
 

Zpravodaj plenárního zasedání EP, 4.- 7. července
2022, Štrasburk
 
Premiér Fiala představí priority českého předsednictví EU 
Ve středu od 9:00 budou poslanci jednat s premiérem Petrem Fialou o programu
českého půlročního předsednictví v Radě, které začíná 1. července.
 
 
Taxonomie: Parlament bude hlasovat o plánu Komise zahrnout plyn
a jádro 
Poslanci rozhodnou, zda budou vetovat plán Komise zařadit některé činnosti v oblasti
plynárenství a jaderné energie na seznam ekologicky udržitelných hospodářských
činností.
 
 
Digitální služby: EU je lídrem ve využívání velkých technologií a v
ochraně uživatelů 
Přelomová digitální pravidla EU ukládají internetovým společnostem povinnost chránit
uživatele před nelegálním obsahem, zvýšit odpovědnost a omezit tržní sílu
technologických gigantů.
 
 
Rozprava o výsledcích summitu EU z 23. a 24. června 
Ve středu dopoledne budou poslanci debatovat s předsedou Evropské rady Charlesem
Michelem a místopředsedou Komise Marošem Šefčovičem o výsledcích summitu EU
ve dnech 23. a 24. června.
 
 
Toto je Evropa: V Parlamentu vystoupí řecký premiér Kyriakos
Mitsotakis 
Řecký premiér vystoupí na plenárním zasedání v úterý v 10:30 s projevem o
současných výzvách a budoucnosti EU.
 
 
Vazby mezi extremistickými stranami v EU a Ruskem 
Ve středu povedou poslanci rozpravu o vztazích ruské vlády s evropskými
extremistickými a populistickými stranami v souvislosti s válkou na Ukrajině.
 
 
Fit for 55: Parlament bude hlasovat o urychlení přechodu na
ekologické letecké palivo 
Aby EU dosáhla svého cíle klimatické neutrality do roku 2050, měla by letecká doprava
postupně přejít na udržitelná paliva, jako je syntetické palivo, použitý kuchyňský olej
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nebo vodík.
 
 
Další body programu
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/cs/agenda/briefing/2022-07-04

 
 
Přehled vybraných témat, kterými se bude Evropský
parlament zabývat během plenárního zasedání, jež se
uskuteční ve dnech 4.-7. července
 

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

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
(+420) 773 135 674
irena.kubaskova@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu//news/cs/agenda/briefing/2022-07-04
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/home
https://www.epnewshub.eu


Iva LAŇOVÁ
Tisková atašé

(+420) 255 708 264
(+420) 775 511 125
iva.lanova@europarl.europa.eu
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Premiér Fiala představí priority českého
předsednictví EU
 
Ve středu od 9:00 budou poslanci jednat s premiérem
Petrem Fialou o programu českého půlročního
předsednictví v Radě, které začíná 1. července.
 
Motto českého předsednictví  „Evropa jako úkol“,  které připomíná projev prvního českého
prezidenta Václava Havla, odkazuje na potřebu přehodnotit dosavadní přístupy a východiska ve
světle ruské útočné války proti Ukrajině.
 
Klíčovými prioritami českého předsednictví jsou zvládnutí uprchlické krize a poválečná obnova
Ukrajiny,  energetická  bezpečnost,  posílení  evropských  obranných  kapacit  a  bezpečnost
kybernetického prostoru, strategická odolnost evropské ekonomiky a odolnost demokratických
institucí.
 
 
Rozprava: středa 6. července
 
Další informace
Priority českého předsednictví v Radě
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https://czech-presidency.consilium.europa.eu/cs/
https://czech-presidency.consilium.europa.eu/cs/program/priority/


Taxonomie: Parlament bude hlasovat o plánu
Komise zahrnout plyn a jádro
 
Poslanci rozhodnou, zda budou vetovat plán Komise
zařadit některé činnosti v oblasti plynárenství a jaderné
energie na seznam ekologicky udržitelných hospodářských
činností.
 
Rozprava proběhne v úterý a hlasování ve středu.
 
Komise přijala akt v přenesené pravomoci o taxonomii dne 9. března 2022. Navrhuje v něm za
určitých podmínek zahrnout konkrétní činnosti v oblasti jaderné a plynárenské energetiky do
seznamu environmentálně  udržitelných  hospodářských  činností,  na  něž  se  vztahuje  tzv.
taxonomie  EU.
 
Parlament a Rada mají čas do 11. července, aby rozhodly, zda budou návrh Komise vetovat.
Dne 14. června 2022 přijali poslanci ve Výboru pro hospodářské a měnové záležitosti a ve
Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin námitku proti návrhu Komise
. Pokud tak učiní také nadpoloviční většina poslanců Evropského parlamentu (353 poslanců),
bude jej muset Komise stáhnout nebo změnit.
 
 
Souvislosti
 
Nařízení o taxonomii je součástí akčního plánu Komise pro financování udržitelného růstu a
jeho cílem je podpořit zelené investice a zabránit tzv. lakování nazeleno (greenwashingu).
 
 
Rozprava: úterý 5. července
 
Hlasování: středa 6. července
 
Další informace
Průběh projednávání
Evropská komise: Balíček návrhů v oblasti udržitelnosti financí
Společné výzkumné středisko Komise: Hodnocení jaderné energie
Platforma Komise pro udržitelné financování
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https://ec.europa.eu/info/publications/220202-sustainable-finance-taxonomy-complementary-climate-delegated-act_cs
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_cs
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20220613IPR32812/taxonomy-meps-object-to-commission-s-plan-to-include-gas-and-nuclear-activities
https://ec.europa.eu/info/publications/sustainable-finance-renewed-strategy_cs
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/2594(DEA)&l=en
https://ec.europa.eu/info/publications/210421-sustainable-finance-communication_cs
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_cs
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/overview-sustainable-finance/platform-sustainable-finance_cs


Digitální služby: EU je lídrem ve využívání
velkých technologií a v ochraně uživatelů
 
Přelomová digitální pravidla EU ukládají internetovým
společnostem povinnost chránit uživatele před nelegálním
obsahem, zvýšit odpovědnost a omezit tržní sílu
technologických gigantů.
 
Parlament se chystá na závěrečné hlasování o nových klíčových legislativách o digitálních
službách a  o  digitálních  trzích,  jejichž  cílem je  řešit  společenské a  hospodářské dopady
technologického průmyslu stanovením norem pro bezpečnější a otevřenější digitální prostor pro
uživatele a spravedlivější digitální trh pro podniky.
 
Podle aktu o digitálních službách budou muset online platformy, jako jsou sociální média a
tržiště, přijmout opatření na ochranu svých uživatelů před nelegálním obsahem a zbožím.
„Velmi velké“ online platformy a služby budou podléhat přísnějším povinnostem, které budou
úměrné rizikům, jež představují pro společnost. Velké technologické firmy budou muset být
transparentnější, pokud jde o jejich činnost, a jednat tak, aby zabránily šíření dezinformací a
nepříznivým dopadům na základní práva. Bude omezena cílená reklama a zakázány „temné
vzorce“ a další zavádějící praktiky.
 
Akt o digitálních trzích se zaměřuje na nekalé praktiky, které používají největší online platformy,
jež působí jako „strážci“ digitálního trhu, jako jsou sociální sítě, messengery a vyhledávače.
Cílem je vytvořit rovné podmínky, které podpoří růst a inovace a větší výběr pro uživatele.
 
 
Rozprava: pondělí 4. července
 
Hlasování: úterý 5. července
 
Tisková konference: úterý 5. července od 14:00
 
Další informace
Akt o digitálních službách: Tisková zpráva o dosažení předběžné dohody s členskými státy
(23.4.2022)
Akt o digitálních trzích: Tisková zpráva o dosažení předběžné dohody s členskými státy
(23.4.2022)
Akt o digitálních službách: Profil zpravodajky - Christel Schaldemoseová (S&D, DK)
Akt o digitálních trzích: Profil zpravodaje - Andreas Schwab (EPP, DE)
Think tank EP: Studie o aktu o digitálních službách a o aktu o digitálních trzích
Multimediální materiál (akt o digitálních službách a akt o digitálních trzích)
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https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20220613IPR32814/internal-market-committee-endorses-agreement-on-digital-services-act
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20220613IPR32814/internal-market-committee-endorses-agreement-on-digital-services-act
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20220516IPR29641/digital-markets-act-ep-committee-endorses-agreement-with-council
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20220412IPR27111/digital-services-act-agreement-for-a-transparent-and-safe-online-environment
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20220412IPR27111/digital-services-act-agreement-for-a-transparent-and-safe-online-environment
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20220315IPR25504/deal-on-digital-markets-act-ensuring-fair-competition-and-more-choice-for-users
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20220315IPR25504/deal-on-digital-markets-act-ensuring-fair-competition-and-more-choice-for-users
http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/37312/CHRISTEL_SCHALDEMOSE/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/28223/ANDREAS_SCHWAB/home
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/703347/IPOL_BRI(2022)703347_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/package/digital-services-and-digital-markets-act_17701


Rozprava o výsledcích summitu EU z 23. a 24.
června
 
Ve středu dopoledne budou poslanci debatovat s
předsedou Evropské rady Charlesem Michelem a
místopředsedou Komise Marošem Šefčovičem o
výsledcích summitu EU ve dnech 23. a 24. června.
 
Hlavy států a předsedové vlád udělili Ukrajině a Moldavské republice status kandidátské země
EU. Rovněž uvedli, že Gruzie by se měla stát kandidátskou zemí EU, jakmile splní priority
uvedené ve stanovisku Komise k žádosti Gruzie o členství. Vedoucí představitelé EU dále
jednali  o  ruské  útočné  válce  proti  Ukrajině,  o  opatřeních  navazujících  na  Konferenci  o
budoucnosti Evropy, o vztazích EU s jejími evropskými partnery a o hospodářských otázkách.
Před zasedáním Evropské rady se vedoucí představitelé EU setkali také se svými protějšky ze
západního Balkánu.
 
Během rozpravy na plenárním zasedání 22. června, která předcházela zasedání Evropské rady,
poslanci vyzvali vedoucí představitele EU, aby využili příležitosti k rozšíření a reformě EU a aby
hlasovali pro změnu Smluv EU, jak Parlament požadoval. Tím by se využil historický okamžik
pro EU - zejména v souvislosti s reformou jednomyslného hlasování v Radě.
 
V usnesení přijatém 23. června těsně před zahájením summitu Parlament požadoval, aby byl
Ukrajině a Moldavské republice „neprodleně“ udělen status kandidátských zemí EU a aby totéž
bylo učiněno v případě Gruzie, „jakmile její vláda splní“ priority stanovené Evropskou komisí.
 
 
Rozprava: středa 6. července
 
Další informace
Tisková zpráva: Poslanci požadují, aby byl Ukrajině a Moldavsku neprodleně udělen status
kandidátské země EU (23.6.2022)
Tisková zpráva: Vedoucí představitelé EU se podle poslanců musí chopit příležitosti k rozšíření
a reformě EU (22.6.2022)
Projev předsedkyně EP Roberty Metsolové na summitu EU
Závěry Evropské rady
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https://www.europarl.europa.eu/plenary/cs/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=8ec10b48-8934-1b3b-e92b-d23beffbbb1e&date=20220622
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0249_CS.html
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20220616IPR33216/ep-pozaduje-aby-byl-ukrajine-a-moldavsku-udelen-status-kandidatske-zeme-eu
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20220616IPR33216/ep-pozaduje-aby-byl-ukrajine-a-moldavsku-udelen-status-kandidatske-zeme-eu
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20220616IPR33217/meps-say-eu-leaders-must-grab-the-opportunity-to-expand-and-reform-the-eu
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20220616IPR33217/meps-say-eu-leaders-must-grab-the-opportunity-to-expand-and-reform-the-eu
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20220616IPR33217/meps-say-eu-leaders-must-grab-the-opportunity-to-expand-and-reform-the-eu
https://www.consilium.europa.eu/media/57447/2022-06-2324-euco-conclusions-cs.pdf


Toto je Evropa: V Parlamentu vystoupí řecký
premiér Kyriakos Mitsotakis
 
Řecký premiér vystoupí na plenárním zasedání v úterý v
10:30 s projevem o současných výzvách a budoucnosti EU.
 
Po  plenárním  projevu  Kyriakose  Mitsotakise  budou  následovat  vystoupení  vedoucích
představitelů poslaneckých klubů. Bude se jednat již  o pátou rozpravu s názvem „Toto je
Evropa“. V předchozích rozpravách vystoupili v březnu estonská premiérka Kaja Kallasová, v
květnu italský premiér Mario Draghi a na prvním a druhém červnovém plenárním zasedání
irský premiér Micheál Martin a chorvatský premiér Andrej Plenković.
 
Kyriakos Mitsotakis nastoupil do funkce premiéra 8. července 2019. Do řeckého parlamentu byl
poprvé zvolen v roce 2004, od června 2013 do ledna 2015 zastával funkci ministra pro správní
reformu a elektronickou správu a v lednu 2016 byl zvolen předsedou své strany a převzal tak
roli lídra opozice.
 
 
Rozprava: úterý 5. července
 
Další informace
Internetová stránka řeckého premiéra
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https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20220304IPR24788/valka-na-ukrajine-poslanci-nastinili-svou-vizi-budouci-bezpecnosti-evropy
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20220429IPR28222/italy-s-prime-minister-draghi-calls-for-faster-eu-integration-to-address-crises
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20220603IPR32132/ireland-s-taoiseach-unilateral-action-on-ni-protocol-would-be-deeply-damaging
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20220616IPR33218/andrej-plenkovic-grant-candidate-status-to-ukraine-and-bosnia-and-herzegovina
https://primeminister.gr/en/home


Vazby mezi extremistickými stranami v EU a
Ruskem
 
Ve středu povedou poslanci rozpravu o vztazích ruské
vlády s evropskými extremistickými a populistickými
stranami v souvislosti s válkou na Ukrajině.
 
Rozpravy, která začne přibližně v 17:00, se zúčastní zástupci českého předsednictví a Komise.
 
 
Rozprava: čtvrtek 23. června
 
Další informace
Think tank EP: Pravicový extremismus v EU
Plenární rozprava: Nárůst pravicového extremismu a rasismu v Evropě (20.10.2021)

Plenární zasedání

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

9 I 11

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/cs/document/IPOL_STU(2021)700953
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2021-10-20-ITM-010_CS.html


Fit for 55: Parlament bude hlasovat o urychlení
přechodu na ekologické letecké palivo
 
Aby EU dosáhla svého cíle klimatické neutrality do roku
2050, měla by letecká doprava postupně přejít na udržitelná
paliva, jako je syntetické palivo, použitý kuchyňský olej
nebo vodík.
 
Ve čtvrtek budou poslanci debatovat a hlasovat o své vyjednávací pozici k iniciativě pro letecká
paliva ReFuelEU. Cílem nových pravidel je zvýšit využívání udržitelných paliv provozovateli
letadel a letišti v EU, snížit emise z letecké dopravy a pomoci Evropě stát se do roku 2050
klimaticky neutrální.
 
Očekává se, že Parlament bude ve srovnání s Komisí požadovat ambicióznější cíle, zejména,
co se týká minimálního podílu udržitelných leteckých paliv, která by měla být k dispozici na
letištích EU: 37 % do roku 2040 a 85 % do roku 2050 (Komise navrhla 32 %, resp. 63 %). Návrh
parlamentního textu rovněž vyzývá k vytvoření fondu pro udržitelné letectví, který by urychlil
dekarbonizaci odvětví letectví a podpořil investice do udržitelných leteckých paliv, inovativních
technologií pohonu letadel a výzkumu nových motorů.
 
 
Souvislosti
 
Civilní letectví se na celkových emisích CO2 z dopravy v EU podílí 13,4 %. Iniciativa ReFuelEU
je součástí balíčku „Fit for 55 do roku 2030“, strategie EU, jejímž cílem je snížit do roku 2030
emise skleníkových plynů nejméně o 55 % ve srovnání s rokem 1990 v souladu s evropským
právním rámcem pro klima.
 
 
Rozprava: čtvrtek 7. července
 
Hlasování: čtvrtek 7. července
 
Další informace
Návrh usnesení o návrhu nařízení o zajištění rovných podmínek pro udržitelnou leteckou
dopravu
Tisková zpráva o hlasování ve výboru (27.6.2022)
Profil zpravodaje: Søren Gade (Renew, DK)
Průběh projednávání
Think tank EP: Iniciativa pro letecká paliva ReFuelEU
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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
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0199_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0199_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20220627IPR33913/fit-for-55-transport-meps-set-ambitious-targets-for-greener-aviation-fuels
http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/197555/SOREN_GADE/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021%2F0205(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/698900/EPRS_BRI(2022)698900_EN.pdf
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Další body programu
 
Poslanci se budou zabývat i těmito tématy:
 

Přijetí eura Chorvatskem dne 1. ledna 2023 (rozprava v pondělí, hlasování v úterý) 
Iniciativy EU zaměřené na řešení rostoucích životních nákladů, včetně provádění
evropského pilíře sociálních práv (rozprava v úterý) 
Národní veta, která oslabují globální dohodu na daních (hlasování ve středu) 
Usnadnění vývozu ukrajinských zemědělských produktů (rozprava ve středu) 
Řešení potravinové bezpečnosti v rozvojových zemích (rozprava v úterý, hlasování
ve středu) 
Jednostranné zavedení zákona o protokolu o Severním Irsku vládou Spojeného
království  a dodržování mezinárodního práva (rozprava ve středu) 
Zdanění neočekávaných zisků energetických společností (rozprava ve středu) 
Rozhodnutí Nejvyššího soudu USA o zrušení práva na potrat ve Spojených státech a
potřeba chránit práva na potrat a zdraví žen v EU (rozprava v pondělí, hlasování ve
čtvrtek) 
Zprávy za rok 2021 o Bosně a Hercegovině, Srbsku a Kosovu (rozpravy v úterý,
hlasování ve středu) 
Rostoucí ambice EU v oblasti biologické rozmanitosti před konáním konference COP
15 (rozprava v úterý) 
Chudoba žen v Evropě (rozprava v pondělí, hlasování v úterý) 
Směrem ke společným evropským opatřením v oblasti péče (rozprava a hlasování v
úterý) 
Duševní zdraví v digitálním světě práce (rozprava a hlasování v úterý) 
Ztráty na životech, násilí a nelidské zacházení s osobami žádajícími o mezinárodní
ochranu na španělsko-marocké hranici (rozprava v pondělí) 
Strategie pro spolupráci v indicko-tichomořském regionu v oblasti obchodu a investic
(rozprava v pondělí, hlasování v úterý) 
Další krizová opatření na podporu odvětví rybolovu a akvakultury EU v souvislosti s
ruskou invazí na Ukrajinu (hlasování ve středu) 
Ochrana finančních zájmů Evropské unie – boj proti podvodům – výroční zpráva za
rok 2020 (rozprava ve středu, hlasování ve čtvrtek) 
Rozpravy o Evropské investiční bance (rozpravy ve středu, hlasování ve čtvrtek) 
Dočasná opatření k liberalizaci obchodu pro Moldavsko (hlasování v úterý) 
Akční plán EU pro sociální ekonomiku (rozprava v úterý, hlasování ve středu) 
Změna  jednacího  řádu  Parlamentu  týkající  se  článku  216  o  schůzích  výborů
(hlasování  ve  středu) 
Iniciativa tří moří: výzvy a příležitosti (rozprava ve středu) 
Nedávná vlna veder a sucha v EU (rozprava ve čtvrtek) 
Vypracování strategie EU pro cyklistiku (rozprava ve čtvrtek) 
Případy porušování lidských práv, demokracie a zásad právního státu: Hongkong,
Brazílie, Tádžikistán (rozpravy ve středu, hlasování ve čtvrtek)
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