
 

Zpravodaj plenárního zasedání EP, 7.- 10. června
2021, Štrasburk
 
Bezpečné cestování: Konečné hlasování o digitálním covid
certifikátu EU 
Parlament bude hlasovat o dohodě poslanců a členských států o zavedení digitálního
covid certifikátu EU, který má ulehčit cestování v rámci EU a přispět k hospodářskému
oživení.
 
 
Reakce EU na nucené odklonění letu společnosti Ryanair do Minsku 
Poslanci budou se šéfem diplomacie EU diskutovat o reakci EU na jednání
běloruských orgánů, které po nuceném přistání letadla společnosti Ryanair v Minsku
zatkly na jeho palubě novináře.
 
 
Covid-19: Hlasování o výzvě k pozastavení patentů na vakcíny  
Poslanci budou hlasovat o návrhu, zda by EU měla požádat Světovou obchodní
organizaci (WTO) o pozastavení platnosti práv duševního vlastnictví u očkovacích
látek proti onemocnění covid-19.
 
 
Vyhlášení vítěze filmové ceny diváků LUX 2021 
Předseda EP David Sassoli ve středu ve 12.00 slavnostně oznámí, kdo se stane
letošním držitelem evropské filmové ceny diváků LUX. 
 
 
 
Biodiverzita: Poslanci požadují stanovení závazných cílů na ochranu
volně žijících druhů a lidstva 
Nová strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 a výzva k lepší
ochraně suchozemských a mořských oblastí Unie bude v pondělí předmětem rozpravy
a ve středu usnesení.
 
 
Hlasování o požadavku na vyšetření porušování zásad právního
státu v Česku  
Ve středu budou poslanci hlasovat o usnesení vyzývajícím k řešení nedávno
potvrzeného střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše.
 
 
Další body programu
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Přehled vybraných témat, kterými se bude Evropský
parlament zabývat během plenárního zasedání, které se
uskuteční ve dnech 7.–10. června
 

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

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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http://www.europarl.europa.eu//news/cs/agenda/briefing/2021-06-07
http://www.europarl.europa.eu/plenary/cs/agendas.html
https://audiovisual.ec.europa.eu/cs/ebs/both/
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/webstreaming
https://www.epnewshub.eu


Bezpečné cestování: Konečné hlasování o
digitálním covid certifikátu EU
 
Parlament bude hlasovat o dohodě poslanců a členských
států o zavedení digitálního covid certifikátu EU, který má
ulehčit cestování v rámci EU a přispět k hospodářskému
oživení.
 
Iniciativa zaměřená na zajištění volného pohybu osob v Unii i během koronavirové pandemie
byla v Evropském parlamentu projednávána prostřednictvím takzvaného postupu pro naléhavé
případy. Poslanci se na konečném znění legislativního návrhu dohodli se zástupci členských
států v Radě (ministrů) EU již dva měsíce poté, co návrh představila Evropská komise. Cílem
zákonodárců je zavést digitální covid certifikát EU ještě před začátkem letní turistické sezóny.
 
 
Bezplatný certifikát, který bude k dispozici v papírové nebo digitální podobě, potvrdí, že jeho
držitel byl očkován proti  onemocnění covid-19, má negativní výsledek testu na přítomnost
nového koronaviru nebo toto onemocnění prodělal.  Společný rámec EU umožní členským
státům vydávat certifikáty, které budou interoperabilní, kompatibilní, bezpečné a ověřitelné v
celé Unii.
 
 
Poslanci budou během úterní rozpravy pravděpodobně požadovat urychlené spuštění vydávání
nových certifikátů a opětovně se zasadí za větší přístupnost a cenovou dostupnost testování na
nový  koronavirus.  Očekává se,  že  také vyzvou členské státy,  aby  pro  držitele  certifikátů
nezaváděly další cestovní omezení, například karanténu, domácí izolaci anebo další testování,
pokud nebudou nezbytně nutné pro zajištění ochrany veřejného zdraví.
 
 
Hlasování o konečné podobě nové legislativy by mělo proběhnout v úterý, výsledky hlasovaní
by měly být oznámeny ve středu ráno. Nová nařízení musí po jejich schválení na plénu EP a
před jejich zveřejněním v Úředním věstníku EU formálně potvrdit  i  Rada (ministrů)  EU. V
platnost  by měla vstoupit  1.  července.
 
 
Rozprava: úterý, 8. června Výsledky hlasování: středa, 9. června Tisková konference: úterý, 8.
června ve 12.30 hod Postup: Řádný legislativní postup (spolurozhodování), dohoda v 1. čtení
Typ dokumentů: nařízení (2x)
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https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20210323IPR00654/covidove-pasy-parlament-rozhodl-o-vyuziti-zrychleneho-legislativniho-postupu
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20210323IPR00654/covidove-pasy-parlament-rozhodl-o-vyuziti-zrychleneho-legislativniho-postupu
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20210517IPR04111/digitalni-certifikat-eu-pro-covid-parlament-a-rada-dosahly-predbezne-dohody


Další informace
Tisková zpráva po hlasování ve výboru (26. 05. 2021)
Profil zpravodaje: Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR (S&D, ES)
Průběh projednávání (certifikát pro občany EU)
Průběh projednávání (certifikát pro občany mimo EU)
Tisková konference zpravodaje (20. 5. 2021)
Multimediální materiál
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http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20210523IPR04606/civil-liberties-committee-endorses-eu-digital-covid-certificate
http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/96812/JUAN+FERNANDO_LOPEZ+AGUILAR/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0068(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0068(COD)&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/sk/press-conference-by-juan-fernando-lopez-aguilar-rapporteur-on-eu-covid-19-certificate_20210520-1800-SPECIAL-PRESSER_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/sk/eu-digital-covid-certificate_18602_pk


Reakce EU na nucené odklonění letu společnosti
Ryanair do Minsku
 
Poslanci budou se šéfem diplomacie EU diskutovat o
reakci EU na jednání běloruských orgánů, které po
nuceném přistání letadla společnosti Ryanair v Minsku
zatkly na jeho palubě novináře.
 
Letadlo  společnosti  Ryanair  směřující  z  Atén  do  Vilniusu  bylo  23.  května  za  doprovodu
běloruských vzdušných sil donuceno neplánovaně přistát na letišti v Minsku, aby běloruské
orgány mohly na jeho palubě zatknout běloruského novináře Ramana Prataseviče a jeho
přítelkyni  Sofii  Sapegovou.
 
 
Hlavy států a vlád EU zareagovaly už 24. května, kdy mimo jiné vyzvaly Radu, aby vypracovala
návrh dalších cílených sankcí EU vůči jednotlivcům a subjektům z Běloruska a připravila zákaz
přeletu vzdušného prostoru EU pro běloruské letecké společnosti a zákaz jejich přístupu na
letiště v Unii.
 
 
Poslanci budou o tomto posledním zhoršení vztahů mezi EU a Běloruskem v úterý diskutovat s
vysokým představitelem EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josepem Borrellem.
Evropský parlament se k této problematice vyjádří i prostřednictvím usnesení, které předloží k
hlasování ve čtvrtek.
 
 
 
Rozprava: úterý, 8. června Výsledky hlasování: čtvrtek, 10. června Postup: prohlášení vysokého
představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku s rozpravou a usnesením Typ
dokumentu: Nelegislativní usnesení
 
Další informace
Prohlášení předsedy EP Davida Sassoliho (25. 05. 2021)
Prohlášení předsedy EP Davida Sassoliho na půdě Evropské rady (24. 05. 2021)
Společné prohlášení předsedy Výboru pro zahraniční věci, předsedy Delegace EP pro vztahy s
Běloruskem a stálého zpravodaje EP pro Bělorusko (23. 05. 2021)
Sacharovova cena za rok 2020 byla udělena běloruské demokratické opozici (tisková zpráva
EP, 22. 10. 2020)
Delegace EP pro vztahy s Běloruskem
Multimediální materiál
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https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2021/05/24/european-council-conclusions-on-belarus-24-may-2021/
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-exhibit-photos-of-protasevich-across-main-eu-airports
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-to-euco-events-in-minsk-are-of-unprecedented-gravity-we-demand-an-immediate-international-investigation-and-the-release
http://www.europarl.europa.eu/delegations/cs/d-by/documents/communiques
http://www.europarl.europa.eu/delegations/cs/d-by/documents/communiques
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20201016IPR89546/sacharovova-cena-za-rok-2020-byla-udelena-beloruske-demokraticke-opozici
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20201016IPR89546/sacharovova-cena-za-rok-2020-byla-udelena-beloruske-demokraticke-opozici
http://www.europarl.europa.eu/delegations/cs/d-by/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-belarus_18301_pk


Covid-19: Hlasování o výzvě k pozastavení
patentů na vakcíny 
 
Poslanci budou hlasovat o návrhu, zda by EU měla požádat
Světovou obchodní organizaci (WTO) o pozastavení
platnosti práv duševního vlastnictví u očkovacích látek
proti onemocnění covid-19.
 
Během rozpravy na květnovém plenárním zasedání několik politických skupin Parlamentu
vyzvalo Evropskou komisi, aby podnikla tento krok s cílem podpořit celosvětové úsilí v oblasti
očkování, zatímco další skupiny tvrdily, že by se tímto poskytování očkovacích látek neurychlilo.
Nejnověji se do diskuse zapojili i poslanci Výboru EP pro mezinárodní obchod (INTA), kteří
vyzvali EU, aby zahájila konstruktivní rozhovory se Světovou obchodní organizací. Komise by v
rámci nich měla zajistit, aby země nemusely čelit sankcím za porušování patentů v souvislosti s
onemocněním covid-19.
 
 
O nelegislativním usnesení bude Parlament hlasovat ve středu a výsledky hlasování budou
známy ve čtvrtek.
 
 
Souvislosti  Rozhodnutí  o případném dočasném upuštění od uplatňování práv duševního
vlastnictví by mělo padnout na půdě Světové obchodní organizace, konkrétně v Radě pro
obchodní aspekty práv duševního vlastnictví (tzv. Rada pro TRIPS). V říjnu loňského roku
předložily Indie a Jihoafrická republika na úrovni WTO návrh na dočasné pozastavení platnosti
všech patentů souvisejících s prevencí,  omezením šíření  a léčbou covid-19.  Tento návrh
později  podpořila  i  vláda Spojených států amerických.
 
 
Generální ředitelka WTO Dr. Ngozi Okonjová-Iwealová diskutovala dne 20. května s poslanci
výboru INTA mimo jiné o možnosti pozastavení práv duševního vlastnictví na vakcíny proti
novému koronaviru.
 
 
 
Rozprava: středa, 19. května Výsledky hlasování: čtvrtek, 10. června Postup: Prohlášení Rady a
Komise s rozpravou a usnesením Typ dokumentu: Nelegislativní usnesení
 
Další informace
Průběh projednávání
Multimediální materiál
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https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20210517IPR04116/meps-split-over-waiver-for-covid-19-vaccine-patents
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20210523IPR04613/resilient-supply-chains-and-vaccine-patent-waiver-meps-on-post-covid-trade
https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel6_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel6_e.htm
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20210518IPR04209/getting-a-patent-waiver-is-not-enough-says-wto-chief-to-trade-committee
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20210518IPR04209/getting-a-patent-waiver-is-not-enough-says-wto-chief-to-trade-committee
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2692(RSP)
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/eu-vaccine-strategy_17406_pk


Vyhlášení vítěze filmové ceny diváků LUX 2021
 
Předseda EP David Sassoli ve středu ve 12.00 slavnostně
oznámí, kdo se stane letošním držitelem evropské filmové
ceny diváků LUX. 
 
 
Tvůrci tří  finálových snímků se zúčastní slavnostního udělení ceny ve Štrasburku. Při  této
příležitosti se pravděpodobně vyjádří k otázkám svobody médií v Evropě, jakož i k těžké situaci,
ve  které  se  v  důsledku  pandemie  covid-19  ocitl  evropský  filmový  průmysl.  Podrobnější
informace o programu akcí spojených s letošní filmovou cenou LUX a o příležitostech pro
rozhovor s tvůrci či  protagonisty jednotlivých filmů, jsou k dispozici zde.
 
 
Souvislosti O vítězi evropské filmové ceny diváků LUX, kterou uděluje společně Evropský
parlament a Evropská filmová akademie,  ve spolupráci  s  Evropskou komisí  a sítí  Europa
Cinemas, rozhodují poslanci EP a občané EU (hlasy obou skupin mají při konečném rozhodnutí
váhu 50%).
 
 
 
Slavnostní udělení ceny: středa, 9. června ve 12.00 hod Tisková konference: středa, 9. června
ve 13.15 hod 
 
Další informace
Multimediální materiál
Žádost o rozhovor se zástupci nominovaných filmů
Tisková zpráva po zveřejnění rozhodnutí o třech finalistech ceny LUX (12. 12. 2020)
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https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/eu-affairs/20201208STO93323/cena-divaku-lux-podivejte-se-na-nominovane-filmy-a-hlasujte-o-vitezi
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20210527IPR04912/invitation-to-the-lux-award-ceremony-in-strasbourg
https://luxprize.eu/cs
https://www.europeanfilmacademy.org/
https://www.europa-cinemas.org/en
https://www.europa-cinemas.org/en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/lux-award-2021_17102_pk
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/LUXAward2021
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20201207IPR93217/lux-award-three-films-shortlisted-for-the-european-audience-film-award


Biodiverzita: Poslanci požadují stanovení
závazných cílů na ochranu volně žijících druhů a
lidstva
 
Nová strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku
2030 a výzva k lepší ochraně suchozemských a mořských
oblastí Unie bude v pondělí předmětem rozpravy a ve
středu usnesení.
 
Biologická rozmanitost se v globálním měřítku potýká s nebývalým úbytkem a odhaduje se, že z
osmi milionů žijících druhů hrozí jednomu milionu druhů vyhynutí (zdroj: IPBES). Uchování
biodiverzity  je  jednou  z  prioritních  oblastní  Parlamentu,  který  opakovaně  varuje  před
pokračujícím  a  bezprecedentním  úbytkem  biologické  rozmanitosti  na  Zemi.
 
 
Parlament svým nelegislativním usnesením reaguje na novou strategii EU v oblasti biologické
rozmanitosti do roku 2030, kterou v květnu minulého roku předložila Evropská komise. Poslanci
budou  pravděpodobně  požadovat  předložení  legislativního  návrhu  po  vzoru  evropského
právního rámce pro klima, který by měl do roku 2050 přispět k obnově, posílení odolnosti a k
adekvátní ochraně světových ekosystémů.
 
 
Je také pravděpodobné, že poslanci budou vyžadovat ochranu nejméně 30 % suchozemských
a mořských oblastí EU, okamžité kroky pro zastavení úbytku včel a dalších opylovačů a také
závazné cíle v oblasti biologické rozmanitosti ve městech, jako například zelené střechy.
 
 
 
Rozprava:  pondělí,  7.  června  Výsledky  hlasování:  středa,  9.  června  Typ  dokumentu:
nelegislativní  usnesení
 
Další informace
Průběh projednávání
Biodiverzita: Poslanci žádají závazné cíle na ochranu volně žijících zvířat a lidstva (Tisková
zpráva EP, 28. 05. 2021)
Video: hlasování výboru a prohlášení zpravodaje - César LUENA (S&D, ES)
Ochrana biodiverzity: Poslanci požadují závazné cíle na globální úrovni i v  EU (Tisková zpráva
EP, 16. 01. 2020)
Záchrana evropských včel: poslanci vyzývají k omezení používání pesticidů (tisková zpráva
EP, 18.12. 2019)
Multimediální materiál
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https://ipbes.net/global-assessment
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_cs
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_cs
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20210419IPR02302/meps-reach-deal-with-council-on-obligation-for-eu-to-be-climate-neutral-by-2050
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20210419IPR02302/meps-reach-deal-with-council-on-obligation-for-eu-to-be-climate-neutral-by-2050
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2273(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210523IPR04609/biodiversity-meps-demand-binding-targets-to-protect-wildlife-and-humans
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210523IPR04609/biodiversity-meps-demand-binding-targets-to-protect-wildlife-and-humans
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210523IPR04609/biodiversity-meps-demand-binding-targets-to-protect-wildlife-and-humans
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200109IPR69908/to-save-biodiversity-meps-call-for-binding-targets-at-global-and-eu-level
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200109IPR69908/to-save-biodiversity-meps-call-for-binding-targets-at-global-and-eu-level
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20191212IPR68921/bees-meps-call-for-reduction-in-use-of-pesticides-to-save-europe-s-bees
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20191212IPR68921/bees-meps-call-for-reduction-in-use-of-pesticides-to-save-europe-s-bees
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/biodiversity-strategy-2030_17802_pk


Hlasování o požadavku na vyšetření porušování
zásad právního státu v Česku 
 
Ve středu budou poslanci hlasovat o usnesení vyzývajícím
k řešení nedávno potvrzeného střetu zájmů českého
premiéra Andreje Babiše.
 
Parlament může prostřednictvím nelegislativního usnesení požádat Evropskou komisi, aby se
zabývala i informacemi o vlivu současného předsedy vlády ČR na česká média a soudní systém
a aby v této souvislosti zvážila využití mechanismu, který podmiňuje přístup k prostředkům EU
dodržováním zásad právního státu. Navrhovaný text,  který plénu předkládá Výbor EP pro
rozpočtovou kontrolu  (CONT),  rovněž zdůrazňuje,  že  Andrej  Babiš  by  se až  do vyřešení
konfliktu  zájmů  neměl  účastnit  rozhodování  spojených  s  rozpočtem EU,  a  to  zejména  v
souvislosti s probíhajícími jednáními o budoucích pravidlech fungování společné zemědělské
politiky EU.
 
 
Poslanci budou pravděpodobně požadovat i odstranění systémových nedostatků při reportování
údajů z členských států na úrovni EU, protože v současnosti neexistuje srovnatelný aktuální
přehled konečných příjemců prostředků EU v reálném čase ve všech zemích Unie. Absence
takového mechanismu podle poslanců ztěžuje odhalování a předcházení konfliktům zájmů.
 
 
Souvislosti V dubnu 2021, více než dva roky po zahájení auditu, zveřejnila Komise svou
závěrečnou zprávu o provádění strukturálních fondů EU v České republice. Potvrdila tak obavy,
které  Parlament  již  dlouhodobě  vyjadřuje.  Audit  shledal,  že  finanční  prostředky  byly
neoprávněně poskytnuty subjektům ve skupině Agrofert, kde jako skutečný vlastník figuruje
český předseda vlády Andrej Babiš.
 
 
 
Rozprava:  Středa,  19.  května  Výsledky  hlasování:  čtvrtek,  10.  června  Typ  dokumentu:
Nelegislativní  usnesení
 
Další informace
Návrh usnesení
Videozáznam plenární rozpravy (19. 05. 2021)
Tisková zpráva po hlasování ve výboru (26. 05. 2021)
Profil zpravodajky: Monika Hohlmeierová (EPP, DE)
Závěrečná zpráva o auditu fungování řídicích a kontrolních systémů zavedených s cílem
zamezit střetu zájmů v České republice
Multimediální materiál
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2021-0303_EN.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/the-conflict-of-interest-of-the-czech-prime-minister-extracts-from-the-debate_I205977-V_v
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20210523IPR04605/stret-zajmu-ceskeho-premiera-ep-zada-prosetreni-poruseni-zasad-pravniho-statu
http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/96780/MONIKA_HOHLMEIER/home
https://ec.europa.eu/regional_policy/cs/information/publications/reports/2021/final-report-on-the-audit-of-the-functioning-of-the-management-and-control-systems-in-place-to-avoid-conflict-of-interest-in-czechia
https://ec.europa.eu/regional_policy/cs/information/publications/reports/2021/final-report-on-the-audit-of-the-functioning-of-the-management-and-control-systems-in-place-to-avoid-conflict-of-interest-in-czechia
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/eu-czech-republic-2019-2020_5809_pk
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Další body programu
 
Poslanci sa budou zabývat i těmito tématy:
 

Právny štát a prostriedky EÚ: Výzva na dôsledné využívanie nového mechanizmu
(rozprava v stredu, výsledky hlasovania vo štvrtok) 
Výzva občanov EÚ na skoncovanie  s  klietkovým chovom (rozprava a  výsledky
hlasovania  vo  štvrtok) 
Dohľad Parlamentu na prebiehajúce posudzovanie národných plánov na podporu
obnovy a odolnosti zo strany Komisie a Rady (rozprava v utorok, výsledky hlasovania
vo štvrtok) 
Pobrexitová adaptačná rezerva 
Stratégia  kybernetickej  bezpečnosti  EÚ v  digitálnej  dekáde (rozprava  v  stredu,
výsledky  hlasovania  vo  štvrtok) 
Stav Únie malých a stredných podnikov (rozprava v pondelok) 
Situácia v Afganistane (rozprava v utorok, výsledky hlasovania vo štvrtok) 
Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce na roky 2021 – 2027 –
Globálna Európa (rozprava v utorok) 
Európsky sociálny fond plus (ESF+) 2021 – 2027 (rozprava v utorok) 
Závery mimoriadneho zasadnutia Európskej rady v dňoch 24. - 25. mája (rozprava v
stredu) 
Fond pre integrované riadenie hraníc - Nástroj finančnej podpory na vybavenie na
colné kontroly (rozprava v pondelok, výsledky hlasovania v stredu) 
Budúce  financovanie  rozhlasovej  siete  Euranet  Plus  zo  strany  EÚ (rozprava  a
výsledky  hlasovania  vo  štvrtok) 
Stav implementácie plánu vlastných zdrojov (rozprava v utorok) 
Mobilizácia  Európskeho  fondu  na  prispôsobenie  sa  globalizácii  -  žiadosti
EGF/2020/003 DE/GMH Guss – Nemecko, EGF/2020/005 BE/Swissport – Belgicko,
EGF/2020/004 NL/KLM – Holandsko, EGF/2020/007 FI/Finnair – Fínsko (výsledky
hlasovaní v utorok) 
Podpora rodovej rovnosti v oblasti vzdelávania a kariéry v odboroch STEM - veda,
technológia, inžinierstvo a matematika (rozprava v stredu, výsledky hlasovania vo
štvrtok) 
Ženy v politike - boj proti zneužívaniu v online prostredí (rozprava v stredu) 
Opatrenia v nadväznosti na sociálny samit v Porte zo dňa 7. mája 2021 (rozprava v
stredu) 
Príprava samitu G7 a samitu EÚ-USA (rozprava v stredu) 
Úprava a všeobecné podmienky upravujúce výkon funkcie ombudsmana (rozprava v
stredu, výsledky hlasovania vo štvrtok) 
Autizmus a inkluzívne zamestnávanie (rozprava vo štvrtok) 
Ľudské práva a politická situácia na Kube (rozprava v utorok, výsledky hlasovania vo
štvrtok) 
Prípady porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (rozpravy a
výsledky hlasovaní vo štvrtok) 
75.  a  76.  zasadnutie  Valného  zhromaždenia  Organizácie  Spojených  národov
(rozprava  v  utorok,  výsledky  hlasovania  v  stredu) 
Rodový rozmer politiky  súdržnosti  (rozprava v  pondelok,  výsledky hlasovania v
utorok) 
Politika hospodárskej súťaže - výročná správa za rok 2020 (rozprava v pondelok,
výsledky hlasovania v utorok) 
Vyšetrovacie právomoci Európskeho parlamentu (rozprava v utorok)
 

Plenární zasedání

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

10 I 11



•

•
•

Následné zmeny systému ETIAS - policajná a justičná spolupráca, hranice a víza,
ECRIS-TCN (výsledky hlasovania v utorok) 
Rybolov a akvakultúra EÚ odolné proti zmene klímy (rozprava v utorok) 
Osemdesiate výročie masových deportácií zo 14. - 18. júna 1941 (rozprava v stredu)
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