandora papers navrhne konkrétní opatření na
odstranění legislativních mezer, které umožnily masivní daňové úniky.
 
 
Změna klimatu: poslanci vyzvou k ambicióznímu přístupu na
konferenci COP26 
Parlament je před konferencí COP26 v Glasgow připraven vyzvat k rychlejšímu
celosvětovému zavádění klimatickým opatření a k potvrzení EU jako globálního lídra v
boji proti změnám klimatu. 
 
 
Od zemědělce ke spotřebiteli: hlasování o nové strategii pro
udržitelné potraviny 
Parlament se vyjádří k plánu výroby zdravějších potravin při současném zajištění
potravinové bezpečnosti, spravedlivého příjmu pro zemědělce a snížené ekologické
stopy zemědělství. 
 
 
 
Další body programu
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/cs/agenda/briefing/2021-10-18

 
 
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/2021-10-18


uskuteční ve dnech 18. - 21. října.
 

Kontakty 
 
 

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

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

Iva LAŇOVÁ
(+420) 255 708 264
(+420) 775 511 125
iva.lanova@europarl.europa.eu
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https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/home TS
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/webstreaming
https://www.epnewshub.eu


•
•

•

Polsko: reakce na zpochybnění evropských
hodnot a právního řádu EU 
 
Parlament bude projednávat s polským premiérem
Mateuszem Morawieckim a předsedkyní Evropské komise
Ursulou von der Leyenovou nedávné rozhodnutí Polského
ústavního soudu o právu EU. 
 
Poslanci v úterní rozpravě projednají sporný verdikt Polského ústavního soudu, podle kterého
jsou základní ustanovení Smlouvy o Evropské unii (čl. 1 a čl. 19) protiústavní. Ústavní soud
tímto zpochybnil nadřazenost unijního práva a vnitrostátní závaznost rozhodnutí Soudního
dvora EU. Rozhodnutí přišlo uprostřed dlouhodobých neshod Polska s unijními institucemi
ohledně dodržování  zásad právního státu,  nezávislosti  polských soudů a nerespektování
rozhodnutí  Soudního dvora EU.
 
 
Evropský  parlament  pravděpodobně  znovu  vyzve  Komisi  k  zahájení  řízení  pro  porušení
povinnosti  proti  polské  vládě  a  k  urychlenému spuštění  mechanismu podmíněnosti.
 
 
Rozpravu s polským premiérem Mateuszem Morawieckim a předsedkyní Evropské komise
Ursulou von der Leyenovou bude následovat hlasování o nelegislativním usnesení ve čtvrtek.
 
 
Jeden rok od faktického zákazu potratů v Polsku Ve středu budou europoslanci projednávat
roční výročí od téměř absolutního zákazu potratů v Polsku. Výjimkou ze zákazu jsou případy
znásilnění, incestu a situace, kdy plod ohrožuje zdraví matky. Kontroverzní rozhodnutí polského
ústavního soudu vyvolalo měsíce trvající protesty v lednu 2021.
 
 
 Rozpravy: 
 

úterý 19. října (krize v oblasti právního státu v Polsku a nadřazenost práva EU) 
středa 20. října (první výročí faktického zákazu umělého přerušení těhotenství v
Polsku)
 

 
 
Výsledek hlasování: 
 

čtvrtek 21. října (krize v oblasti právní státu v Polsku a nadřazenost práva EU)
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/statement_21_5142
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A12012M%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/primacy_of_eu_law.html
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024/cs/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024/cs/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_17_5367
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_21_4587
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_21_4587
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20210701IPR07512/rule-of-law-conditionality-parliament-wants-investigations-launched-immediately
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20201120IPR92132/polish-de-facto-ban-on-abortion-puts-women-s-lives-at-risk-says-parliament
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/175


Další informace
Polsko: Předsedové tří výborů vyzývají Komisi k zahájení režimu podmíněnosti (tisková zpráva
8. 10. 2021)
Nařízení o obecném režimu podmíněnosti na ochranu rozpočtu Unie
Multimediální materiál (právní stát v Polsku)
Multimediální materiál (násilí na ženách)
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http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20211008IPR14520/poland-lead-meps-urge-the-commission-to-activate-conditionality-mechanism
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20211008IPR14520/poland-lead-meps-urge-the-commission-to-activate-conditionality-mechanism
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A32020R2092
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/rule-of-law-in-poland_17704_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/violence-against-women_18108_pk


•
•

•

Pandora papers: Parlament bude požadovat
reálné kroky proti daňovým únikům
 
Parlament v reakci na odhalení Pandora papers navrhne
konkrétní opatření na odstranění legislativních mezer, které
umožnily masivní daňové úniky.
 
Poslanci budou ve čtvrtek hlasovat o usnesení navazující na přechozí plenární zasedání a
formálně vyjádří  rozhořčení  nad zjištěními  novinářů v  projektu Pandora papers.  Součástí
připravovaného textu by měly být vytyčeny i konkrétní kroky, které je třeba ze strany EU a
vnitrostátních orgánů učinit. Navzdory tomu, že velká část odhalených daňových úniků se týká
občanů mimo unijní jurisdikci, usnesení pravděpodobně připomene, že se skandál nevyhnul ani
členským státům a unijním občanům.
 
 
Evropský parlament dlouhodobě vyzývá vlády členských států, aby zakročily proti daňovým
praktikám, které vážně poškozují  veřejné finance a které jsou z pohledu široké veřejnosti
absolutně nepřijatelné.
 
 
Boj proti praní špinavých peněz a globální daňová dohoda Parlament se během druhého
říjnového plenárního zasedání  zaměří  na další  dvě témata,  které souvisejí  se škodlivými
finančními praktikami. Ve středu budou europoslanci s Komisí projednávat posílení dalších
pravidel pro boj proti praní špinavých peněz a také dohodu skupiny G20/OECD o zdanění, která
by měla být schválena koncem října na summitu G20 v Římě.
 
 
Rozpravy: 
 

středa 6. října (Pandora papers) 
středa 20. října (praní špinavých peněz, globální daňová dohoda)
 

 
Výsledek hlasování: 
 

čtvrtek 21. října (Pandora papers)
 

 
Typ dokumentu: nelegislativní usnesení 
 
Další informace
Průběh projednávání
Multimediální materiál (boj proti daňovým únikům)
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https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=e3af316f-327f-0c9f-a478-b6d0f92e3eb4&date=20211006
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/economy/20210415STO02118/danova-politika-jak-eu-predchazi-danovym-podvodum
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2922(RSP)
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/fight-against-tax-avoidance_18006_pk


•
•
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Změna klimatu: poslanci vyzvou k ambicióznímu
přístupu na konferenci COP26
 
Parlament je před konferencí COP26 v Glasgow připraven
vyzvat k rychlejšímu celosvětovému zavádění klimatickým
opatření a k potvrzení EU jako globálního lídra v boji proti
změnám klimatu. 
 
Očekává  se,  že  poslanci  během středeční  rozpravy  vyjádří  znepokojení  nad  tím,  že  ani
dodržení cílů přijatých v roce 2015 v Paříži nebude stačit na udržení oteplení do roku 2100 na
úrovni pod třemi stupni ve srovnání s předindustriální úrovní.
 
 
Evropský parlament během rozpravy pravděpodobně formuluje požadavek, aby si EU udržela
pozici  světového lídra  v  boji  proti  změnám klimatu.  Zároveň vyzve ostatní  země,  aby  se
zaměřily na zelené oživení svých ekonomik po pandemii a zvýšily své klimatické cíle do roku
2030 v souladu s Pařížskou dohodou.
 
 
Rozprava o 26. konferenci OSN o změně klimatu (COP26) je naplánována na středu, výsledky
hlasování o usnesení budou známé ve čtvrtek. Konference by se měla uskutečnit v listopadu v
Glasgow.
 
 
V úterý budou poslanci rovněž diskutovat se zástupci Rady a Komise o pokynech pro podporu v
oblasti klimatu, energetiky a životního prostředí („CEEAG“) a právu na zdravé životní prostředí.
Hlasování proběhne ve čtvrtek.
 
 
 
Rozprava: 
 

úterý 19. října (CEEAG a právo na zdravé životní prostředí) 
středa 20. října (COP26)
 

 
Výsledky hlasování: 
 

čtvrtek 21. října (COP26/CEEAG)
 

 
Typ dokumentu: nelegislativní usnesení
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https://news.un.org/en/story/2021/10/1102582


Další informace
Průběhu projednávání (COP26)
Průběh projednávání (CEEAG)
Průběh projednávání (právo na zdravé životní prostředí)
Parlament schválil právní rámec pro dosažení klimatické neutrality do roku 2050 (tisková
zpráva EP, 24. 06. 2021)
Jak zmírnit změny klimatu: řešení EU (článek, 24. 06. 2021)
EP Think Tank: Klimatická politika EU - reakce na globální stav nouze (18. 03. 2021)
Multimediální materiál (COP26)
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2667(RSP)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2923(RSP)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2924(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20210621IPR06627/parlament-schvalil-pravni-ramec-pro-dosazeni-klimaticke-neutrality-do-roku-2050
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20210621IPR06627/parlament-schvalil-pravni-ramec-pro-dosazeni-klimaticke-neutrality-do-roku-2050
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/priorities/climate-change/20180703STO07129/jak-zmirnit-zmeny-klimatu-reseni-eu
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/cs/document.html?reference=EPRS_STU%282021%29689378
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/cop-26-in-glasgow_20202_pk


Od zemědělce ke spotřebiteli: hlasování o nové
strategii pro udržitelné potraviny
 
Parlament se vyjádří k plánu výroby zdravějších potravin
při současném zajištění potravinové bezpečnosti,
spravedlivého příjmu pro zemědělce a snížené ekologické
stopy zemědělství. 
 
Poslanci se budou v pondělní rozpravě zabývat strategií Od zemědělce ke spotřebiteli, kterou
Komise představila v květnu 2020. Parlament během rozpravy pravděpodobně upozorní na
význam produkce zdravé, vysoce kvalitní, dostupné a vůči zvířatům ohleduplné stravy pro unijní
spotřebitele. Zároveň bude požadovat, aby zemědělci získávali spravedlivý podíl na zisku z
udržitelně vyráběných potravin.
 
 
Návrh usnesení poukazuje na nevyhnutelnost přechodu Evropanů ke zdravějšímu stravování a
zdůrazňuje též potřebu řešit nadměrnou konzumaci masa a vysoce zpracovaných potravin s
velkým obsahem soli, cukru a tuku.
 
 
Předložený text  zdůrazňuje potřebu posílení  udržitelnosti  ve všech částek potravinového
dodavatelského řetězce, rozšíření ekologického zemědělství  a vytvoření závazných cílů v
oblasti  snižování využívání pesticidů. Zdůrazňuje též,  že každý občan -  od zemědělce ke
spotřebiteli  -  hraje v tomto úsilí  svou roli.
 
 
Rozprava: pondělí 18. října
 
Výsledek hlasování: středa 20. října
 
Typ dokumentu: nelegislativní usnesení 
 
Další informace
Průběh projednávání
Think tank EP: Strategie od zemědělce ke spotřebiteli: zdravější a udržitelnější potraviny v
Evropě
Evropská komise: Strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli” návrh akčního plánu (20. 05. 2020)
Parlament podpořil Zelenou dohodu pro Evropu a žádá ještě ambicióznější cíle (tisková zpráva
EP, 15. 01. 2020)
Multimediální materiál (Zelená dohoda pro Evropu)
Multimediální materiál (strategie Od zemědělce ke spotřebiteli)
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_20_884
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2260(INI)&l=en
https://epthinktank.eu/2020/06/17/farm-to-fork-strategy-striving-for-healthy-and-sustainable-food/
https://epthinktank.eu/2020/06/17/farm-to-fork-strategy-striving-for-healthy-and-sustainable-food/
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ea0f9f73-9ab2-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0013.02/DOC_2&format=PDF
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20200109IPR69902/parlament-podporil-zelenou-dohodu-pro-evropu-a-zada-jeste-ambicioznejsi-cile
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20200109IPR69902/parlament-podporil-zelenou-dohodu-pro-evropu-a-zada-jeste-ambicioznejsi-cile
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/european-green-deal-2019-2020_14101_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/farm-to-fork_17702_pk
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•
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•
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Další body programu
 
Poslanci se budou zabývat i těmito tématy:
 

Nárast  pravicového extrémizmu a rasizmu v  Európe -  v  súvislosti  s  nedávnymi
udalosťami  v  Ríme (rozprava v  stredu) 
Vytláčanie migrantov na vonkajších hraniciach EÚ (rozprava v stredu) 
Transparentnosť EÚ pri vývoji, nákupe a distribúcii vakcín proti ochoreniu COVID-19
(výsledky hlasovania vo štvrtok) 
Príprava zasadnutia Európskej rady v dňoch 21. – 22. októbra 2021 (rozprava v
stredu) 
Pracovný program Komisie na rok 2022 (rozprava v utorok) 
Situácia umelcov a kultúrna obnova v EÚ (rozprava v pondelok, výsledky hlasovania
v utorok) 
Európske médiá v digitálnej dekáde (rozprava v pondelok, výsledky hlasovania v
utorok) 
Stratégia EÚ na zníženie emisií metánu (rozprava v stredu, výsledky hlasovania vo
štvrtok) 
Situácia v Tunisku (rozprava v utorok, výsledky hlasovania vo štvrtok) 
Politické vzťahy a spolupráca medzi EÚ a Taiwanom (rozprava v utorok, výsledky
hlasovania vo štvrtok) 
Poistenie motorových vozidiel (rozprava a výsledky hlasovania vo štvrtok) 
Všeobecný  rozpočet  Európskej  únie  na  rozpočtový  rok  2022  –  všetky  oddiely
(rozprava  v  utorok,  výsledky  hlasovania  v  stredu) 
Absolutórium za rok 2019: Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž -
Frontex (rozprava a výsledky hlasovania vo štvrtok) 
Zamestnanosť a sociálne politiky v eurozóne v roku 2021 (rozprava v pondelok,
výsledky hlasovania v stredu) 
Ochrana pracovníkov pred azbestom (rozprava v pondelok) 
Efektívnosť  využitia  finančných  prostriedkov  EÚ  z  Fondu  solidarity  v  prípade
prírodných  katastrof  členskými  štátmi  (rozprava  v  pondelok) 
Absolutórium  za  rok  2019:  všeobecný  rozpočet  EÚ  –  Rada  a  Európska  rada
(výsledky  hlasovania  v  utorok) 
Správcovia úverov a nákupcovia úverov (výsledky hlasovania v utorok) 
Výsledok samitu západného Balkánu (rozprava v stredu) 
Humanitárna situácia na Haiti po nedávnom zemetrasení (rozprava v stredu) 
Návrh na vybudovanie jednotného trhu pre filantropiu (rozprava vo štvrtok)
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