
 

Zpravodaj plenárního zasedání EP, 8.- 11. března
2021, Brusel
 
Konference o budoucnosti Evropy: Podpis společného prohlášení 
Středeční podpis společného prohlášení odstartuje přípravy Konference o budoucnosti
Evropy, která bude řešit staré a nové výzvy a jak posílit evropskou solidaritu
 
 
Oslava Mezinárodního dne žen s novozélandskou premiérkou 
U příležitosti Mezinárodního dne žen v pondělí vystoupí na plénu předseda EP David
Sassoli a také předsedkyně vlády Nového Zélandu Jacinda Ardernová.
 
 
InvestEU: Konečné hlasování o programu strategických a
inovativních investicí 
V úterý bude Parlament projednávat a hlasovat o novém Programu InvestEU, který by
měl mobilizovat veřejné a soukromé investice a zároveň zjednodušit přístup k jejich
financování.
 
 
EU4Health: Hlasování o novém zdravotním programu EU 
V úterý bude předmětem rozpravy a hlasování zřízení programu EU4Health se
sedmiletým rozpočtem ve výši 5,1 miliardy EUR na posílení systémů zdravotní péče v
EU.
 
 
Globální klimatické úsilí: Výzva na zavedení uhlíkového cla na dovoz
do EU 
V pondělí bude Parlament diskutovat a ve středu hlasovat o výzvě k zavedení
uhlíkového cla na zboží dovážené ze zemí, které dostatečně nečelí změně klimatu. 
 
 
Další body programu
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/cs/agenda/briefing/2021-03-08
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http://www.europarl.europa.eu//news/cs/agenda/briefing/2021-03-08


Přehled vybraných témat, kterými se bude Evropský
parlament zabývat během plenárního zasedání, které se
uskuteční ve dnech 8. - 11. března.
 

Kontakty 
 
 

Další informace
Pořad jednání
EP Live
Tiskové konference a další události
EP Multimedia Centre
EP Newshub

Iva LAŇOVÁ
Tisková atašé

(+420) 255 708 264
(+420) 775 511 125
iva.lanova@europarl.europa.eu

Irena KUBÁŠKOVÁ
Tisková atašé

(+420) 255 708 267
(+420) 773 135 674
irena.kubaskova@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/cs/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/cs/plenary/
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/cs/schedule
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
http://www.epnewshub.eu


Konference o budoucnosti Evropy: Podpis
společného prohlášení
 
Středeční podpis společného prohlášení odstartuje
přípravy Konference o budoucnosti Evropy, která bude
řešit staré a nové výzvy a jak posílit evropskou solidaritu
 
Společné prohlášení ke Konferenci o budoucnosti Evropy podepíšou ve středu v 13.00 hod za
EP předseda Sassoli, za Radu premiér Costa a za Komisi předsedkyně Von der Leyenová.
 
Podpis společné deklarace představiteli Evropského parlamentu, Rady ministrů EU a Evropské
komise odstartuje proces, který umožní občanům aktivně se podílet na tvorbě politik a institucí
Unie.  Společné prohlášení obsahuje závazek naslouchat Evropanům a jednat na základě
doporučení konference – v souladu s pravomocemi zakotvenými v evropských smlouvách.
 
Konference by měla na základě otevřeného, inkluzivního a transparentního přístupu zapojit
osoby z různých prostředí, zástupce občanské společnosti a představitele dalších zúčastněných
stran na evropské, státní, regionální a lokální úrovni. Společně by měli stanovit tón konference a
přispět  tak  k  rozvoji  jejího  programu,  a  to  prostřednictvím  velkého  množství  akcí  nebo
prostřednictvím  vícejazyčné  digitální  platformy.
 
Prohlášení Konference předsedů (předseda EP a lídři poslaneckých klubů) po schválení znění
společného prohlášení je k dispozici zde.
 
Podpis společného prohlášení: středa, 10. března
 
Postup: Slavnostní zasedání
 
Další informace
Usnesení EP o koordinovaných opatření EU v boji proti pandemii COVID-19 a jejím následkům
(17.04.2020)
Prohlášení Konference předsedů EP k výročí Schumanovy deklarace (07.05.2020)
Think tank EP: Konference o budoucnosti Evropy
Audiovizuální materiál
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https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20210301IPR98957/ep-leaders-approve-conference-on-the-future-of-europe-s-founding-declaration
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_CS.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_CS.html
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20200507IPR78608/prohlaseni-konference-predsedu-ep-k-vyroci-schumanovy-deklarace
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)651959
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/conference-on-future-of-europe_17609_pk


Oslava Mezinárodního dne žen s novozélandskou
premiérkou
 
U příležitosti Mezinárodního dne žen v pondělí vystoupí na
plénu předseda EP David Sassoli a také předsedkyně vlády
Nového Zélandu Jacinda Ardernová.
 
Novozélandská premiérka se zúčastní plenárního zasedání prostřednictvím předem nahraného
videozáznamu. Poselství Jacindy Ardernové se pravděpodobně zaměří na vedoucí úlohu žen v
době pandemie a na vlastní zkušenosti v boji proti novému koronaviru a související krizi.
 
Předsedkyně vlády Nového Zélandu by měla rovněž poukázat na výrazné zastoupení žen v
přední linii v boji proti pandemii a jejím důsledkům a zároveň zdůraznit nutnost zapojit ženy do
rozhodovacích procesů k řešení této situace na všech úrovních s cílem zajistit, aby reakce na
COVID-19 zohledňovala potřeby celé společnosti.
 
Před oficiálním zahájením plenárního zasedání předseda Evropského parlamentu David Sassoli
také přednese slavnostní projev.
 
Aktivity na sociálních sítích
 
Evelyn Regnerová (S&D, AT), předsedkyně Výboru EP pro práva žen a rovnost pohlaví, bude v
pondělí v 11.00 hod. živě na Facebooku odpovídat na otázky týkající se současné situace
rovnosti žen a mužů a jak onemocnění covid-19 umocnilo problémy, kterým ženy už čelí. Tuto
akci můžete sledovat živě zde.
 
Poslankyně  Regnerová  se  poté  zúčastní  diskuse  na  Instagramu  s  polskou  modelkou  a
aktivistkou  Anjou  Rubikovou.  Diskusi  můžete  sledovat  živě  zde.
 
Další informace
Usnesení EP o genderové perspektivě koronavirové krize a pokrizového období (21.01.2021)
Mezinárodní den žen 2021 (články, videa, infografiky)
Think tank EP: Dosažení rovnosti žen a mužů během pandemie a současných výzev
Think tank EP: COVID-19 – potřeba genderové reakce
Think tank EP: Ženy v politice v EU – aktuální situace
Think tank EP: Ženy v čele boji proti pandemii COVID-19
Think tank EP: Koronavirová krize – vznikající rozdíly mezi ženami a muži?
Covid-19: Dopady koronavirové krize na ženy (infoklip)
Mezinárodní den žen 2021 (webová stránka Výboru EP pro práva žen a rovnost pohlaví)
Audiovizuální materiál
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https://www.europarl.europa.eu/meps/cs/96998/EVELYN_REGNER/home
https://www.facebook.com/europeanparliament
https://www.instagram.com/europeanparliament/
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0024_CS.html
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/priorities/mezinarodni-den-zen-2021
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/659440/EPRS_ATA(2021)659440_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)689348
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)689345
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/230495/ICM-ThD-IWDFEMM2021.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/679100/EPRS_ATA(2021)679100_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/infoclip-women-and-the-impact-of-the-covid-19-crisis_I201104-V_v
http://www.europarl.europa.eu/committees/cs/femm/international-women-day
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/international-women-s-day_4601_pk


InvestEU: Konečné hlasování o programu
strategických a inovativních investicí
 
V úterý bude Parlament projednávat a hlasovat o novém
Programu InvestEU, který by měl mobilizovat veřejné a
soukromé investice a zároveň zjednodušit přístup k jejich
financování.
 
Se zárukou v rozpočtu EU ve výši 26 miliard EUR v běžných cenách by měl Program InvestEU
mobilizovat 400 miliard EUR, které by měly být znovu investovány v celé Evropské unii.
 
InvestEU bude usilovat o podporu strategických investic do výroby farmaceutických výrobků,
zdravotnických  prostředků  a  spotřebního  materiálu,  jakož  i  komponentů  a  vybavení  pro
informační a komunikační technologie v EU, a to na základě prosincové dohody poslanců EP se
zástupci Rady (ministrů). Parlamentní vyjednavači z rozpočtového a hospodářského výboru
rovněž prosadili kapitálovou podporu pro malé a střední podniky postižené pandemií covid-19.
 
Program, který je součástí balíčku na podporu Evropy pro budoucí generace (Next Generation
EU) s celkovým rozpočtem 750 miliard EUR, by měl  rovněž pomoci  financovat  udržitelné
projekty s prokazatelně pozitivním sociálním, environmentálním a klimatickým dopadem.
 
Rozprava: úterý, 9. března
 
Výsledky hlasování: úterý, 9. března
 
Postup: řádný legislativní postup (spolurozhodování), dohoda v 1. čtení
 
Typ dokumentu: nařízení
 
Další informace
Průběh jednání
InvestEU (webová stránka programu)
Think tank EP: Program InvestEU – pokračování Evropského fondu pro strategické investice
(EFSI) během Víceletého finančního rámce
Profil zpravodaje: José Manuel Fernandes (EPP, PT)
Profil zpravodajkyně: Irene Tinagliová (S&D, IT)
Audiovizuální materiál
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https://www.europarl.europa.eu/committees/cs/budg/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/cs/econ/home/highlights
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_cs
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0108(COD)&l=en
https://europa.eu/investeu/home_cs
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)635519
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)635519
http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/96899/JOSE+MANUEL_FERNANDES/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/197591/IRENE_TINAGLI/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/investeu_18001_pk


EU4Health: Hlasování o novém zdravotním
programu EU
 
V úterý bude předmětem rozpravy a hlasování zřízení
programu EU4Health se sedmiletým rozpočtem ve výši 5,1
miliardy EUR na posílení systémů zdravotní péče v EU.
 
Po debatě v úterý ráno bude následovat hlasování a výsledky hlasování budou zveřejněny v
19.00 hod.
 
Navrhované znění nařízení, které upravuje fungování nového programu EU v oblasti zdraví
EU4Health 2021-2027, je výsledkem dohody mezi vyjednavači EP a Radou (ministrů) EU ze
dne 14. prosince 2020. Nový program by se měl zaměřit na oblasti, v nichž může EU přinést
jasnou přidanou hodnotu. To zahrnuje například řešení přeshraničních zdravotních hrozeb,
zvýšení přístupnosti a cenové dostupnosti léčiv a zdravotnických prostředků a podporu pro
vytvoření evropského prostoru údajů o zdravotním stavu. Podrobnější informace o novém
programu jsou k dispozici  zde.
 
Souvislosti
 
 
V reakci  na pandemii  covid-19 navrhla Evropská komise v květnu 2020 vytvoření  nového
samostatného programu EU4Health. Nový program by měl zlepšit připravenost EU na závažné
přeshraniční hrozby v období 2021-2027 a posílit zdravotní systémy členských států. Unie by
tak měla snadněji čelit budoucím epidemiím, ale také dlouhodobým výzvám, jako jsou stárnutí
populace a nerovnosti v oblasti zdraví.
 
Rozprava: úterý, 9. března
 
Výsledky hlasování: úterý, 9. března
 
Postup: řádný legislativní postup (spolurozhodování), dohoda v 1. čtení
 
Typ dokumentu: nařízení
 
Další informace
Tisková zpráva po dosažení dohody mezi EP a Radou (14.12.2020)
Průběh jednání
Profil zpravodaje: Cristian-Silviu Bușoi (EPP, RO)
Think tank EP: Program EU4Health
Audiovizuální materiál
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https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/DV/2021/01-14/Compromise_text_EU4Health_sgs20_005719_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20201211IPR93655/eu4health-meps-reach-deal-with-council-on-2021-2027-eu-health-programme
https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_cs
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20201211IPR93655/eu4health-meps-reach-deal-with-council-on-2021-2027-eu-health-programme
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0102(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/38420/CRISTIAN-SILVIU_BUSOI/home
http://www.europarl.europa.eu/http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659258/EPRS_BRI(2020)659258_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu4health_18003_pk


Globální klimatické úsilí: Výzva na zavedení
uhlíkového cla na dovoz do EU
 
V pondělí bude Parlament diskutovat a ve středu hlasovat o
výzvě k zavedení uhlíkového cla na zboží dovážené ze
zemí, které dostatečně nečelí změně klimatu. 
 
Poslanci tím chtějí podpořit zvýšení celosvětových ambicí v oblasti klimatu a zabránit úniku
uhlíku z dovážených produktů.
 
Vyšší ambice EU v oblasti klimatických změn nesmí vést k přemístění produkce mimo Unii – s
cílem využít  laxnějších  pravidel  v  oblasti  skleníkových  plynů  v  nečlenských  státech  –  a
následnému  dovozu  méně  ekologických  produktů  do  Unie,  zdůrazňují  předkladatelé
nelegislativního usnesení vyzývající k zavedení mechanismu EU pro kompenzaci emisí uhlíku
na hranicích Unie v souladu s pravidly Světové obchodní organizace (WTO).
 
Předkládaný text zdůrazňuje potřebu zvýšit celosvětové klimatické úsilí tak, aby bylo dosaženo
cílů Pařížské dohody. Poslanci navrhují zpoplatnění uhlíkové stopy některých výrobků, které
budou do EU dováženy ze zemí, které nedostatečně bojují proti klimatickým změnám. Podle
jejich názoru by toto  opatření  mohlo motivovat  průmysl  v  Unii  i  mimo ni  k  dekarbonizaci.
Zároveň však zdůrazňují,  že takové uhlíkové clo nesmí být  zneužívané k protekcionismu.
 
Souvislosti
 
Evropská komise by měla ve druhém čtvrtletí roku 2021 předložit legislativní návrh na zavedení
mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích EU, který bude v souladu s pravidly Světové
obchodní organizace. Ten byl měl být doplněn o návrh na začlenění takto získaných prostředků
do rozpočtu EU. Tyto návrhy úzce souvisejí se Zelenou dohodou pro Evropu, známou také jako
Evropský klimatický pakt.
 
Parlament sehrál důležitou úlohu při prosazování ambicióznějších právních předpisů EU v
oblasti  klimatu. Dne 28. listopadu 2019 europoslanci vyhlásili  v Unii  klimatickou nouzi.
 
Rozprava: pondělí, 8. března
 
Výsledky hlasování: středa, 10. března
 
Typ dokumentu: nelegislativní usnesení
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https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-european-green-deal
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20191121IPR67110/evropsky-parlament-vyhlasil-v-unii-klimatickou-nouzi


Další informace
Průběh jednání
Návrh usnesení
Posouzení vlivu mechanismu EU na kompenzaci uhlíku na hranicích
Evropský klimatický zákon: EP požaduje snížení emisí do roku 2030 o 60 % (tisková zpráva
EP, 08.10.2020)
Think tank EP: Klimatické změny a opatření v oblasti klimatu
Audiovizuální materiál
Audiovizuální materiál
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2043(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0019_CS.html
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12228-Carbon-Border-Adjustment-Mechanism
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20201002IPR88431/klimaticky-zakon-poslanci-chteji-zvysit-cil-redukce-emisi-do-roku-2030-na-60
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20201002IPR88431/klimaticky-zakon-poslanci-chteji-zvysit-cil-redukce-emisi-do-roku-2030-na-60
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652032/EPRS_BRI(2020)652032_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-green-deal_14101_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-green-deal_17506_pk
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Další body programu
 
  Poslanci se budou zabývat i těmito tématy:
 

Reforma politického rámca EÚ v snahe zastaviť daňové úniky v EÚ po odhaleniach
OpenLux (rozprava v stredu) 
Európsky  semester  pre  koordináciu  hospodárskych  politík:  ročná  stratégia
udržateľného rastu na rok 2021 (rozprava v stredu, výsledky hlasovanie vo štvrtok) 
Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne
aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2021 (rozprava v stredu, hlasovanie vo
štvrtok) 
Kontrola rybolovu (rozprava v utorok, výsledky hlasovania v stredu) 
Vykonávanie nariadenia o stavebných výrobkoch (rozprava v pondelok, výsledky
hlasovania v stredu) 
Správa o činnosti európskej ombudsmanky - výročná správa za rok 2019 (rozprava v
utorok, výsledky hlasovania vo štvrtok) 
Stratégia Komisie v oblasti  práv detí  (rozprava v stredu, výsledky hlasovania vo
štvrtok) 
Administratívna spolupráca v oblasti daní (rozprava v pondelok, výsledky hlasovania
v stredu) 
Vykonávanie smernice Rady 2000/78/ES, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre
rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, so zreteľom na UNCRPD (rozprava
v pondelok, výsledky hlasovania v stredu) 
Hodnotenie nariadenia o geografickom blokovaní (rozprava vo štvrtok) 
Uplatňovanie nariadenia o mechanizme podmienenosti financovania dodržiavaním
zásad právneho štátu (rozprava vo štvrtok) 
Vysporiadanie  sa  s  hospodárskymi  dopadmi  pandémie  ochorenia  COVID-19
zameraním sa na investície, konkurencieschopnosť a zručnosti (rozprava v utorok) 
Sýrsky konflikt - desať rokov po vypuknutí nepokojov (rozprava v utorok, výsledky
hlasovania vo štvrtok) 
Akčný  plán  na  vykonávanie  Európskeho  piliera  sociálnych  práv,  v  súvislosti  s
prípravou  na  májový  sociálny  samit  v  Porte  (rozprava  v  stredu) 
Súčasná politická situácia v Gruzínsku (rozprava v utorok) 
Prípady porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (rozpravy a
hlasovania vo štvrtok) 
Rovnocennosť množiteľského materiálu lesných kultúr vyprodukovaného v Spojenom
kráľovstve (výsledok hlasovania vo štvrtok) 
Rovnocennosť  inšpekcií  v  teréne  a  rovnocennosť  kontrol  metód  udržiavacieho
šľachtenia odrôd druhov poľnohospodárskych rastlín vykonávaných v Spojenom
kráľovstve (výsledok hlasovania vo štvrtok) 
Záväzok EÚ pre Afganistan prijatý na konferencii v Ženeve v roku 2020 (rozprava vo
štvrtok) 
Žiadosti o zbavenie imunity: poslanci Valter Flego, Nuno Melo, Carles Puigdemont i
Casamajó, Antoni Comín i Oliveres a Clara Ponsatí Obiols (hlasovanie v pondelok) 
Dlhodobá vízia pre vidiecke oblasti (rozprava vo štvrtok) 
Dodržiavanie  zásady  partnerstva  pri  príprave  a  vykonávaní  národných  plánov
podpory  obnovy  a  odolnosti  a  zásady  dobrej  správy  rozpočtových  výdavkov
(rozprava  vo  štvrtok) 
Zriadenie programu spolupráce v colnej oblasti „Colníctvo“ (výsledky hlasovania v
stredu)
 

Plenární zasedání

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