
 

Zpravodaj  plenárního  zasedání  EP,  13.-  16.  září
2021,  Štrasburk
 
Stav Evropské unie: Rozprava s předsedkyní EK Ursulou von der
Leyenovou  
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová předstoupí před poslance ve
středu v 9.00 hodin se zprávou o stavu Unie, na kterou budou poslanci reagovat
během následující rozpravy.
 
 
Humanitární a bezpečnostní situace v Afghánistánu: Rozprava s
Josepem Borrellem 
Reakce Unie na krizi v Afghánistánu bude v úterý předmětem rozpravy poslanců s
šéfem diplomacie EU Josepem Borrellem. Ve čtvrtek přijme plénum samostatné
usnesení k této otázce.
 
 
Zdravotní unie: Posílení prevence a přeshraniční spolupráce 
Poslanci Evropského parlamentu projednají dvojici legislativních návrhů na posílení
Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí a zlepšení řízení přeshraničních
zdravotních hrozeb.
 
 
Další body programu
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/cs/agenda/briefing/2021-09-13

 
 
Přehled vybraných témat, kterými se bude Evropský
parlament zabývat během plenárního zasedání, které se
uskuteční ve dnech 13. - 16. září.
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Kontakty 
 
 

Další informace
Program zasedání
Plenární zasedání živě (EbS+)
Tiskové konference a další události
Multimediální centrum
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

Plenární zasedání

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

2 I 6

http://www.europarl.europa.eu/plenary/cs/agendas.html
https://audiovisual.ec.europa.eu/cs/ebs/both/
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https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/home
http://www.epnewshub.eu


Stav Evropské unie: Rozprava s předsedkyní EK
Ursulou von der Leyenovou 
 
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová
předstoupí před poslance ve středu v 9.00 hodin se
zprávou o stavu Unie, na kterou budou poslanci reagovat
během následující rozpravy.
 
Ursula  von der  Leyenová se ve svém projevu pravděpodobně zaměří  na  výsledky práce
Evropské  komise  v  uplynulém  roce,  zejména  v  souvislosti  s  bojem  proti  zdravotní  a
hospodářské krizi  způsobené pandemií  covid-19.  Očekává se,  že poslancům Evropského
parlamentu představí také svou vizi řešení výzev, kterým Evropská unie a její členské státy v
současnosti čelí, včetně snahy o hospodářské oživení, boje proti změně klimatu, digitalizace a
témat projednávaných na Konferenci o budoucnosti Evropy.
 
 
Poslanci  zhodnotí  práci  exekutivy  EU za uplynulých dvanáct  měsíců,  budou reagovat  na
iniciativy, na které se Komise hodlá zaměřit v nadcházejícím roce, a seznámí Ursulu von der
Leyenovou se svými vlastními prioritami. Rozprava o stavu Unie je pro poslance příležitostí
zhodnotit dosavadní práci Komise a její plány do budoucna a pomoci určit směr, kterým se bude
EU v nadcházejících měsících ubírat.
 
 
Souvislosti Debata o stavu Unie je klíčovou událostí, při níž Evropská komise skládá účty
demokraticky zvoleným zástupcům občanů EU. Každoroční debata mezi poslanci Evropského
parlamentu a šéfkou exekutivy EU tak přispívá k posílení transparentnosti a demokracie Unie.
Je příležitostí přiblížit Evropskou unii občanům a upozornit na klíčová opatření přijatá na úrovni
EU, jakož i na budoucí výzvy. Jádrem této specifické plenární debaty jsou občanská práva a
demokratický proces.
 
 
První debata o stavu Unie se konala 7. září 2010 ve Štrasburku. Komisi na plenárním zasedání
zastupoval její tehdejší předseda José Manuel Barroso.
 
 
 
Rozprava: středa 15. září Postup: Rozprava o stavu Unie
 
Další informace
Debata o stavu EU 2021: Kde ji sledovat a jak se zapojit?
Debata o stavu Unie 2020
Think tank EP: Šest politických priorit Komise pod vedením Ursuly von der Leyenové (září
2021, anglicky)
Multimediální materiál
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http://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/eu-affairs/20210902STO11112/debata-o-stavu-eu-2021-kde-ji-sledovat-a-jak-se-zapojit
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/priorities/soteu-2020/introduction
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/696205/EPRS_IDA(2021)696205_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/696205/EPRS_IDA(2021)696205_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/state-of-european-union-2021_20101_pk


Humanitární a bezpečnostní situace v
Afghánistánu: Rozprava s Josepem Borrellem
 
Reakce Unie na krizi v Afghánistánu bude v úterý
předmětem rozpravy poslanců s šéfem diplomacie EU
Josepem Borrellem. Ve čtvrtek přijme plénum samostatné
usnesení k této otázce.
 
Poslanci budou s vysokým představitelem Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
diskutovat o reakci EU na humanitární a migrační krizi v Afghánistánu, včetně pomoci lidem v
nouzi a ochrany osob, které jsou v současné době v zemi v ohrožení - zejména žen a dětí.
Debata se pravděpodobně zaměří také na možnosti EU, jak podpořit uprchlíky z Afghánistánu a
ty, kteří se stále snaží zemi opustit, a jak jednat s úřady Tálibánu v Kábulu.
 
 
Kromě humanitárních otázek vyvolal poslední vývoj v Afghánistánu také diskusi o tom, jaké
bezprostřední poučení by si EU měla vzít ze stažení NATO. Dalšími možnými tématy diskuse
jsou bezpečnostní situace v Evropě, společná evropská obranná politika, strategická autonomie
EU a potřeba posílit evropské vojenské kapacity.
 
 
Souvislosti Tálibán dne 15. srpna obnovil kontrolu nad většinou Afghánistánu, což vyvolalo
krizi,  v  jejímž  důsledku  se  tisíce  lidí  snaží  uprchnout  ze  země.  Předseda  Evropského
parlamentu David Sassoli v této souvislosti zdůraznil potřebu silného a společného evropského
hlasu na mezinárodní scéně.
 
 
 
Debata bude živě přenášena na EP Live a EbS+.
 
 
Rozprava: úterý 14. září Výsledky hlasování: čtvrtek, 16. září Postup: Prohlášení vysokého
představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku s rozpravou a usnesením Typ
dokumentu: nelegislativní usnesení
 
Další informace
Projev předsedy Evropského parlamentu Davida Sassoliho na Bledském strategickém fóru
(1.9.2021, anglicky)
Think tank EP: Afghánistán znovu pod vládou Tálibánu (2.9.2021)
Multimediální materiál: EU - Afghánistán
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https://the-president.europarl.europa.eu/en/newsroom/sassoli-very-disappointed-with-yesterdays-home-affairs-council-conclusions
https://the-president.europarl.europa.eu/en/newsroom/sassoli-very-disappointed-with-yesterdays-home-affairs-council-conclusions
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/webstreaming
https://audiovisual.ec.europa.eu/cs/ebs/both/
https://the-president.europarl.europa.eu/en/newsroom/disappointed-by-the-conclusions-of-the-last-jha-council
https://the-president.europarl.europa.eu/en/newsroom/disappointed-by-the-conclusions-of-the-last-jha-council
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2021)696192
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/eu-afghanistan_20003_pk


Zdravotní unie: Posílení prevence a přeshraniční
spolupráce
 
Poslanci Evropského parlamentu projednají dvojici
legislativních návrhů na posílení Evropského střediska pro
prevenci a kontrolu nemocí a zlepšení řízení
přeshraničních zdravotních hrozeb.
 
Znění prvního z dvojice nařízení, které plénu předkládá výbor EP pro životní prostředí, veřejné
zdraví a bezpečnost potravin (ENVI), obsahuje řadu návrhů na posílení kapacit EU v oblasti
prevence a kontroly nemocí. Poslanci EP mimo jiné prosazují rozšíření mandátu Evropského
centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) také na závažné nepřenosné nemoci - jako jsou
kardiovaskulární choroby, rakovina nebo cukrovka - a posílení koordinace mezi orgány EU a
jejich národními nebo mezinárodními partnery a větší zapojení členských států.
 
 
Znění  druhého nařízení  zavádí  opatření  pro prevenci,  přípravu a reakci  na budoucí  krize
způsobené vážnými přeshraničními zdravotními hrozbami. Měly by také zahrnovat jasnější
postupy a větší transparentnost, pokud jde o společné zadávání veřejných zakázek EU a nákup
zdravotnických výrobků.
 
 
Souvislosti Evropská komise v rámci svého úsilí o vybudování Evropské zdravotní unie a s
ohledem na zkušenosti  s  novou pandemií  koronaviru předložila  11.  listopadu 2020 návrh
opatření na posílení rámce zdravotní bezpečnosti  EU. Navrhovaný balíček zahrnuje nové
nařízení  o  vážných přeshraničních zdravotních hrozbách a změnu nařízení  o  Evropském
středisku pro prevenci  a  kontrolu  nemocí.
 
 
Rozprava: pondělí 13. září Výsledky hlasování: středa 15. září Postup: řádný legislativní postup
(spolurozhodování), 1. čtení Typ dokumentů: nařízení (2x)
 
Další informace
Návrh zprávy (Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí)
Návrh zprávy (přeshraniční zdravotní hrozby)
Průběh projednávání (Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí)
Průběh projednávání (přeshraniční zdravotní hrozby)
Think tank EP: Posilování odolnosti vůči přeshraničním zdravotním hrozbám: krok směrem k
vytvoření evropské zdravotní unie (20.04.2021)
Multimediální materiál
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https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20210625IPR07001/enhancing-eu-s-disease-prevention-and-control-capacity
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20210707IPR07902/boosting-the-eu-s-capacity-to-anticipate-and-respond-to-health-crises
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union_cs
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1605690513438&uri=CELEX%3A52020DC0724
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0726
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0726
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0253_CS.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0247_CS.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0320(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0322(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)690565
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)690565
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:
 

Práva LGBTI+ osôb v EÚ (výsledky hlasovania v utorok) 
Sloboda médií a ďalšie zhoršovanie právneho štátu v Poľsku (rozprava v stredu,
výsledky hlasovania vo štvrtok) 
Smernica o modrej karte EÚ (rozprava v utorok, výsledky hlasovania v stredu) 
Smerovanie politických vzťahov medzi EÚ a Ruskom (rozprava v utorok, výsledky
hlasovania vo štvrtok) 
Plány a opatrenia na urýchlenie prechodu na inovácie bez používania zvierat vo
výskume, regulačnom testovaní a vzdelávaní (rozprava 8. júla, výsledky hlasovania
vo štvrtok) 
Prírodné katastrofy v lete 2021 (rozprava v utorok) 
Klimatický  balík  návrhov  EÚ  na  rok  2030  „Fit  for  55“  po  uverejnení  správy
Medzivládneho  panelu  o  zmene  klímy  IPCC  (rozprava  v  utorok) 
Zadefinovanie rodovo motivovaného násilia za novú oblasť trestnej činnosti uvedenú
v článku 83 ods. 1 ZFEÚ (rozprava v stredu, výsledky hlasovania vo štvrtok) 
Nástroj predvstupovej pomoci (IPA III) na roky 2021-2027 (výsledky hlasovania v
utorok) 
Nová stratégia EÚ – Čína (rozprava v utorok, výsledky hlasovania vo štvrtok) 
Škandál špionážneho softvéru Pegasus (rozprava v stredu) 
Pobrexitová adaptačná rezerva (rozprava v utorok, výsledky hlasovania v stredu) 
Vykonávanie požiadaviek EÚ na výmenu daňových informácií (rozprava v stredu,
výsledky hlasovania vo štvrtok) 
Spravodlivé  pracovné  podmienky,  práva  a  sociálna  ochrana  pre  pracovníkov
platforiem – nové formy zamestnávania spojené s digitálnym rozvojom (rozprava v
pondelok, výsledky hlasovania vo štvrtok) 
Situácia v Libanone (rozprava v utorok, výsledky hlasovania vo štvrtok) 
Posilnenie  transparentnosti  a  integrity  v  inštitúciách EÚ zriadením nezávislého
etického orgánu EÚ (výsledky  hlasovania  vo  štvrtok) 
Práva Spoločenstva k odrodám rastlín: predĺženie trvania účinku v prípade niektorých
odrôd (rozprava v pondelok, výsledky hlasovania v utorok) 
Prípady porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (rozpravy a
hlasovania vo štvrtok) 
Usmernenia pre politiky zamestnanosti  členských štátov (výsledky hlasovania v
utorok) 
Pridruženie zámorských krajín a území k Európskej  únii  (výsledky hlasovania v
utorok) 
Predstavenie pozície Rady k návrhu všeobecného rozpočtu – rozpočtový rok 2022
(rozprava v stredu) 
Príspevok EÚ k transformácii globálnych potravinových systémov v záujme plnenia
cieľov udržateľného rozvoja (rozprava v stredu) 
Zvrátenie negatívnych sociálnych dôsledkov pandémie COVID-19 (rozprava v stredu) 
Žiadosť o ochranu výsad a imunít Guya Verhofstadta (výsledky hlasovania v utorok) 
Smerovanie  k  nadčasovej  vnútrozemskej  vodnej  doprave  v  Európe  (výsledky
hlasovania  v  utorok) 
Sankcie Spojených štátov a právny štát (rozprava vo štvrtok)
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