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POUŽITÉ ZNAČKY

* Konzultačný postup
*** Postup súhlasu
***I Riadny legislatívny postup, prvé čítanie
***II Riadny legislatívny postup, druhé čítanie
***III Riadny legislatívny postup, tretie čítanie
(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

SKRATKY PARLAMENTNÝCH VÝBOROV

AFET Výbor pre zahraničné veci
DEVE Výbor pre rozvoj 
INTA Výbor pre medzinárodný obchod
BUDG Výbor pre rozpočet 
CONT Výbor pre kontrolu rozpočtu
ECON Výbor pre hospodárske a menové veci
EMPL Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
ENVI Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
ITRE Výbor pre priemysel, výskum a energetiku 
IMCO Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
TRAN Výbor pre dopravu a cestovný ruch
REGI Výbor pre regionálny rozvoj
AGRI Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
PECH Výbor pre rybné hospodárstvo 
CULT Výbor pre kultúru a vzdelávanie
JURI Výbor pre právne veci
LIBE Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
AFCO Výbor pre ústavné veci 
FEMM Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
PETI Výbor pre petície

DROI                        podvýbor pre ľudské práva
SEDE                        podvýbor pre bezpečnosť a obranu

SKRATKY POLITICKÝCH SKUPÍN

PPE Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov)
S&D Skupina Pokrokovej aliancie socialistov a demokratov v Európskom

parlamente
ECR Európski konzervatívci a reformisti
ALDE Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu

GUE/NGL Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice – Severskej
zelenej ľavice

Verts/ALE Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
EFDD Skupina Európa slobody a priamej demokracie 
ENF Skupina Európa národov a slobody
NI nezaradení poslanci
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EURÓPSKY PARLAMENT 

ZASADANIE 2016 - 2017 

Schôdza 27. apríla až 28. apríla 2016 

BRUSEL 

ZÁPISNICA 

STREDA 27. APRÍLA 2016

PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania
Rokovanie sa začalo o 15.05 h.

2. Vyhlásenie Predsedníctva
Predseda vystúpil s vyhlásením pri príležitosti 30. výročia jadrovej havárie v Černobyle. Uctil si
pamiatku obetí havárie, ktorých presný počet je naďalej sporný.

3. Oficiálne privítanie
Predseda privítal v mene Parlamentu Amal al-Qubajsí, predsedníčku parlamentu Spojených
arabských emirátov, ktorá bola usadená na čestnej galérii.

° 
° ° ° 

Vystúpili: Manfred Weber, na základe článkov 186 a 11 ods. 2 rokovacieho poriadku, k návšteve
Arnalda Otegiho, bývalého člena ETA, do Parlamentu na pozvanie skupiny GUE/NGL pri
príležitosti spomienkového dňa na pamiatku obetí terorizmu, ktorý sa konal predvčerom v pondelok
25. apríla 2016 (predseda reagoval, že zostavenie zoznamu hostí politických skupín spadá do ich
pôsobnosti, a vyzval Manfreda Webera, aby upozornil na túto otázku Konferenciu predsedov a
Predsedníctvo), a Gabriele Zimmer, ktorá reagovala na vystúpenie Manfreda Webera. 

4. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

5. Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
Na návrh výboru JURI Parlament potvrdil mandát poslanca Mortena Løkkegaarda s účinnosťou od
3. marca 2016.
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6. Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity
Príslušné grécke orgány odovzdali žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity Sotiriosa
Zarianopoulosa a Giorgosa Grammatikakisa v rámci trestných konaní, ktoré prebiehajú na  súde v
Solúne, resp. na súde v Rethymne.

V súlade s článkom 9 ods. 1 rokovacieho poriadku bola žiadosť pridelená gestorskému výboru, t. j.
výboru JURI. 

7. Zloženie výborov a delegácií
Predseda prijal od skupiny S&D žiadosť o toto vymenovanie:

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore AKT-EÚ: Gabriele Preuß, ktorou je nahradená
Evelyne Gebhardt.

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené nijaké námietky, toto menovanie sa bude
považovať za schválené.

8. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
Predseda Konferencie predsedov výborov informoval v súlade s článkom 105 ods. 6 rokovacieho
poriadku predsedu Parlamentu, že nebola vznesená žiadna námietka proti:

odporúčaniu výboru IMCO, aby nebola vznesená námietka proti delegovanému nariadeniu Komisie
(EÚ) z 8.4.2016, ktorým sa opravuje delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/341, ktorým sa
dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o prechodné
pravidlá pre určité ustanovenia Colného kódexu Únie, keď príslušné elektronické systémy ešte nie
sú funkčné, a ktorým sa mení delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2446 (2016/2656(DEA))
(B8-0515/2016)

Ak politická skupina alebo najmenej štyridsať poslancov nevznesie v lehote 24 hodín proti tomuto
odporúčaniu námietku, považuje sa za schválené. V opačnom prípade sa o ňom bude hlasovať.   

Odporúčanie je počas trvania tejto schôdze k dispozícii na stránke Europarl.

9. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom
(článok 78 rokovacieho poriadku)
Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady dnes pristúpili k podpísaniu týchto aktov prijatých v
súlade s riadnym legislatívnym postupom:

- smernica Európskeho parlamentu a Rady o využívaní údajov z osobných záznamov o cestujúcich
(PNR) na účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov a
závažnej trestnej činnosti (00071/2015/LEX - C8-0155/2016 - 2011/0023(COD))

- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné
nariadenie o ochrane údajov) (00017/2016/LEX - C8-0154/2016 - 2012/0011(COD))

- smernica Európskeho parlamentu a Rady o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania
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alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorou
sa zrušuje rámcové rozhodnutie Rady 2008/977/SVV (00016/2016/LEX - C8-0153/2016 -
2012/0010(COD))

10. Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s
kontrolou:

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s
nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné
účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný štandard finančného výkazníctva 15 (D044460/01 -
2016/2663(RPS) - lehota: 14. júl 2016)
predložené gestorskému výboru: ECON
stanovisko: JURI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s
nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné
účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodné štandardy finančného výkazníctva 10 a 12 a
medzinárodný účtovný štandard 28 (D044554/01 - 2016/2673(RPS) - lehota: 21. júl 2016)
predložené gestorskému výboru: ECON
stanovisko: JURI

- Rozhodnutie Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
1221/2009 prijíma usmerňovací dokument týkajúci sa oznámenia, ktoré environmentálni
overovatelia pôsobiaci v členskom štáte inom ako štát, v ktorom získali akreditáciu alebo licenciu,
podávajú akreditačným a licenčným orgánom (D044575/03 - 2016/2668(RPS) - lehota: 15. júl
2016)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie dlhodobých kapacít
(D044661/03 - 2016/2675(RPS) - lehota: 22. júl 2016)
predložené gestorskému výboru: ITRE

11. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o vnútroštátne podporné programy v sektore vinohradníctva a
vinárstva, a ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 555/2008 (C(2016)02120 - 2016/2670
(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 15. apríla 2016

Predložené gestorskému výboru: AGRI

- Delegované rozhodnutie Komisie, ktorým sa mení rozhodnutie Európskeho parlamentu aRady č.
466/2014/EÚ, ktorým sa Európskej investičnej banke poskytuje záruka EÚ za straty zfinančných
operácií na podporu investičných projektov mimo Únie, pokiaľ ide oBielorusko (C(2016)02164 -
2016/2669(DEA))
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Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 15. apríla 2016

Predložené gestorskému výboru:  BUDG

- Delegovaná smernica Komisie, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení
príloha IV ksmernici Európskeho parlamentu aRady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide ovýnimku pre
kadmiové anódy vHerschových článkoch („Hersch cells“) kyslíkových senzorov používaných
vpriemyselných monitorovacích akontrolných prístrojoch (C(2016)02202 - 2016/2671(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 19. apríla 2016

Predložené gestorskému výboru:  ENVI

- Delegovaná smernica Komisie, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení
príloha IV ksmernici Európskeho parlamentu aRady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide ovýnimku pre olovo
vspájkach pre elektrické spoje so snímačmi teploty určitých zariadení (C(2016)02205 - 2016/2672
(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 19. apríla 2016

Predložené gestorskému výboru:  ENVI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 153/2013, pokiaľ
ide očasové horizonty pre obdobie likvidácie, ktoré sa majú zohľadňovať pre rôzne triedy
finančných nástrojov (C(2016)02302 - 2016/2674(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 21. apríla 2016

Predložené gestorskému výboru:  ECON

Návrh delegovaného aktu, v prípade ktorého bola predĺžená lehota na vznesenie námietok:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady
2014/59/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa stanovuje obsah plánov
ozdravenia, plánov riešenia krízových situácií a plánov riešenia krízových situácií na úrovni
skupiny, minimálne kritériá, ktoré príslušný orgán posúdi, pokiaľ ide o plány ozdravenia a plány
ozdravenia na úrovni skupiny, podmienky pre finančnú podporu v rámci skupiny, požiadavky na
nezávislých odhadcov, zmluvné uznanie právomoci odpísať dlh a právomoci vykonať jeho
konverziu, postupy oznamovania a obsah požiadaviek na oznamovanie, obsah oznámenia o
pozastavení a prevádzkové fungovanie kolégií pre riešenie krízových situácií C(2016)01691 -
2016/2627(DEA)

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 23. marca 2016

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: 1 mesiac na žiadosť Rady.

Predložené gestorskému výboru:  ECON
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12. Texty zmlúv poskytnutých Radou
Rada poskytla overené kópie týchto dokumentov:

— Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybolovu medzi Európskou úniou a Libérijskou
republikou;

— Dohoda medzi Európskou úniou a Čínskou ľudovou republikou o zrušení vízovej povinnosti pri
krátkodobých pobytoch pre držiteľov diplomatických pasov;

— Dohoda medzi Európskou úniou a Peruánskou republikou o zrušení vízovej povinnosti pri
krátkodobých pobytoch.

13. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
Poslanci predložili tieto otázky na ústne zodpovedanie (článok 128 rokovacieho poriadku):

— (O-000027/2016), ktorú položili Pavel Svoboda, v mene výboru JURI, a Cecilia Wikström, v
mene výboru PETI, pre Radu: Ochrana najlepších záujmov dieťaťa (naprieč hranicami) v Európe
(2016/2665(RSP)) (B8-0359/2016)

— (O-000028/2016), ktorú položili Pavel Svoboda, v mene výboru JURI, a Cecilia Wikström, v
mene výboru PETI, pre Komisiu: Ochrana najlepších záujmov dieťaťa (naprieč hranicami) v Európe
(2016/2665(RSP)) (B8-0360/2016)

— (O-000063/2016), ktorú položili Elena Valenciano, v mene výboru AFET a Linda McAvan, v
mene výboru DEVE, pre Radu: Útoky na nemocnice a školy ako porušovanie medzinárodného
humanitárneho práva (2016/2662(RSP)) (B8-0361/2016)

14. Predloženie dokumentov

Parlamentné výbory predložili tieto správy:

- Správa o rodovej rovnosti a posilnení postavenia žien v digitálnom veku (2015/2007(INI)) - výbor
FEMM - Spravodajkyňa: Terry Reintke (A8-0048/2016)

- Správa o ženách pracujúcich v domácnosti a opatrovateľkách v EÚ (2015/2094(INI)) - výbor
FEMM - Spravodajkyňa: Kostadinka Kuneva (A8-0053/2016)

- * Správa o odporúčaní k rozhodnutiu Rady o pristúpení Chorvátskej republiky k Dohovoru z 18.
decembra 1997 vypracovanému na základe článku K. 3 Zmluvy o Európskej únii o vzájomnej
pomoci a spolupráci medzi colnými správami (COM(2015)0556 - C8-0376/2015 - 2015/0261
(NLE)) - výbor IMCO - Spravodajkyňa: Liisa Jaakonsaari (A8-0054/2016)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady
(ES) č. 768/2005 o zriadení Agentúry pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva (COM
(2015)0669 - C8-0406/2015 - 2015/0308(COD)) - výbor PECH - Spravodajca: Alain Cadec (A8-
0068/2016)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o výrobe, uvádzaní na trh a
používaní medikovaných krmív, ktorým sa zrušuje smernica Rady 90/167/EHS (COM(2014)0556 -
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C8-0143/2014 - 2014/0255(COD)) - výbor AGRI - Spravodajkyňa: Clara Eugenia Aguilera García
(A8-0075/2016)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zavádza okružné
vízum a mení Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, a ktorým sa menia nariadenia
(ES) č. 562/2006 a (ES) č. 767/2008 (COM(2014)0163 - C7-0135/2014 - 2014/0095(COD)) - výbor
LIBE - Spravodajca: Brice Hortefeux (A8-0079/2016)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2014:
výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola (2015/2205(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca:
Derek Vaughan (A8-0080/2016)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2
(pôvodne spoločného podniku pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné
lieky) za rozpočtový rok 2014 (2015/2200(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Marian-Jean
Marinescu (A8-0081/2016)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania
za rozpočtový rok 2014 (2015/2164(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Derek Vaughan (A8-
0082/2016)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre palivové články a vodík za
rozpočtový rok 2014 (2015/2201(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Marian-Jean Marinescu (A8-
0083/2016)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za
rozpočtový rok 2014 (2015/2170(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Derek Vaughan (A8-
0084/2016)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový
rok 2014 (2015/2187(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0085/2016)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za
rozpočtový rok 2014 (2015/2176(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Derek Vaughan (A8-
0086/2016)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti
energetiky za rozpočtový rok 2014 (2015/2191(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Derek
Vaughan (A8-0087/2016)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2014
(2015/2180(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0088/2016)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2014
(2015/2197(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Marian-Jean Marinescu (A8-0089/2016)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok
2014 (2015/2188(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0090/2016)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové
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poistenie zamestnancov za rozpočtový rok 2014 (2015/2189(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca:
Derek Vaughan (A8-0091/2016)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2014
(2015/2199(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Marian-Jean Marinescu (A8-0092/2016)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické
komunikácie za rozpočtový rok 2014 (2015/2192(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Derek
Vaughan (A8-0093/2016)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Čisté nebo za rozpočtový rok 2014
(2015/2198(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Marian-Jean Marinescu (A8-0094/2016)

- Správa Absolutórium za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za
rozpočtový rok 2014 (2015/2175(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Derek Vaughan (A8-
0095/2016)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy za
rozpočtový rok 2014 (2015/2190(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Derek Vaughan (A8-
0096/2016)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj
energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2014 (2015/2196(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca:
Marian-Jean Marinescu (A8-0097/2016)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú
bezpečnosť za rozpočtový rok 2014 (2015/2178(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Derek
Vaughan (A8-0098/2016)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre justičnú spoluprácu v
trestných veciach (Eurojust) za rozpočtový rok 2014 (2015/2172(DEC)) - výbor CONT -
Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0099/2016)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok
2014 (2015/2168(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0100/2016)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014,
oddiel II – Európska rada a Rada (2015/2156(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard
Czarnecki (A8-0101/2016)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za
rozpočtový rok 2014 (2015/2174(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Derek Vaughan (A8-
0102/2016)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za
rozpočtový rok 2014 (2015/2177(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Derek Vaughan (A8-
0103/2016)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový
rok 2014 (2015/2183(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0104/2016)
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- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú
závislosť za rozpočtový rok 2014 (2015/2167(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Derek Vaughan
(A8-0105/2016)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2014
(2015/2179(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0106/2016)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014,
oddiel V – Dvor audítorov (2015/2158(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki
(A8-0107/2016)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné práva za
rozpočtový rok 2014 (2015/2166(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Derek Vaughan (A8-
0108/2016)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014,
oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (2015/2162(DEC)) - výbor CONT -
Spravodajkyňa: Monica Macovei (A8-0109/2016)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2014
(2015/2185(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0110/2016)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014,
oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor (2015/2159(DEC)) - výbor CONT -
Spravodajca: Anders Primdahl Vistisen (A8-0111/2016)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2014
(2015/2182(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0112/2016)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2014
(2015/2202(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Marian-Jean Marinescu (A8-0113/2016)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2014
(2015/2171(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0114/2016)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na
vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie za rozpočtový rok 2014 (2015/2181(DEC)) -
výbor CONT - Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0115/2016)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za
rozpočtový rok 2014 (2015/2173(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Derek Vaughan (A8-
0116/2016)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inovačného a technologického inštitútu za
rozpočtový rok 2014 (2015/2193(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Derek Vaughan (A8-
0117/2016)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2014
(2015/2184(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0118/2016)
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- Správa Absolutórium za plnenie všeobecného rozpočtu spoločného podniku ECSEL (pôvodne
spoločného podniku ENIAC a spoločného podniku ARTEMIS) za rozpočtový rok 2014 (2015/2204
(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Marian-Jean Marinescu (A8-0119/2016)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a
pracovných podmienok za rozpočtový rok 2014 (2015/2165(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca:
Derek Vaughan (A8-0120/2016)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014,
oddiel VIII – európsky ombudsman (2015/2161(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard
Czarnecki (A8-0121/2016)

- Správa o absolutórium za plnenie rozpočtu Európskeho policajného úradu (Europol) za rozpočtový
rok 2014 (2015/2186(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0122/2016)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014,
oddiel IV – Súdny dvor (2015/2157(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Anders Primdahl Vistisen
(A8-0123/2016)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych
informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2014
(2015/2195(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0124/2016)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ)
č. 600/2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, nariadenie (EÚ) č. 596/2014 o zneužívaní trhu a
nariadenie (EÚ) č. 909/2014 o zlepšení vyrovnania transakcií s cennými papiermi v Európskej únii a
o centrálnych depozitároch cenných papierov, pokiaľ ide o určité termíny (COM(2016)0057 - C8-
0027/2016 - 2016/0034(COD)) - výbor ECON - Spravodajca: Markus Ferber (A8-0125/2016)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica
2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi, pokiaľ ide o určité dátumy (COM(2016)0056 - C8-
0026/2016 - 2016/0033(COD)) - výbor ECON - Spravodajca: Markus Ferber (A8-0126/2016)

- Správa o osobitných správach Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za
rozpočtový rok 2014 (2015/2206(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Martina Dlabajová (A8-
0127/2016)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie a jej členských
štátov protokolu, ktorým sa mení Dohoda o spoločnom leteckom priestore medzi Európskou úniou
a jej členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej, aby sa zohľadnilo pristúpenie
Chorvátskej republiky k Európskej únii (12227/2014 - C8-0035/2015 - 2014/0134(NLE)) - výbor
TRAN - Spravodajca: Francisco Assis (A8-0128/2016)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie a jej členských
štátov Protokolu, ktorým sa mení euro-stredozemská dohoda o leteckej doprave medzi Európskou
úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a vládou Izraelského štátu na strane druhej na účely
zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii (12265/2014 - C8-0102/2015 -
2014/0187(NLE)) - výbor TRAN - Spravodajca: Francisco Assis (A8-0129/2016)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014,
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oddiel VII – Výbor regiónov (2015/2160(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Monica Macovei
(A8-0132/2016)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový
rok 2014 (2015/2194(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0133/2016)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri
práci za rozpočtový rok 2014 (2015/2169(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Derek Vaughan
(A8-0134/2016)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014,
oddiel I – Európsky parlament (2015/2155(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Markus Pieper
(A8-0135/2016)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014,
oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť (2015/2163(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca:
Ryszard Czarnecki (A8-0136/2016)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu ôsmeho, deviateho, desiateho a jedenásteho Európskeho
rozvojového fondu za rozpočtový rok 2014 (2015/2203(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa:
Claudia Schmidt (A8-0137/2016)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014,
oddiel III - Komisia a výkonné agentúry (2015/2154(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa:
Martina Dlabajová (A8-0140/2016)

- Správa o prístupe verejnosti k dokumentom (článok 116 ods. 7 rokovacieho poriadku) za obdobie
2014 – 2015 (2015/2287(INI)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Laura Ferrara (A8-0141/2016)

- Správa o žiadosti o zbavenie imunity Bolesława G. Piechu (2015/2339(IMM)) - výbor JURI -
Spravodajca: Gilles Lebreton (A8-0152/2016)

15. Program práce
Bol rozdaný konečný návrh programu druhej aprílovej plenárnej schôdze (PE 579.940/PDOJ), ku
ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 152 rokovacieho poriadku): 

Streda

Žiadosť skupiny S&D o zahrnutie rozpravy o štatúte trhového hospodárstva Číny do programu
rokovania, ktorá by bola uzavretá predložením návrhov uznesení, ktoré by boli predložené na
hlasovanie počas prvej májovej schôdze.

Vystúpili: Gianni Pittella v mene skupiny S&D, s odôvodnením žiadosti, David Borrelli v mene
skupiny EFDD, ktorý podporil žiadosť, Daniel Caspary, ktorý sa vyjadril proti žiadosti, Philippe
Lamberts, ktorý navrhol, aby rozprava a hlasovanie prebehli počas prvej májovej schôdze, Gianni
Pittella a David Borrelli, ktorí tento návrh podporili, a Manfred Weber so žiadosťou, aby sa táto
otázka predložila Konferencii predsedov (predseda vyzval poslancov, aby mu postúpili žiadosť, aby
predložil Konferencii predsedov odporúčanie v rámci návrhu budúceho programu rokovania).

Žiadosť skupiny S&D o zahrnutie rozpravy o najnovšom vývoji v Poľsku a jeho vplyve na základné
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práva do programu rokovania.

Vystúpili: Enrique Guerrero Salom v mene skupiny S&D, s odôvodnením žiadosti, Malin Björk v
prospech žiadosti, Ryszard Antoni Legutko proti žiadosti, Sophia in 't Veld so žiadosťou, aby sa
rozprava konala počas budúcej schôdze alebo najneskôr počas júnovej schôdze, a Esteban González
Pons, ktorý sa vyjadril proti tomu, aby sa nová rozprava konala predtým, ako Komisia oznámi
zmeny týkajúce sa situácie v Poľsku (potom, ako Enrique Guerrero Salom vyjadril súhlas s
návrhom, ktorý predložila Sophia in 't Veld, predseda uviedol, že na budúcej schôdzi Konferencie
predsedov sa predloží žiadosť v tomto zmysle).

Štvrtok

Po dohode s politickými skupinami predseda navrhol, aby sa do programu hlasovania zahrnula
Lebretonova správa o zbavení imunity Bolesława G. Piechu (A8-0152/2016) a žiadosť výboru
EMPL o uskutočnenie konzultácií s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom o európskom
pilieri sociálnych práv, v nadväznosti na oznámenie Komisie COM(2016)0127 z 8. marca 2016.

Parlament vyjadril súhlas s návrhom.

Týmto bol stanovený program práce.

Vystúpil: Fabio Massimo Castaldo, na základe článkov 22 a 141 rokovacieho poriadku, so
žiadosťou adresovanou Parlamentu o podanie odvolania na Súdnom dvore Európskej únie na
zrušenie dohody z 19. marca 2016 medzi EÚ a Tureckom (predseda to vzal na vedomie).

16. Výročná správa Európskej investičnej banky za rok 2014  (rozprava)
Správa o Európskej investičnej banke (EIB) – výročná správa za rok 2014 [2015/2127(INI)] - Výbor
pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Georgi Pirinski (A8-0050/2016)

Georgi Pirinski uviedol správu.

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
podpredseda

Vystúpili: Werner Hoyer (prezident EIB) a Pierre Moscovici (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Daniele Viotti (v zastúpení spravodajkyne výboru BUDG požiadaného o
stanovisko), Dimitrios Papadimoulis (spravodajca výboru ECON požiadaného o stanovisko), Ivan
Jakovčić (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko), ktorý zároveň odpovedal na otázku,
ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Brian Hayes v mene skupiny PPE, ktorý
zároveň odpovedal na tri otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Doru-Claudian Frunzulică,
Liadh Ní Riada a Bill Etheridge, Inés Ayala Sender v mene skupiny S&D, ktorá zároveň odpovedala
na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Edouard Ferrand, a Ryszard Czarnecki v mene
skupiny ECR.

PREDSEDNÍCTVO: Adina-Ioana VĂLEAN
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Maria Grapini, aby zdvihnutím modrej karty položila otázku Ryszardovi
Czarneckému, ktorý odpovedal na otázku, Miguel Viegas v mene skupiny GUE/NGL, Bart Staes v
mene skupiny Verts/ALE, Jane Collins v mene skupiny EFDD, Barbara Kappel v mene skupiny
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ENF, Zoltán Balczó – nezaradený poslanec, Petri Sarvamaa, Isabelle Thomas, Sander Loones, Luke
Ming Flanagan, Molly Scott Cato, Bernard Monot, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Notis
Marias, Liadh Ní Riada, Ernest Urtasun, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím
modrej karty položila Inés Ayala Sender, Laurenţiu Rebega a Maria Spyraki.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ivana
Maletić, Nicola Caputo, Igor Šoltes, Rosa D'Amato a Marco Valli.

Vystúpili: Pierre Moscovici a Werner Hoyer.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

V rozprave vystúpil Georgi Pirinski.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.64 zápisnice zo dňa 28.4.2016. 

17. Absolutórium za rok 2014  (rozprava)
Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014,
oddiel III - Komisia a výkonné agentúry [2015/2154(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu.
Spravodajkyňa: Martina Dlabajová (A8-0140/2016)

Absolutórium za rok 2014: osobitné správy Dvora audítorov v súvislosti s absolutóriom
Komisii za rok 2014
Správa o osobitných správach Dvora audítorov v súvislosti s absolutóriom Komisii za rok 2014
[2015/2206(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Martina Dlabajová (A8-
0127/2016)

Absolutórium za rok 2014: 8., 9., 10. a 11. ERF
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu ôsmeho, deviateho, desiateho a jedenásteho Európskeho
rozvojového fondu za rozpočtový rok 2014 [2015/2203(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu.
Spravodajkyňa: Claudia Schmidt (A8-0137/2016)

Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014,
oddiel I – Európsky parlament (2015/2155(DEC)) - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca:
Markus Pieper (A8-0135/2016)

Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európska rada a Rada
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014,
oddiel II – Európska rada a Rada [2015/2156(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca:
Ryszard Czarnecki (A8-0101/2016)

Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Súdny dvor
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014,
oddiel IV – Súdny dvor [2015/2157(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Anders
Primdahl Vistisen (A8-0123/2016 )
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Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Dvor audítorov
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014,
oddiel V – Dvor audítorov [2015/2158(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard
Czarnecki (A8-0107/2016)

Absolutórium za rok 2014: Všeobecný rozpočet EÚ – Európsky hospodársky a sociálny výbor
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014,
oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor [2015/2159(DEC)] - Výbor pre kontrolu
rozpočtu. Spravodajca: Anders Primdahl Vistisen (A8-0111/2016)

Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Výbor regiónov
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014,
oddiel VII – Výbor regiónov [2015/2160(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa:
Monica Macovei (A8-0132/2016)

Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európska služba pre vonkajšiu činnosť
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014,
oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť [2015/2163(DEC)] - Výbor pre kontrolu
rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0136/2016)

Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – európsky ombudsman
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014,
oddiel VIII – európsky ombudsman [2015/2161(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca:
Ryszard Czarnecki (A8-0121/2016)

Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – európsky dozorný úradník pre ochranu
údajov
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014,
oddiel IX – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (2015/2162(DEC)) - Výbor pre kontrolu
rozpočtu. Spravodajkyňa: Monica Macovei (A8-0109/2016)

Absolutórium za rok 2014: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr EÚ
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2014:
výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola [2015/2205(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu.
Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0080/2016)

Absolutórium za rok 2014: Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti
energetiky (ACER)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti
energetiky za rozpočtový rok 2014 [2015/2191(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca:
Derek Vaughan (A8-0087/2016)

Absolutórium za rok 2014: Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické
komunikácie (Úrad BEREC)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické
komunikácie za rozpočtový rok 2014 [2015/2192(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu.
Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0093/2016)

Absolutórium za rok 2014: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za
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rozpočtový rok 2014 [2015/2170(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek
Vaughan (A8-0084/2016)

Absolutórium za rok 2014: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania
(CEDEFOP)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania
za rozpočtový rok 2014 [2015/2164(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek
Vaughan (A8-0082/2016)

Absolutórium za rok 2014: Európska policajná akadémia (CEPOL)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2014
[2015/2180(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0088/2016)

Absolutórium za rok 2014: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový
rok 2014 [2015/2175(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-
0095/2016)

Absolutórium za rok 2014: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok
2014 [2015/2194(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-
0133/2016)

Absolutórium za rok 2014: Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok
2014 [2015/2188(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-
0090/2016)

Absolutórium za rok 2014: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za
rozpočtový rok 2014 [2015/2177(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek
Vaughan (A8-0103/2016)

Absolutórium za rok 2014: Európska chemická agentúra (ECHA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2014
[2015/2184(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0118/2016)

Absolutórium za rok 2014: Európska environmentálna agentúra (EEA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok
2014 [2015/2168(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-
0100/2016)

Absolutórium za rok 2014: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový
rok 2014 [2015/2183(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-
0104/2016)

Absolutórium za rok 2014: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový
rok 2014 [2015/2176(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-
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0086/2016)

Absolutórium za rok 2014: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový
rok 2014 [2015/2187(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-
0085/2016)

Absolutórium za rok 2014: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie
zamestnancov (EIOPA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové
poistenie zamestnancov za rozpočtový rok 2014 [2015/2189(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu.
Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0091/2016)

Absolutórium za rok 2014: Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inovačného a technologického inštitútu za
rozpočtový rok 2014 [2015/2193(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek
Vaughan (A8-0117/2016)

Absolutórium za rok 2014: Európska agentúra pre lieky (EMA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2014
[2015/2171(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0114/2016)

Absolutórium za rok 2014: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť
(EMCDDA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú
závislosť za rozpočtový rok 2014 [2015/2167(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca:
Derek Vaughan (A8-0105/2016)

Absolutórium za rok 2014: Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový
rok 2014 [2015/2174(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-
0102/2016)

Absolutórium za rok 2014: Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť
(ENISA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú
bezpečnosť za rozpočtový rok 2014 [2015/2178(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca:
Derek Vaughan (A8-0098/2016)

Absolutórium za rok 2014: Európska železničná agentúra (ERA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2014
[2015/2179(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0106/2016)

Absolutórium za rok 2014: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy za rozpočtový
rok 2014 [2015/2190(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-
0096/2016)

Absolutórium za rok 2014: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový
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rok 2014 [2015/2173(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-
0116/2016)

Absolutórium za rok 2014: Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych
informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych
informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2014
[2015/2195(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0124/2016)

Absolutórium za rok 2014: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
(EU-OSHA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri
práci za rozpočtový rok 2014 [2015/2169(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca:
Derek Vaughan (A8-0134/2016)

Absolutórium za rok 2014: Zásobovacia agentúra Euratomu (EURATOM)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2014
[2015/2185(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0110/2016)

Absolutórium za rok 2014: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných
podmienok (Eurofound)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a
pracovných podmienok za rozpočtový rok 2014 [2015/2165(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu.
Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0120/2016)

Absolutórium za rok 2014: Európska jednotka pre justičnú spoluprácu (Eurojust)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre justičnú spoluprácu v
trestných veciach (Eurojust) za rozpočtový rok 2014 [2015/2172(DEC)] - Výbor pre kontrolu
rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0099/2016)

Absolutórium za rok 2014: Európsky policajný úrad (Europol)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho policajného úradu (Europol) za rozpočtový
rok 2014 [2015/2186(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-
0122/2016)

Absolutórium za rok 2014: Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné práva za
rozpočtový rok 2014 [2015/2166(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek
Vaughan (A8-0108/2016)

Absolutórium za rok 2014: Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na
vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na
vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie za rozpočtový rok 2014 [2015/2181(DEC)] -
Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0115/2016)

Absolutórium za rok 2014: Agentúra pre európsky GNSS (GSA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2014
[2015/2182(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0112/2016)
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Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik ARTEMIS
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2014
[2015/2199(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Marian-Jean Marinescu (A8-
0092/2016)

Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik Čisté nebo
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Čisté nebo za rozpočtový rok 2014
[2015/2198(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Marian-Jean Marinescu (A8-
0094/2016)

Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik ECSEL
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ECSEL (pôvodne spoločného
podniku ENIAC a spoločného podniku ARTEMIS) za rozpočtový rok 2014 [2015/2204(DEC)] -
Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Marian-Jean Marinescu (A8-0119/2016)

Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik ENIAC
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2014
[2015/2202(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Marian-Jean Marinescu (A8-
0113/2016)

Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik pre palivové články a vodík
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre palivové články a vodík za
rozpočtový rok 2014 [2015/2201(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Marian-Jean
Marinescu (A8-0083/2016)

Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2
(pôvodne spoločného podniku pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné
lieky) za rozpočtový rok 2014 [2015/2200(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca:
Marian-Jean Marinescu (A8-0081/2016)

Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj
energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2014 [2015/2196(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu.
Spravodajca: Marian-Jean Marinescu (A8-0097/2016)

Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik SESAR
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2014
[2015/2197(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Marian-Jean Marinescu (A8-
0089/2016)

Martina Dlabajová, Claudia Schmidt, Markus Pieper, Ryszard Czarnecki, Anders Primdahl Vistisen,
Monica Macovei, Derek Vaughan a Marian-Jean Marinescu uviedli svoje správy.

Vystúpili: Jeanine Hennis-Plasschaert (úradujúca predsedníčka Rady) a Kristalina Georgieva
(podpredsedníčka Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka
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V rozprave vystúpil Vítor Caldeira (predseda Dvora audítorov).

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda (spravodajca výboru AFET požiadaného o stanovisko),
Doru-Claudian Frunzulică (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko), David Casa
(spravodajca výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Massimiliano Salini (spravodajca výboru
TRAN požiadaného o stanovisko), Ivana Maletić (spravodajkyňa výboru REGI požiadaného o
stanovisko), Paolo De Castro (spravodajca výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Yana Toom
(spravodajkyňa výboru CULT požiadaného o stanovisko), Pascal Durand (spravodajca výboru AFET
požiadaného o stanovisko), Inés Ayala Sender (spravodajkyňa výboru TRAN požiadaného o
stanovisko), Markus Ferber (spravodajca výboru ECON požiadaného o stanovisko), José Blanco
López (spravodajca výboru PECH požiadaného o stanovisko), Joachim Zeller v mene skupiny PPE,
Georgi Pirinski v mene skupiny S&D, Zbigniew Kuźmiuk v mene skupiny ECR, Martina Dlabajová
v mene skupiny ALDE, Rina Ronja Kari v mene skupiny GUE/NGL, Igor Šoltes v mene skupiny
Verts/ALE, Marco Valli v mene skupiny EFDD, Louis Aliot v mene skupiny ENF, Georgios
Epitideios – nezaradený poslanec, Tomáš Zdechovský, Bogusław Liberadzki, ktorý zároveň
odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Gerben-Jan Gerbrandy, ktorý spresnil
zmysel svojej otázky, Inés Ayala Sender k tomuto vystúpeniu, Benedek Jávor a Gerolf Annemans.

PREDSEDNÍCTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Tamás Deutsch, Miroslav Poche, Michael Theurer, Petri Sarvamaa, Karin
Kadenbach, Nedzhmi Ali, Ingeborg Gräßle a Andrey Novakov.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela
Šojdrová, Notis Marias, Barbara Kappel, Stanislav Polčák a Seán Kelly.

Vystúpili: Vítor Caldeira, Kristalina Georgieva, Martina Dlabajová, Claudia Schmidt, Markus
Pieper, Ryszard Czarnecki a Anders Primdahl Vistisen.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.11 zápisnice zo dňa 28.4.2016, bod 4.12 zápisnice zo dňa 28.4.2016, bod 4.13
zápisnice zo dňa 28.4.2016, bod 4.14 zápisnice zo dňa 28.4.2016, bod 4.15 zápisnice zo dňa
28.4.2016, bod 4.16 zápisnice zo dňa 28.4.2016, bod 4.17 zápisnice zo dňa 28.4.2016, bod 4.18
zápisnice zo dňa 28.4.2016, bod 4.19 zápisnice zo dňa 28.4.2016, bod 4.20 zápisnice zo dňa
28.4.2016, bod 4.21 zápisnice zo dňa 28.4.2016, bod 4.22 zápisnice zo dňa 28.4.2016, bod 4.23
zápisnice zo dňa 28.4.2016, bod 4.24 zápisnice zo dňa 28.4.2016, bod 4.25. zápisnice zo dňa
28.4.2016, bod 4.26 zápisnice zo dňa 28.4.2016, bod 4.27 zápisnice zo dňa 28.4.2016, bod 4.28
zápisnice zo dňa 28.4.2016, bod 4.29 zápisnice zo dňa 28.4.2016, bod 4.30 zápisnice zo dňa
28.4.2016, bod 4.31 zápisnice zo dňa 28.4.2016, bod 4.32 zápisnice zo dňa 28.4.2016, bod 4.33
zápisnice zo dňa 28.4.2016, bod 4.34 zápisnice zo dňa 28.4.2016, bod 4.35 zápisnice zo dňa
28.4.2016, bod 4.36 zápisnice zo dňa 28.4.2016, bod 4.37 zápisnice zo dňa 28.4.2016, bod 4.38
zápisnice zo dňa 28.4.2016, bod 4.39 zápisnice zo dňa 28.4.2016, bod 4.40 zápisnice zo dňa
28.4.2016, bod 4.41 zápisnice zo dňa 28.4.2016, bod 4.42 zápisnice zo dňa 28.4.2016, bod 4.43
zápisnice zo dňa 28.4.2016, bod 4.44 zápisnice zo dňa 28.4.2016, bod 4.45 zápisnice zo dňa
28.4.2016, bod 4.46 zápisnice zo dňa 28.4.2016, bod 4.47 zápisnice zo dňa 28.4.2016, bod 4.48
zápisnice zo dňa 28.4.2016, bod 4.49 zápisnice zo dňa 28.4.2016, bod 4.50 zápisnice zo dňa
28.4.2016, bod 4.51 zápisnice zo dňa 28.4.2016, bod 4.52 zápisnice zo dňa 28.4.2016, bod 4.53
zápisnice zo dňa 28.4.2016, bod 4.54 zápisnice zo dňa 28.4.2016, bod 4.55 zápisnice zo dňa
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28.4.2016, bod 4.56 zápisnice zo dňa 28.4.2016, bod 4.57 zápisnice zo dňa 28.4.2016, bod 4.58
zápisnice zo dňa 28.4.2016, bod 4.59 zápisnice zo dňa 28.4.2016, bod 4.60 zápisnice zo dňa
28.4.2016, bod 4.61 zápisnice zo dňa 28.4.2016, bod 4.62 zápisnice zo dňa 28.4.2016 a bod 4.63
zápisnice zo dňa 28.4.2016. 

18. Útoky na nemocnice a školy ako porušovanie medzinárodného
humanitárneho práva  (rozprava) 
Otázka na ústne zodpovedanie (O-000063/2016), ktorú položili Elena Valenciano, v mene výboru
AFET, a Linda McAvan, v mene výboru DEVE, pre Radu: Útoky na nemocnice a školy ako
porušovanie medzinárodného humanitárneho práva (2016/2662(RSP)) (B8-0361/2016)

Elena Valenciano a Enrique Guerrero Salom rozvinuli otázku.

Jeanine Hennis-Plasschaert odpovedala na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, Pier Antonio Panzeri v mene
skupiny S&D, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, Charles Goerens v mene skupiny ALDE,
Kateřina Konečná v mene skupiny GUE/NGL, Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE,
Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Anna Záborská, Josef Weidenholzer, Marek Jurek,
Lola Sánchez Caldentey, Davor Ivo Stier, Soraya Post, Ruža Tomašić a Richard Howitt.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav
Polčák, Notis Marias, Ivan Jakovčić a João Pimenta Lopes.

V rozprave vystúpila Jeanine Hennis-Plasschaert (úradujúca predsedníčka Rady).

Návrh uznesenia predložený na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie
rozpravy:

— Charles Goerens, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Paavo Väyrynen, Louis Michel, Beatriz
Becerra Basterrechea, Renate Weber, v mene skupiny ALDE, o útokoch na nemocnice a školy ako o
porušovaní medzinárodného humanitárneho práva (2016/2662(RSP)) (B8-0488/2016);

— Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Davor Ivo Stier, Anna Záborská, v mene skupiny PPE, o
útokoch na nemocnice a školy ako porušovaní medzinárodného humanitárneho práva (2016/2662
(RSP)) (B8-0489/2016);

— Mark Demesmaeker, Nirj Deva, Eleni Theocharous, v mene skupiny ECR, o útokoch na
nemocnice a školy ako o porušovaní medzinárodného humanitárneho práva (2016/2662(RSP)) (B8-
0490/2016);

— Heidi Hautala, Judith Sargentini, Molly Scott Cato, Michel Reimon, Barbara Lochbihler, Jean
Lambert, v mene skupiny Verts/ALE, o útokoch na nemocnice a školy ako o porušovaní
medzinárodného humanitárneho práva (2016/2662(RSP)) (B8-0491/2016);

— Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Patrick
Le Hyaric, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito
Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis, Jiří Maštálka, Marina Albiol Guzmán, Merja
Kyllönen, Stefan Eck, Kostadinka Kuneva, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine
Vergiat, Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli, Marisa
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Matias, v mene skupiny GUE/NGL, o útokoch na nemocnice a školy ako o porušovaní
medzinárodného humanitárneho práva (2016/2662(RSP)) (B8-0492/2016);

— Elena Valenciano, Linda McAvan, Enrique Guerrero Salom, Pier Antonio Panzeri, Norbert
Neuser, Marlene Mizzi, v mene skupiny S&D, o útokoch na nemocnice a školy ako o porušovaní
medzinárodného humanitárneho práva (2016/2662(RSP)) (B8-0493/2016).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.65 zápisnice zo dňa 28.4.2016. 

19. Prístup verejnosti k dokumentom v rokoch 2014 – 2015  (rozprava)
Správa o prístupe verejnosti k dokumentom (článok 116 ods. 7) v rokoch 2014 – 2015 [2015/2287
(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Laura Ferrara
(A8-0141/2016)

Laura Ferrara uviedla správu.

V rozprave vystúpila Věra Jourová (členka Komisie).

V rozprave vystúpila Anna Maria Corazza Bildt v mene skupiny PPE.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Anna Hedh v mene skupiny S&D, Monica Macovei v mene skupiny ECR,
Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, Marina Albiol Guzmán v mene skupiny GUE/NGL, Josep-
Maria Terricabras v mene skupiny Verts/ALE, Gerard Batten v mene skupiny EFDD, Caterina
Chinnici, Pirkko Ruohonen-Lerner, Juan Fernando López Aguilar a Andrejs Mamikins.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola
Caputo, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Kateřina
Konečná a João Pimenta Lopes.

Vystúpili: Věra Jourová a Laura Ferrara.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.66 zápisnice zo dňa 28.4.2016. 

20. Ochrana najlepších záujmov dieťaťa (naprieč hranicami) v Európe
(rozprava) 
Otázka na ústne zodpovedanie (O-000027/2016), ktorú položili Pavel Svoboda, v mene výboru
JURI, a Cecilia Wikström, v mene výboru PETI, pre Radu: Ochrana najlepších záujmov dieťaťa
(naprieč hranicami) v Európe (2016/2665(RSP)) (B8-0359/2016)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000028/2016), ktorú položili Pavel Svoboda, v mene výboru
JURI, a Cecilia Wikström, v mene výboru PETI, pre Komisiu: Ochrana najlepších záujmov dieťaťa
(naprieč hranicami) v Európe (2016/2665(RSP)) (B8-0360/2016)
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Pavel Svoboda a Cecilia Wikström rozvinuli otázky.

Jeanine Hennis-Plasschaert (úradujúca predsedníčka Rady) a Věra Jourová (členka Komisie)
odpovedali na otázky.

Vystúpili títo poslanci: Roberta Metsola v mene skupiny PPE, Josef Weidenholzer v mene skupiny
S&D, Rikke Karlsson v mene skupiny ECR, António Marinho e Pinto v mene skupiny ALDE,
Kostadinka Kuneva v mene skupiny GUE/NGL, Tatjana Ždanoka v mene skupiny Verts/ALE, ktorá
zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tomáš Zdechovský, a
Eleonora Evi v mene skupiny EFDD.

PREDSEDNÍCTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Gilles Lebreton, Julia Pitera, Edouard Martin, Jana Žitňanská, Mireille
D'Ornano, Mairead McGuinness, Sergio Gaetano Cofferati, Michaela Šojdrová, Jude Kirton-
Darling, Daniel Buda, Emil Radev, Rosa Estaràs Ferragut a Therese Comodini Cachia.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Tomáš
Zdechovský, Nicola Caputo, Julie Ward, Notis Marias a Ivan Jakovčić.

Vystúpili: Věra Jourová a Jeanine Hennis-Plasschaert.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na záver rozpravy:

— Cecilia Wikström, v mene výboru PETI, o ochrane záujmov dieťaťa v celej EÚ na základe petícií
adresovaných Európskemu parlamentu (2016/2575(RSP)) (B8-0487/2016)

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.5 zápisnice zo dňa 28.4.2016.

21. Ženy pracujúce v domácnosti a opatrovateľky v EÚ (stručná
prezentácia)
Správa o ženách pracujúcich v domácnosti a opatrovateľkách v EÚ [2015/2094(INI)] - Výbor pre
práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Kostadinka Kuneva (A8-0053/2016)

Kostadinka Kuneva uviedla správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Romana
Tomc, Julie Ward, Notis Marias, Marian Harkin, João Pimenta Lopes a Tania González Peñas.

V rozprave vystúpila Věra Jourová (členka Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 4.67 zápisnice zo dňa 28.4.2016. 
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22. Rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien v digitálnom veku
(stručná prezentácia)
Správa o rodovej rovnosti a posilnení postavenia žien v digitálnom veku [2015/2007(INI)] - Výbor
pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Terry Reintke (A8-0048/2016)

Terry Reintke uviedla správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Therese
Comodini Cachia, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Daniela Aiuto, Janusz Korwin-Mikke, Romana
Tomc, Julie Ward a Neena Gill.

V rozprave vystúpila Věra Jourová (členka Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 4.68 zápisnice zo dňa 28.4.2016. 

23. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
Na základe článku 163 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom
upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci: 

Ivan Štefanec, Andor Deli, Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić,
Martina Anderson, Jordi Sebastià, Gerard Batten, Martin Sonneborn, Roberta Metsola, László
Tőkés, Monika Smolková, Marek Jurek, Marian Harkin, Lynn Boylan, Josep-Maria Terricabras,
Janusz Korwin-Mikke, David McAllister, Neena Gill, João Pimenta Lopes, Jiří Pospíšil, Daniel
Buda a Tomáš Zdechovský.

24. Program rokovania na nasledujúci deň
Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 581.425/OJJE).

25. Skončenie rokovania
Rokovanie sa skončilo o 23.25 h.

Klaus Welle Martin Schulz
generálny tajomník predseda
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PREZENČNÁ LISTINA

27.4.2016

Prítomní:

Adinolfi, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson
Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu,
Arnott,  Ashworth,  Assis,  Auštrevičius,  Ayala Sender, Ayuso,  van Baalen,  Bach,  Balas,  Balčytis,
Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Benifei,
Benito  Ziluaga,  Berès,  Bettini,  Bilbao  Barandica,  Bilde,  Bizzotto,  Björk,  Blanco  López,
Blinkevičiūtė,  Bocskor,  Böge,  Bogovič,  Bonafè,  Boni,  Borghezio,  Borrelli,  Borzan,  Boştinaru,
Boutonnet,  Bové,  Boylan,  Brannen,  Bresso,  Briano,  Briois,  Buda,  Bullmann,  Buonanno,  Buşoi,
Buzek, Cabezón Ruiz,  van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa,  Caspary, Castaldo,  Cavada,
Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu,
Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt,
Corbett, Corrao, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton,
D'Amato, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli,
Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Díaz de Mera
García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand,
Dzhambazki, Eck, Ehler, Epitideios, Erdős, Ernst, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage,
Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner,
Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox,
Frunzulică,  Gabriel,  Gahler,  Gáll-Pelcz,  Gambús,  García  Pérez,  Gardiazabal  Rubial,  Gardini,
Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke,
Gill  Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González
Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle,
Graswander-Hainz,  Griesbeck,  Grigule,  Groote,  Grossetête,  Grzyb,  Gualtieri,  Guerrero  Salom,
Guillaume,  Guteland,  Gutiérrez  Prieto,  Gyürk,  Halla-aho,  Harkin,  Häusling,  Hayes,  Hazekamp,
Hedh,  Herranz  García,  Hetman,  Heubuch,  Hoc,  Hohlmeier,  Hökmark,  Hölvényi,  Honeyball,
Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz,
Ivan,  Iwaszkiewicz,  Jaakonsaari,  Jäätteenmäki,  Jahr,  Jakovčić,  Jalkh,  James,  Jáuregui  Atondo,
Jazłowiecka,  Ježek,  Jiménez-Becerril  Barrio,  Joly,  de  Jong,  Jongerius,  Jurek,  Kadenbach,
Kalinowski,  Kallas,  Kalniete,  Kammerevert,  Kappel,  Karas,  Kari,  Kariņš,  Karlsson,  Karski,
Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski,
Kofod,  Kohlíček,  Kölmel,  Konečná,  Korwin-Mikke,  Kósa,  Köstinger,  Kovács,  Kovatchev,
Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge,
Kyllönen, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Lauristin, Lavrilleux,
Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese,
Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo,
López-Istúriz  White,  Lösing,  Lucke,  Ludvigsson,  Łukacijewska,  Lunacek,  Lundgren,  Łybacka,
McAllister,  McGuinness,  McIntyre,  Macovei,  Maeijer,  Maletić,  Malinov,  Maltese,  Mamikins,
Mănescu,  Maňka,  Mann,  Maragall,  Marias,  Marinescu,  Marinho e Pinto,  Martin  David,  Martin
Dominique,  Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato,  Maurel,  Mavrides,
Mayer, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik,
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Millán Mon, van Miltenburg, Mineur,  Mizzi,  Mlinar,  Moi,  Moisă,  Molnár, Monot,  Monteiro de
Aguiar,  Montel,  Moody,  Moraes,  Morano,  Morgano,  Morin-Chartier,  Mosca,  Müller,  Mureşan,
Mussolini, Nagy, Nart, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van
Nieuwenhuizen,  Nilsson,  Ní  Riada,  van  Nistelrooij,  Novakov,  Nuttall,  Obermayr,  O'Flynn,
Olbrycht,  Ożóg,  Pabriks,  Paet,  Pagazaurtundúa  Ruiz,  Paksas,  Panzeri,  Papadakis  Demetris,
Papadakis  Konstantinos,  Papadimoulis,  Pargneaux,  Paşcu,  Paunova,  Pavel,  Pedicini,  Peillon,
Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski,
Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda,
Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rebega, Reding, Regner, Reid,
Reintke,  Reul,  Ribeiro,  Ries,  Riquet,  Rodrigues  Liliana,  Rodríguez-Piñero  Fernández,  Rohde,
Rolin,  Ropė,  Rosati,  Rozière,  Ruas,  Rübig,  Ruohonen-Lerner, Saïfi,  Sakorafa,  Salini,  Sánchez
Caldentey,  Sander,  Sant,  Sârbu,  Sargentini,  Sarvamaa,  Saryusz-Wolski,  Saudargas,  Schaake,
Schaldemose,  Schmidt,  Scholz,  Schöpflin,  Schreijer-Pierik,  Schulz,  Schulze,  Schuster, Schwab,
Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour,
Siekierski,  Silva  Pereira,  Simon  Siôn,  Sippel,  Škripek,  Škrlec,  Smolková,  Šojdrová,  Šoltes,
Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens,
Stier,  Stihler,  Stolojan,  Stuger,  Šuica,  Sulík,  Šulin,  Svoboda,  Swinburne,  Sylikiotis,  Szájer,
Szejnfeld,  Tajani,  Takkula,  Tamburrano, Tănăsescu,  Tang, Tannock,  Țapardel,  Tarabella,  Tarand,
Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom,
Torres  Martínez,  Tošenovský,  Trebesius,  Tremosa  i  Balcells,  Troszczynski,  Trüpel,  Ţurcanu,
Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich,
Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt,
Vandenkendelaere,  Van Orden,  Vaughan,  Vautmans,  Vergiat,  Verheyen, Viegas,  Vilimsky, Viotti,
Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von
Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott,  Winkler Hermann, Winkler
Iuliu,  Wiśniewska,  Wojciechowski,  Woolfe,  Záborská,  Zahradil,  Zala,  Zalba  Bidegain,  Zanni,
Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer,
Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver

Ospravedlnení:

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Le Pen Jean-Marie, Vallina, Zwiefka
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