
 

Zpravodaj  plenárního  zasedání  EP,  22.-  25.
listopadu  2021,  Štrasburk
 
Konečné schválení reformy zemědělské politiky EU 
V úterý budou poslanci hlasovat o společné zemědělské politice. Její reforma je
zelenější, spravedlivější, flexibilnější a transparentnější.
 
 
COP26: Poslanci projednají klimatickou dohodu z Glasgow 
Ve středu ráno poslanci budou debatovat  výsledek jednání konference o změně
klimatu v Glasgow.
 
 
Zdravotní unie: posílení farmaceutické politiky EU 
Parlament předloží návrhy, jak řešit nedostatek léků, zlepšit přístup pacientů k péči a
zvýšit transparentnost cen.
 
 
Další body programu
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/cs/agenda/briefing/2021-11-22

 
 
Přehled vybraných témat, kterými se bude Evropský
parlament zabývat během plenárního zasedání, které se
uskuteční ve dnech 22.-25. listopadu
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Další informace
Pořad jednání
Plenární zasedání živě (EbS+)
Plenární zasedání živě (Multimediální web EP)
Tiskové konference a další události
EP Newshub
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http://www.europarl.europa.eu//news/cs/agenda/briefing/2021-11-22
http://www.europarl.europa.eu/plenary/cs/agendas.html
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/webstreaming
https://www.epnewshub.eu/#/?_k=8yk6af


Kontakty 
 
 
Hana RAISSI
Tisková atašé

(+32) 2 28 41587 (BXL)
(+32) 484 27 87 54
hana.raissi@europarl.europa.eu

Irena KUBÁŠKOVÁ
Tisková atašé

(+420) 255 708 267
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irena.kubaskova@europarl.europa.eu
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Konečné schválení reformy zemědělské politiky
EU
 
V úterý budou poslanci hlasovat o společné zemědělské
politice. Její reforma je zelenější, spravedlivější,
flexibilnější a transparentnější.
 
V červnu Parlament a Rada dojednaly nový legislativní  rámec,  který propojuje společnou
zemědělskou politiku (SZP) se závazky EU v oblasti životního prostředí a ochrany klimatu. Ty
budou  muset  být  respektovány  ve  vnitrostátních  strategických  plánech,  v  zemědělských
postupech nebo ve způsobu přidělování zemědělského fondu pro rozvoj venkova a přímých
plateb. Reforma vstoupí v platnost v roce 2023.
 
S cílem zajistit spravedlivé rozdělování podpory EU obdrží v každém členském státě malé a
střední zemědělské podniky minimální podíl  přímých plateb a zvláštní podpora z rozpočtů
přímých plateb a zemědělského fondu pro rozvoj venkova bude určena i pro mladé zemědělce.
Pracovní  podmínky  v  zemědělství  budou  monitorovány  díky  spolupráci  vnitrostátních
inspektorátů práce s platebními agenturami pro SZP. Trvalá rezerva pro krizové situace bude
zemědělcům pomáhat  během období  nestability  cen  nebo  trhu.  Informace  o  konečných
příjemcích  budou  transparentnější  díky  nástroji  pro  vytěžování  údajů.
 
 
Rozprava a hlasování: úterý 23. listopadu
 
Tisková konference: úterý 23. listopadu od 17:15
 
Další informace
Tisková zpráva o dohodě z trialogu (28.6.2021)
Často kladené otázky o dohodě z trialogu
Profil zpravodaje (nařízení o strategickém plánu): Peter Jahr (EPP, DE)
Profil zpravodajky (horizontální nařízení): Ulrike Müllerová (RE, DE)
Profil zpravodaje (nařízení o společné organizaci trhu): Eric Andrieu (S&D, FR)
Průběh projednávání (nařízení o strategickém plánu)
Průběh projednávání (horizontální nařízení)
Průběh projednávání (nařízení o společné organizaci trhu)
Multimediální materiál (společná zemědělská politika)
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http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20210617IPR06468/eu-farm-policy-reform-parliament-and-council-strike-a-deal
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20201019BKG89682/eu-farm-policy-reform-as-agreed-by-the-parliament-and-council
http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/96772/PETER_JAHR/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/124862/ULRIKE_MULLER/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/113892/ERIC_ANDRIEU/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0216(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0217(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0218(COD)
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/common-agricultural-policy-cap_19201_pk


COP26: Poslanci projednají klimatickou dohodu z
Glasgow
 
Ve středu ráno poslanci budou debatovat  výsledek jednání
konference o změně klimatu v Glasgow.
 
Před zahájením Konference OSN o změne klimatu  (COP26)  Parlament  vyzval  k  zvýšení
globálních ambic pro úspěch jednání COP26. Klimatická dohoda z Glasgow byla přijata po dvou
týdnech jednání v sobotu 13. listopadu. Ve středu v 9:00 budou poslanci diskutovat výsledek
jednání.
 
První reakce na klimatickou dohodu z Glasgow od Pascala Canfina (Renew, FR) a Petera
Lieseho (EPP, DE), kteří vedli delegaci Parlamentu na COP26, si můžete přečíst zde. Delegace
Parlamentu se setkala s ministry, zástupci parlamentů a delegáty z řady zemí včetně Číny,
Brazílie, Spojených států, Ruska, Pákistánu, Jihoafrické republiky, Turecka, Bangladéše a
Malediv, stejně jako se zástupci mezinárodních organizací a neziskových organizací z Evropy a
rozvojových zemí.
 
 
Souvislosti
 
Parlament  prosazoval  ambicióznější  legislativu  EU v  oblasti  klimatu  a  biodiverzity  a  28.
listopadu 2019 vyhlásil klimatickou nouzi. V červnu 2021 byl parlamentem přijat právní rámec
pro dosažení klimatické neutrality, který převádí politický závazek Zelené dohody pro Evropu
dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050 v závaznou povinnost EU a členských států.
Navyšuje rovněž závazek EU snížit emise skleníkových plynů do roku 2030 ze 40 % na při
nejmenším 55 % ve srovnání s úrovní v roce 1990. S cílem umožnit EU dosáhnout tohoto
ambicióznějšího závazku do roku 2030 představila v červenci 2021 Komise balíček „Fit for 55 v
roce 2030“.
 
 
Rozprava: středa 24. listopadu
 
Další informace
Tisková zpráva: „Dohoda z COP26: Reakce poslanců z Glasgow“ (13.11.2021)
Tisková zpráva: “Klimatická změna: větší globální ambice pro skutečné výsledky COP26”
(21.10.2021)
Thank tank EP: „Konference OSN o změně klimatu COP26: Status jednání o klimatu a hlavní
otázky“ (říjen 2021)
Jak zmírnit změny klimatu: řešení EU (24.6.2021)
Eurobarometer - změna klimatu
Multimediální materiál (COP26)
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https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20211014IPR14913/klimaticka-zmena-vetsi-globalni-ambice-pro-skutecne-vysledky-cop26
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cop26_auv_2f_cover_decision.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meps/cs/96711/PASCAL_CANFIN/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/cs/1927/PETER_LIESE/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/cs/1927/PETER_LIESE/home
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20211109RES16902/20211109RES16902.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20211108IPR16827/cop26-deal-reactions-from-meps-in-glasgow
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20191121IPR67110/evropsky-parlament-vyhlasil-v-unii-klimatickou-nouzi
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20210621IPR06627/parlament-schvalil-pravni-ramec-pro-dosazeni-klimaticke-neutrality-do-roku-2050
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20210621IPR06627/parlament-schvalil-pravni-ramec-pro-dosazeni-klimaticke-neutrality-do-roku-2050
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_cs
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_21_3541
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_21_3541
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20211108IPR16827/cop26-deal-reactions-from-meps-in-glasgow
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20211014IPR14913/klimaticka-zmena-vetsi-globalni-ambice-pro-skutecne-vysledky-cop26
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20211014IPR14913/klimaticka-zmena-vetsi-globalni-ambice-pro-skutecne-vysledky-cop26
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/695459/IPOL_STU(2021)695459_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/695459/IPOL_STU(2021)695459_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/priorities/climate-change/20180703STO07129/jak-zmirnit-zmeny-klimatu-reseni-eu
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2273
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/cop-26-in-glasgow_20202_pk


Zdravotní unie: posílení farmaceutické politiky
EU
 
Parlament předloží návrhy, jak řešit nedostatek léků, zlepšit
přístup pacientů k péči a zvýšit transparentnost cen.
 
Debata o návrhu usnesení přijatém Výborem pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost
potravin proběhne v pondělí večer, hlasování následně ve středu. Usnesení je příspěvkem
Parlamentu k plánu Komise v roce 2022 aktualizovat farmaceutickou legislativu.
 
Mezi hlavní doporučení v návrhu usnesení patří určit příčiny nedostatku léčiv, zajistit přístup
pacientů k bezpečné, dostupné a efektivní farmaceutické péči, zlepšit transparentnosti cen a
veřejného  financování  výzkumu  a  vývoje,  stejně  jako  posílit  odolnost  EU  ve  výrobě  a
dodávkách.
 
 
Souvislosti
 
Komise přijala 25. listopadu 2020 Farmaceutickou strategii pro Evropu, hlavní iniciativu v rámci
evropské zdravotní unie. Jejím cílem je stanovit dlouhodobou vizi pro farmaceutickou politiku
EU: zajistit její udržitelnost a odolnost vůči krizím, posílit pozici EU jako globálního lídra a zajistit
přístup pacientů k dostupným léčivům.
 
 
Rozprava: pondělí 22. listopadu
 
Hlasování: středa 24. listopadu
 
Další informace
Návrh usnesení o farmaceutické strategii pro Evropu
Tisková zpráva: Zdravotnictví v EU: Poslanci vyzývají k farmaceutické politice připravené na
budoucnost
Průběh projednávání
Profil zpravodajky: Dolors Montserratová (EPP, ES)
Legislativní vlak
Činnost Evropského parlamentu v oblasti politiky EU v oblasti zdraví
Multimediální materiál (dopad epidemie koronaviru na zdravotnictví)
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https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20211006IPR14309/eu-health-meps-call-for-a-future-proof-eu-pharmaceutical-policy
https://ec.europa.eu/health/human-use/strategy_cs
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0317_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211006IPR14309/eu-health-meps-call-for-a-future-proof-eu-pharmaceutical-policy
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211006IPR14309/eu-health-meps-call-for-a-future-proof-eu-pharmaceutical-policy
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2013(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/197711/DOLORS_MONTSERRAT/home
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-a-pharmaceutical-strategy-for-europe/09-2021
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/priorities/ochrana-zdravi
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/coronavirus-outbreak-impact-on-health_19703_pk
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Další body programu
 
Poslanci se budou zabývat i těmito tématy:
 

Situace v Bělorusku a projev vedoucí představitelky opozice Svjatlany Cichanouské
(rozprava o Bělorusku v úterý, projev Svjatlany Cichanouské ve středu)
 
Rozprava  s  Charlesem  Michelem  a  Ursulou  von  der  Leyenovou  o  výsledcích
říjnového  summitu  Evropské  rady  (rozprava  v  úterý)
 
Koordinace opatření členských států vzhledem k rostoucímu počtu případu covid-19
v EU (rozprava v pondělí)
 
Základní práva a právní stát ve Slovinsku (rozprava ve středu)
 
Politika a právo v oblasti legální migrace (rozprava v úterý, hlasování ve čtvrtek)
 
Rozpočtový proces na rok 2022: společný návrh (rozprava v úterý, hlasování ve
středu)
 
Evropská strategie pro kritické suroviny (rozprava v pondělí, hlasování ve středu)
 
Politika  EU  v  oblasti  sportu:  zhodnocení  a  budoucí  vývoj  (rozprava  v  pondělí,
hlasování  v  úterý)
 
Zavedení evropského čísla sociálního zabezpečení s osobním pracovním průkazem
(rozprava v pondělí, hlasování ve čtvrtek)
 
Ratifikace Istanbulské úmluvy (rozprava ve čtvrtek)
 
Situace v Bosně a Hercegovině (rozprava v úterý)
 
Odsouzení policejního násilí páchaného na Romech v EU (rozprava v úterý)
 
Evropský akční plán pro boj proti vzácným onemocněním (rozprava ve středu)
 
Případy porušování lidských práv, demokracie a zásad právního státu (rozpravy a
hlasování ve čtvrtek)
 
Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci - ES/País
Vasco metal (hlasování ve čtvrtek)
 
Stav energetické unie (rozprava ve středu)
 
Přetížení  mezinárodních přístavů a zvýšené náklady na dopravu ovlivňující  EU
(rozprava ve čtvrtek)
 
Předložení výroční zprávy Účetního dvora za rok 2020 (rozprava ve středu)
 
Mnohostranná  jednání  před  12.  ministerskou  konferencí  WTO  v  Ženevě,  30.
listopadu  –  3.  prosince  2021  (rozprava  v  úterý,  hlasování  ve  středu)
 
Přezkum finančního nařízení s ohledem na vstup víceletého finančního rámce na
období 2021–2027 v platnost (rozprava v pondělí, hlasování v úterý)
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• Bezpečnost parkovišť pro kamiony v EU (hlasování ve čtvrtek)
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