
 

Zpravodaj  plenárního  zasedání  (8.  –  11.  února
2021)
 
Covid-19: Rozprava o strategii a průběhu očkování EU 
Poslanci se ve středu během rozpravy s předsedkyní Evropské komise Ursulou von
der Leyenovou pravděpodobně znovu zasadí za jednotný přístup celé EU k očkování
proti onemocnění covid-19.
 
 
Covid-19: Hlasování o evropské facilitě na podporu oživení a
odolnosti Unie 
Poslanci budou v úterý diskutovat a hlasovat o tzv. facilitě na podporu oživení a
odolnosti EU, která by měla členským států pomoci vypořádat se s následky pandemie
onemocnění covid-19.
 
 
Demokratická kontrola sociálních sítí versus ochrana základních
práv 
Vztah nových médií, politiky a svobody projevu po nedávných událostech na obou
stranách Atlantiku bude ve středu předmětem plenární rozpravy.
 
 
Rozprava o zásahu proti politické opozici v Rusku 
Politické turbulence v Rusku vyvolané zatčením Alexeje Navalného a následnými
celostátními protesty budou v úterý předmětem rozpravy poslanců se šéfem
diplomacie EU Josepem Borrellem.
 
 
Oběhové hospodářství: Výzva ke zpřísnění spotřebních a
recyklačních pravidel  
Parlament bude diskutovat a hlasovat o principech, které jsou podle poslanců potřebné
pro dosažení uhlíkově neutrálního, udržitelného, netoxického a plně oběhového
hospodářství do roku 2050.
 
 
Další body programu 
Poslanci se budou zabývat i těmito tématy:
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/cs/agenda/briefing/2021-02-08
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Přehled vybraných témat, kterými se bude Evropský
parlament zabývat během plenárního zasedání, které se
uskuteční ve dnech 8. - 11. února.
 

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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Covid-19: Rozprava o strategii a průběhu
očkování EU
 
Poslanci se ve středu během rozpravy s předsedkyní
Evropské komise Ursulou von der Leyenovou
pravděpodobně znovu zasadí za jednotný přístup celé EU k
očkování proti onemocnění covid-19.
 
V rámci rozpravy by však zároveň mohly zaznít obavy spojené se zpožděním dodávek vakcín,
nedostatečnou transparentností smluv s farmaceutickými společnostmi,  jakož i s nedávno
spuštěným systémem transparentnosti a povolování vývozu očkovacích látek proti covid-19.
 
Poslanci během lednové plenární rozpravy vyjádřili podporu společnému postupu EU v boji proti
pandemii  a vyzvali  k  úplné transparentnosti  v  oblasti  smluv o dodání vakcín i  samotného
očkování.
 
Souvislosti
 
Poslanci dne 12. ledna diskutovali na půdě Výboru EP pro životní prostředí, veřejné zdraví a
bezpečnost potravin (ENVI) s Komisí o nejnovějším vývoji v oblasti vakcín a o stavu očkování
proti novému koronaviru. Následná plenární rozprava ze dne 19. ledna se zaměřila na globální
strategii  EU v oblasti  očkovacích látek proti  koronaviru.  Evropská komise v ten samý den
zveřejnila aktualizovaný akční plán zaměřený na zintenzivnění boje proti pandemii onemocnění
covid-19.
 
Rozprava: středa, 10. února
 
Postup: prohlášení Rady a Komise s rozpravou
 
Další informace
Dodávky vakcín a transparentnost smluv s farmaceutickými společnostmi: prohlášení předsedy
výboru ENVI Pascala Canfina (27. 01. 2021)
Očkování proti onemocnění covid-19: EU musí zaujmout jednotný a solidární postoj (tisková
zpráva EP, 19. 01. 2021)
Vakcíny proti onemocnění covid-19: Poslanci požadují více informací a větší transparentnost
(tisková zpráva EP, 12. 01. 2021)
Mutlimediální materiál
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https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20210114IPR95615/ockovani-proti-onemocneni-covid-19-eu-musi-zaujmout-jednotny-a-solidarni-postoj
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20210111IPR95308/covid-19-vaccines-meps-call-for-more-clarity-and-transparency
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_21_143
https://multimedia.europarl.europa.eu/sk/vaccines-delivery-and-contracts-transparency-envi-committee-canfin_I201633-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/sk/vaccines-delivery-and-contracts-transparency-envi-committee-canfin_I201633-V_v
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20210114IPR95615/ockovani-proti-onemocneni-covid-19-eu-musi-zaujmout-jednotny-a-solidarni-posto
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20210114IPR95615/ockovani-proti-onemocneni-covid-19-eu-musi-zaujmout-jednotny-a-solidarni-posto
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20210111IPR95308/covid-19-vaccines-meps-call-for-more-clarity-and-transparency
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20210111IPR95308/covid-19-vaccines-meps-call-for-more-clarity-and-transparency
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/eu-vaccine-strategy_17406_pk


Covid-19: Hlasování o evropské facilitě na
podporu oživení a odolnosti Unie
 
Poslanci budou v úterý diskutovat a hlasovat o tzv. facilitě
na podporu oživení a odolnosti EU, která by měla členským
států pomoci vypořádat se s následky pandemie
onemocnění covid-19.
 
Facilita na podporu oživení a odolnosti Unie představuje největší část balíčku oživení „Next
generation EU“. Facilita by měla disponovat prostředky ve výši 672,5 miliard eur v grantech a
půjčkách, které budou určeny na financování vnitrostátních opatření ke zmírnění hospodářských
a sociálních dopadů pandemie. Na textu nařízení, které upravuje fungování nové facility, se
poslanci EP dohodli ještě v prosinci 2020 se zástupci členských států v Radě.
 
Národní  plány  na  podporu  oživení  a  odolnosti  budou moci  být  financovány  z  prostředků
mechanismu za předpokladu, že se zaměří na klíčové politiky EU. Mezi ně patří ekologická
transformace včetně ochrany biodiverzity, digitální transformace a podpora sociální, územní a
hospodářské soudržnosti a konkurenceschopnosti. EU bude financovat také opatření zaměřená
na institucionální reakci na krizi a přípravu na krize budoucí či podporu dětí a mladých lidí -
například v oblasti vzdělávání a získávání dovedností.
 
Facilita by měla financovat projekty zaměřené na řešení hospodářských a sociálních dopadů
krize spojené s onemocněním covid-19, které byly zahájeny po 1. únoru 2020.
 
Rozprava: úterý, 9. února
 
Hlasování: úterý, 9. února
 
Výsledky hlasování: středa, 10. února
 
Postup: řádný legislativní postup (spolurozhodování), dohoda v 1. čtení
 
Typ dokumentu: Nařízení
 
Další informace
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje facilita na podporu
oživení a odolnosti
Průběh projednávání: Facilita na podporu oživení a odolnosti
Profil spoluzpravodaje: Siegfried Mureșan (EPP, RO)
Profil spoluzpravodajky: Eider Gardiazabal Rubialová (S&D, ES)
Profil spoluzpravodaje: Dragoș Pîslaru (Renew, RO)
Think tank EP: Budoucí financování Unie: VFR, vlastní zdroje a nástroj Next generation EU
Závěry mimořádného zasedání Evropské rady 17. – 21. července 2020: Facilita na podporu
oživení a odolnosti, strana 5
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https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_cs#next-generation-eu
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_cs#next-generation-eu
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0214_CS.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0214_CS.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0214_CS.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0104(COD)&l=cs
http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/124802/SIEGFRIED_MURESAN/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/96991/EIDER_GARDIAZABAL+RUBIAL/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/197663/DRAGOS_PISLARU/home
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/cs/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)652023
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10-2020-INIT/cs/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10-2020-INIT/cs/pdf


Demokratická kontrola sociálních sítí versus
ochrana základních práv
 
Vztah nových médií, politiky a svobody projevu po
nedávných událostech na obou stranách Atlantiku bude ve
středu předmětem plenární rozpravy.
 
Poslanci budou v rozpravě se zástupci Rady (ministrů) EU a Evropské komise pravděpodobně
rozebírat možnosti, jak se vypořádat s nástrahami spojenými s digitalizací politiky, jak zajistit
ochranu demokracie před dezinformacemi, snahami o její rozvrat či podněcování násilí, ale
zároveň v politické debatě neohrozit svobodu projevu či technologické inovace. Zákonodárci by
se po incidentech v USA - včetně násilností v Kapitolu a zablokování účtů bývalého prezidenta
USA Donalda Trumpa na sociálních sítích - měli vyjádřit také k situaci v EU, a to zejména v
souvislosti se zhoršující se situací v oblasti základních práv a stavem svobody médií, jakož i k
online dezinformačním kampaním ze strany zahraničních i domácích aktérů.
 
Souvislosti
 
Rozprava  o  hledání  rovnováhy  mezi  demokratickou  kontrolou  sociálních  sítí  a  ochranou
základních práv se bude konat v čase probíhajících politických a legislativních procesů, jejichž
součástí je akční plán zaměřený na posílení demokracie v EU, akt o digitálních službách a akt o
digitálních trzích. Před volbami do Evropského parlamentu v roce 2019 vypracovala Evropská
komise akční plán proti dezinformacím a kodex zásad boje proti dezinformacím pro online
platformy.
 
Rozprava: středa, 10. února
 
Postup: prohlášení Rady a Komise s rozpravou
 
Další informace
Průběh projednávání
Think tank EP: Trumpův dezinformační megafon – následky, první lekce a výhled (02. 02.
2021)
Think tank EP: Dopad nového koronaviru na svobodu médií (08. 05. 2020)
Multimediální materiál
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https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20201120IPR92131/meps-warn-of-deteriorating-fundamental-rights-in-the-eu
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20201120IPR92117/svoboda-medii-parlament-varuje-pred-pokusy-umlcet-kritiky-a-podryvat-pluralitu
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_20_2250
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act-ensuring-safe-and-accountable-online-environment_cs
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-markets-act-ensuring-fair-and-open-digital-markets_cs
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-markets-act-ensuring-fair-and-open-digital-markets_cs
https://ec.europa.eu/info/publications/action-plan-disinformation-commission-contribution-european-council-13-14-december-2018_cs
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/code-practice-disinformation
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2512(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)679076
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)679076
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)651905
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/


Rozprava o zásahu proti politické opozici v Rusku
 
Politické turbulence v Rusku vyvolané zatčením Alexeje
Navalného a následnými celostátními protesty budou v
úterý předmětem rozpravy poslanců se šéfem diplomacie
EU Josepem Borrellem.
 
Tisíce obyvatel Ruska se v minulých týdnech zúčastnili demonstrací proti korupci a klesající
životní úrovni, požadujících propuštění uvězněného opozičního lídra Alexeje Navalného. Policie
zareagovala tvrdými zásahy a masovým zatýkáním.
 
Alexej Navalný byl 2. února v Moskvě odsouzen na dva roky a osm měsíců odnětí svobody.
Důvodem odsouzení  bylo  porušení  podmínek  podmíněného  trestu  za  zpronevěru,  který
považuje opoziční lídr za politicky motivovaný. Tehdejší proces kritizoval i Evropský soud pro
lidská práva.
 
Vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josep Borrell by měl Rusko
navštívit ve dnech 4.–6. února. Setkat by se měl s ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem a
dalšími představiteli.
 
Evropský  parlament  po  zatčení  Alexeje  Navalného  po  jeho  návratu  z  Německa,  kde  se
zotavoval po pokusu o atentát, vyzval ruské orgány k jeho okamžitému propuštění. Poslanci se
také prostřednictvím usnesení dožadovali posílení sankcí EU vůči Rusku.
 
Rozprava: úterý, 9. února
 
Postup: prohlášení vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku s
rozpravou
 
Další informace
Usnesení Evropského parlamentu o zatčení Alexeje Navalného (21. 01. 2021)
Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Rusku a otrávení Alexeje Navalného (17. 09.
2020)
Zatčení Alexeje Navalného v Moskvě: Reakce předsedy Výboru EP pro zahraniční věci a
stálého zpravodaje EP pro Rusko (video)
Multimediální materiál
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https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20210119IPR95904/parliament-demands-significantly-tighter-eu-sanctions-against-russia
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0018_CS.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0232_CS.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0232_CS.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/alexei-navalny-arrest-in-moscow-statements-mcallister-kubilius-afet_I201193-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/alexei-navalny-arrest-in-moscow-statements-mcallister-kubilius-afet_I201193-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/eu-russia_17002_pk


Oběhové hospodářství: Výzva ke zpřísnění
spotřebních a recyklačních pravidel 
 
Parlament bude diskutovat a hlasovat o principech, které
jsou podle poslanců potřebné pro dosažení uhlíkově
neutrálního, udržitelného, netoxického a plně oběhového
hospodářství do roku 2050.
 
Rozprava zaměřená na návrh nelegislativního usnesení, které plénu předkládá Výbor EP pro
životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI), je naplánována na pondělí,
hlasovaní by mělo proběhnout v úterý a výsledky by měly být oznámeny ve středu.
 
Předložený text zdůrazňuje, že současný lineární model hospodářství fungující na základě
principu “vytěžit-vyrobit-vyhodit”, tedy založený na cyklu získávaní surovin, výroby a likvidace
produktu, musí být přetransformován na skutečně oběhové hospodářství. Poslanci výboru ENVI
proto požadují závazné cíle do roku 2030 v oblasti snižovaní stopy vytvořené využívaním a
spotřebou materiálů, které by se týkaly celého životního cyklu a každé kategorie produktů na
trhu EU. Komisi v této souvislosti vyzývají, aby navrhla závazné cíle recyklování pro jednotlivé
výrobky anebo odvětví. Další klíčové návrhy jsou k dispozici zde.
 
Souvislosti
 
Evropská komise přijala v březnu 2020 nový akční plán EU pro oběhové hospodářství s názvem
„Čistší  a konkurenceschopnější  Evropa‟.  Výbor EP pro životní  prostředí,  veřejné zdraví  a
bezpečnost potravin diskutoval  o novém akčním plánu v říjnu.
 
Dopad výrobků na životní prostředí je určen až z 80 % již ve fázi návrhu. Během příštích 40 let
by se měla celosvětová spotřeba materiálů zdvojnásobit, zatímco roční produkce odpadu se má
do roku 2050 podle prognóz zvýšit o 70 %. Polovina celkových emisí skleníkových plynů a více
než  90  %  úbytku  biologické  rozmanitosti  a  nedostatku  vody  je  způsobeno  těžbou  a
zpracováním  zdrojů.
 
Rozprava: pondělí, 8.února
 
Hlasování: úterý, 9. února
 
Výsledky hlasování: středa, 10. února
 
Typ dokumentu: nelegislativní usnesení
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0008_CS.html
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20210122IPR96214/meps-call-for-binding-2030-targets-for-materials-use-and-consumption-footprint
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1583933814386&uri=COM%3A2020%3A98%3AFIN


Další informace
Návrh usnesení
Tisková zpráva po hlasovaní ve výboru (27. 01. 2021)
Prohlášení zpravodaje: Jan HUITEMA (RE, NL) (video, 27. 01. 2021)
Průběh projednávání
Multimediální materiál
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0008_CS.html
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20210122IPR96214/meps-call-for-binding-2030-targets-for-materials-use-and-consumption-footprint
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/circular-economy-statement-by-jan-huitema-re-nl-rapporteur_I201460-V_v
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2077(INI)&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/circular-economy_17610_pk


•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

Další body programu
 
Poslanci se budou zabývat i těmito tématy:
 

COVID-19: Predĺženie opatrení na pomoc odvetviu dopravy (výsledky hlasovania vo
štvrtok) 
Ukrajina: Výzva na posilnenie boja proti korupcii a odstavenie oligarchov (rozprava v
stredu, výsledky hlasovania vo štvrtok) 
Rozprava o faktickom zákaze umelého prerušenia tehotenstva v Poľsku (rozprava v
utorok) 
Výročná správa Európskej  centrálnej  banky  za  rok  2020 (rozprava v  pondelok,
výsledky  hlasovania  v  stredu) 
Vykonávanie smernice o boji  proti  obchodovaniu s  ľuďmi (rozprava v pondelok,
výsledky hlasovania v  stredu) 
Znižovanie nerovností s osobitným zameraním na chudobu pracujúcich (rozprava v
pondelok, výsledky hlasovania v stredu) 
Európsky program v oblasti zručností pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu
spravodlivosť a odolnosť (rozprava v pondelok, výsledky hlasovania vo štvrtok) 
Humanitárna a politická situácia v Jemene (rozprava v utorok, výsledky hlasovania vo
štvrtok) 
Situácia v Mjanmarsku (rozprava v utorok, výsledky hlasovania vo štvrtok) 
Trhy  s  finančnými  nástrojmi:  požiadavky  na  informácie,  správu  produktov  a
obmedzenia pozícií v záujme pomoci pri obnove po pandémii ochorenia COVID-19
(rozprava v stredu, výsledky hlasovania vo štvrtok) 
Prospekt obnovy EÚ a cielené úpravy týkajúce sa finančných sprostredkovateľov v
záujme pomoci pri obnove po pandémii ochorenia COVID-19 (rozprava v stredu,
výsledky hlasovania vo štvrtok) 
Budúce výzvy v  oblasti  práv žien po vyše dvadsiatich piatich rokoch od prijatia
Pekinskej deklarácie a akčnej platformy (rozprava v stredu, výsledky hlasovania vo
štvrtok) 
Bezpečnosť  jadrovej  elektrárne  v  Ostrovci,  Bielorusko  (rozprava  a  výsledky
hlasovania  vo  štvrtok) 
Vplyv pandémie COVID-19 na mladých ľudí a šport (rozprava v pondelok, výsledky
hlasovania v stredu) 
Prípady porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (rozpravy a
výsledky hlasovaní vo štvrtok) 
Kontrola získavania a vlastnenia zbraní - kodifikované znenie (výsledky hlasovania v
utorok) 
Vykonávanie článku 43 procedurálnej smernice (rozprava v pondelok) 
Prístup verejnosti k dokumentom za roky 2016 – 2018 (rozprava v pondelok) 
Vymenovanie Franka Eldersona za podpredsedu Rady pre dohľad ECB (výsledky
hlasovania v utorok) 
Žiadosť o zbavenie imunity Álvara Amara (výsledky hlasovania v utorok)
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