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Ref. č.: 20151207NEW06339

Spravodaj plenárneho zasadnutia EP (14.
17. december 2015)
Sacharovovu cenu za rok 2015 získa saudský bloger Raif Badawi
Tohtoročným laureátom Sacharovovej ceny za slobodu myslenia je Raif Badawi,
saudskoarabský bloger, ktorý bol v roku 2012 na základe obvinenia z urážky
islamských hodnôt zatknutý a následne odsúdený na desať rokov odňatia slobody,
1.000 rán bičom a vysokú pokutu. Cenu si v mene Raifa Badawiho prevezme jeho
manželka Ensaf Haidar počas stredajšej slávnostnej ceremónie v Štrasburgu.

4

Rozprava o výsledku parížskej klimatickej konferencie COP21
Výsledok rokovaní v rámci konferencie OSN o zmene klímy v Paríži bude v utorok
predmetom rozpravy poslancov so zástupcami Rady (ministrov) EÚ a Európskej
komisie. Na konferencii sa zúčastnila aj delegácia 15 poslancov z výborov EP pre
životné prostredie a priemysel.

6

Migrácia, hospodárska a menová únia, boj proti terorizmu a britské
referendum: Rozprava pred samitom s Jeanom-Claudom Junckerom
Boj proti terorizmu, opatrenia zamerané na zvládnutie utečeneckej krízy, dobudovanie
hospodárskej a menovej únie, posilnenie vnútorného trhu EÚ a požiadavky na reformu
Únie predložené britským premiérom v súvislosti s referendom o zotrvaní Spojeného
kráľovstva v EÚ. Hlavné body zasadnutia Európskej rady v dňoch 17. a 18. decembra
budú v stredu od 9h predmetom rozpravy poslancov s predsedom EK JeanomClaudom Junckerom a zástupcom luxemburského predsedníctva v Rade.

7

Rozprava o zintenzívnení kontrol na vonkajších hraniciach EÚ
Podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans predostrie poslancom v utorok
popoludní plány exekutívy EÚ na posilnenie agentúry Frontex a zriadenie Európskej
pohraničnej a pobrežnej stráže.

8

Zdaňovanie právnických osôb: Viac transparentnosti a koordinácie
na úrovni EÚ
Parlament bude v utorok popoludní diskutovať a v stredu hlasovať o svojich
odporúčaniach na zavedenie legislatívnych opatrení zameraných na posilnenie
transparentnosti, koordinácie a celoúnijného zbližovania politík v oblasti zdaňovania
príjmov právnických osôb. Komisia bude na poslancami schválený text nútená
zareagovať, a to aj v prípade, že nepredloží samostatný legislatívny návrh.
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Parlamentná vízia ambicióznej energetickej únie
Vízia Európskeho parlamentu v oblasti vytvorenia stabilnej a odolnej energetickej únie
a výhľadová politika EÚ v oblasti klimatických zmien bude v pondelok večer
predmetom rozpravy a v utorok hlasovania poslancov. Text nelegislatívneho uznesenie
zareaguje na oznámenie Komisie z februára 2015. Plénum sa tiež v samostatnom
uznesení vyjadrí k prepájaniu elektrických sietí v rámci EÚ.
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Rozprava o budúcnosti eurozóny s predsedom Euroskupiny
Jeroenom Dijsselbloemom
Hospodárske a sociálne priority EÚ na rok 2016, ktoré Komisia vytýčila v Ročnom
prieskume rastu, ako aj špecifické odporúčania pre eurozónu, ktoré exekutíva EÚ
predstavila 26. novembra, budú v utorok dopoludnia predmetom rozpravy poslancov
so zástupcami Rady a Komisie. Do rozpravy sa po prvýkrát zapojí aj predseda
Euroskupiny Jeroen Dijsselbloem.
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Prísnejšia kontrola vyvážaných zbraní
Poslanci počas stredajšej rozpravy vyzvú členské štáty, aby v súvislosti s novou
bezpečnostnou situáciou v okolí EÚ dôslednejšie aplikovali osembodový kódex Únie
pre vývoz zbraní. Predložený text nelegislatívneho uznesenia, o ktorom bude plénum
hlasovať vo štvrtok, zdôrazňuje, že tieto obchodné toky nie sú v súlade s priamym
bezpečnostným záujmom EÚ. Členské štáty Únie vyviezli v roku 2013 do tretích krajín
zbrane v celkovej hodnote 26,7 miliardy eur.
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Pomoc EÚ pre kovospracujúci a oceliarsky priemysel
EÚ by mala vynaložiť viac úsilia na pomoc svojmu kovospracujúcemu a oceliarskemu
priemyslu, vrátane revízie únijných nástrojov na ochranu obchodu, uvádza sa v návrhu
nelegislatívneho uznesenia, o ktorom bude plénum hlasovať v stredu. Podľa poslancov
potrebuje tento druh výroby predvídateľné ceny energií, jasný právny rámec v oblasti
dodávok elektriny, harmonizáciu režimov kompenzácií nepriamych nákladov
poskytovaných vo forme štátnej pomoci a mechanizmy transgeneračného prenosu
zručností.
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Stanovisko EP k stavu maďarskej demokracie
Parlament vo štvrtok zhodnotí doterajšiu činnosť Komisie v oblasti monitoringu
demokracie, právneho štátu a základných práv v Maďarsku. Nelegislatívne uznesenie
EP nadviaže na plenárnu rozpravu o politickom vývoji v Maďarsku z 2. decembra, v
rámci ktorej poslanci diskutovali o aktivovaní rámca EÚ zriadeného za účelom
predchádzania systémovým ohrozeniam zásad právneho štátu.

15

Ďalšie body programu

16

http://www.europarl.europa.eu//news/sk/agenda/briefing/2015-12-14
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Ďalšie informácie
Program zasadnutia
Plenárne zasadnutie naživo (EP Live)
Plenárne zasadnutie naživo (EbS+)
Tlačové konferencie a iné udalosti
EuroparlTV
Audiovizuálna služba pre novinárov
EP Newshub
EP Research: Podcasty k najdôležitejším témam plenárneho zasadnutia
Kontakty
Ján JAKUBOV
COMM - PRESS
(+32) 2 28 34476 (BXL)
(+33) 3 881 73840 (STR)
(+32) 498 98 35 90
jan.jakubov@europarl.europa.eu

Sona MELLAK
COMM - MEDIA SERVICES
(+421) 259 429 695
(+33) 3 881 74880 (STR)
(+421) 918 708 590
sona.mellak@ep.europa.eu
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Sacharovovu cenu za rok 2015 získa saudský
bloger Raif Badawi
Tohtoročným laureátom Sacharovovej ceny za slobodu
myslenia je Raif Badawi, saudskoarabský bloger, ktorý bol
v roku 2012 na základe obvinenia z urážky islamských
hodnôt zatknutý a následne odsúdený na desať rokov
odňatia slobody, 1.000 rán bičom a vysokú pokutu. Cenu si
v mene Raifa Badawiho prevezme jeho manželka Ensaf
Haidar počas stredajšej slávnostnej ceremónie v
Štrasburgu.
Po odovzdaní ocenenia sa o 12h30 uskutoční tlačová konferencia, na ktorej sa spolu s Ensaf
Haidar zúčastní predseda Európskeho parlamentu Martin Schulz.
Raif Badawi, ktorý je zakladateľom webovej stránky Free Saudi Liberals (Slobodní saudskí
liberáli), dostal po vynesení rozsudku prvých 50 rán bičom v januári 2015, ďalšie bičovanie však
bolo po medzinárodných protestoch odložené. Badawiho manželka Ensaf Haidar žije aktuálne s
ich tromi deťmi v Kanade.
Spoločne s Raifom Badawim sa do finále tohtoročnej Sacharovovej ceny dostala venezuelská
demokratická opozícia a zavraždený ruský opozičný líder Boris Nemcov. Na slávnostnej
ceremónii ich bude zastupovať predstaviteľ zoskupenia Mesa de la Unidad Democrática a Olga
Shorina, výkonná riaditeľka Nadácie Borisa Nemcova v Nemecku. Odovzdávania Sacharovovej
ceny sa zúčastní aj jej laureát za rok 2011, sýrsky karikaturista Alí Farzát.
Sacharovova cena
Sacharovovu cenu za slobodu myslenia, ktorá nesie meno sovietskeho fyzika a disidenta
Andreja Sacharova, udeľuje Európsky parlament každoročne od decembra 1988 ako uznanie
osobnostiam alebo organizáciám, ktoré zasvätili svoje životy alebo svoju činnosť obrane
ľudských práv a slobôd, najmä však práva na slobodu prejavu.
Slávnostná ceremónia: Streda, 16. december o 12h00
Tlačová konferencia: Streda, 16. december o 12h30
Twitter: #SakharovPrize2015 #RaifBadawi #Badawi
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Ďalšie informácie
Webová stránka Sacharovovej ceny za slobodu myslenia
Top téma: Sacharovova cena 2015
Audiovizuálny materiál
Predošlí laureáti
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Rozprava o výsledku parížskej klimatickej
konferencie COP21
Výsledok rokovaní v rámci konferencie OSN o zmene klímy
v Paríži bude v utorok predmetom rozpravy poslancov so
zástupcami Rady (ministrov) EÚ a Európskej komisie. Na
konferencii sa zúčastnila aj delegácia 15 poslancov z
výborov EP pre životné prostredie a priemysel.
Rozprava: Utorok, 15. december
Postup: Vyhlásenia Rady a Komisie s rozpravou
Twitter: #COP21

Ďalšie informácie
Európsky parlament a konferencia COP21
Tlačová správa: COP21 - Poslanci budú v Paríži presadzovať cieľ udržať otepľovanie pod 2°C
(04.12.2015)
Tlačová správa: COP21 - EP zadefinoval ciele pre klimatickú konferenciu v Paríži (14.10.2015)
Uznesenie EP zo 14. októbra 2015: Smerom k novej medzinárodnej dohode o klíme v Paríži
Profil spravodajcu: Gilles Pargneaux (S&D, FR)
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Migrácia, hospodárska a menová únia, boj proti
terorizmu a britské referendum: Rozprava pred
samitom s Jeanom-Claudom Junckerom
Boj proti terorizmu, opatrenia zamerané na zvládnutie
utečeneckej krízy, dobudovanie hospodárskej a menovej
únie, posilnenie vnútorného trhu EÚ a požiadavky na
reformu Únie predložené britským premiérom v súvislosti s
referendom o zotrvaní Spojeného kráľovstva v EÚ. Hlavné
body zasadnutia Európskej rady v dňoch 17. a 18.
decembra budú v stredu od 9h predmetom rozpravy
poslancov s predsedom EK Jeanom-Claudom Junckerom a
zástupcom luxemburského predsedníctva v Rade.
Plénum tiež bude diskutovať o vzťahoch medzi EÚ a Ruskom a situácii na Ukrajine, na ktoré sa
počas samitu zamerajú aj šéfovia vlád a hlavy členských štátov Únie. Poslanci sa vyjadria aj ku
kontroverznému projektu zdvojnásobenia kapacity plynovodu Nord Stream.
Rozprava: Streda, 16. december
Postup: Vyhlásenia Európskej rady a Komisie s rozpravou
Twitter: #migrationEU, #refugeecrisis, #antiterrorism ##euref #brexit

Ďalšie informácie
Hlavné body programu zasadnutia Európskej rady v dňoch 17. - 18. decembra 2015
List predsedu Európskej rady Donalda Tuska týkajúci sa otázky referenda Spojeného
kráľovstva o zotrvaní v EÚ/vystúpení z nej (07.12.2015)
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Rozprava o zintenzívnení kontrol na vonkajších
hraniciach EÚ
Podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans
predostrie poslancom v utorok popoludní plány exekutívy
EÚ na posilnenie agentúry Frontex a zriadenie Európskej
pohraničnej a pobrežnej stráže.
Európska komisia oznámila úmysel posilniť pravidlá ochrany vonkajších hraníc EÚ už 13. mája
2015, keď predstavila balík opatrení v rámci Európskeho programu v oblasti migrácie.
Poslanci v minulosti niekoľkokrát žiadali Radu (ministrov) EÚ a Európsku komisiu, aby zvážila
zriadenie pobrežnej stráže EÚ, a to napríklad v uznesení EP z 23. októbra 2013 o migračných
tokoch v oblasti Stredozemia. Parlament tiež v uznesení z 2. apríla 2014 o priebežnom
hodnotení Štokholmského programu uviedol, že "vonkajšie hranice schengenského priestoru by
sa mali v budúcnosti strážiť s podporou členov európskej pohraničnej stráže, ktorých odborná
príprava zahŕňa normy pre ľudské práva."
V uznesení schválenom 2. decembra 2015 poslanci vyzvali Komisiu, aby v rámci revízie
nariadenia o Frontexte predložila návrh na vytvorenie mechanizmu, ktorý by umožnil spracúvať
individuálne sťažnosti proti údajným porušeniam základných práv migrantov a žiadateľov o azyl.
Rozprava: Utorok, 15. december
Postup: Vyhlásenie Komisie s rozpravou
Twitter: @Frontex #Schengen #border #coastguard #refugeecrisis #migrationEU

Ďalšie informácie
Uznesenie EP o migračných tokoch v oblasti Stredozemia s osobitným zreteľom na tragické
udalosti pri pobreží Lampedusy (23.10.2013)
Uznesenie EP o priebežnom hodnotení Štokholmského programu (02.04.2014)
Tlačová správa: Migrácia - EP vyzýva na vytvorenie mechanizmu spracovania sťažností na
postup pohraničníkov v rámci operácií Frontexu (2 December 2015)
Uznesenie EP k osobitnej správe európskej ombudsmanky o vyšetrovaní z vlastného podnetu
v súvislosti s Frontexom (02.12.2015)
Štúdia Európskej komisie o uskutočniteľnosti vytvorenia európskeho systému pohraničnej
stráže na kontrolu vonkajších hraníc Únie (ESBG) predstavená vo výbore EP pre občianske
slobody 31. marca 2015
Európsky program v oblasti migrácie - Oznámenie Komisie (13.05.2015)
Ochrana vonkajších hraníc EÚ - fakty a čísla
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Zdaňovanie právnických osôb: Viac
transparentnosti a koordinácie na úrovni EÚ
Parlament bude v utorok popoludní diskutovať a v stredu
hlasovať o svojich odporúčaniach na zavedenie
legislatívnych opatrení zameraných na posilnenie
transparentnosti, koordinácie a celoúnijného zbližovania
politík v oblasti zdaňovania príjmov právnických osôb.
Komisia bude na poslancami schválený text nútená
zareagovať, a to aj v prípade, že nepredloží samostatný
legislatívny návrh.
Navrhované legislatívne opatrenia, ktoré vypracovali poslanci výboru EP pre hospodárske a
menové veci Anneliese Dodds (S&D, UK) a Luděk Niedermayer (EPP, CZ), nadväzujú na prácu
osobitného parlamentného výboru pre daňové rozhodnutia zriadeného po prepuknutí škandálu
Luxleaks. Parlament schválil odporúčania osobitného výboru dňa 26. novembra, počas
plenárneho zasadnutia v Štrasburgu.
Rozprava: Utorok, 15. december
Hlasovanie: Streda, 16. december
Typ dokumentu: Legislatívne uznesenie
Tlačová konferencia: Streda, 16. december o 14h30
Twitter: #taxpolicy #luxleaks #TaxTransparency #TAXE

Ďalšie informácie
Návrh uznesenia
Tlačová správa po hlasovaní vo výbore (01.12.2012)
Profil spravodajkyne: Anneliese Dodds (S&D, UK)
Profil spravodajcu: Luděk Niedernmayer (EPP, CZ)
Priebeh prerokúvania
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Parlamentná vízia ambicióznej energetickej únie
Vízia Európskeho parlamentu v oblasti vytvorenia stabilnej
a odolnej energetickej únie a výhľadová politika EÚ v
oblasti klimatických zmien bude v pondelok večer
predmetom rozpravy a v utorok hlasovania poslancov. Text
nelegislatívneho uznesenie zareaguje na oznámenie
Komisie z februára 2015. Plénum sa tiež v samostatnom
uznesení vyjadrí k prepájaniu elektrických sietí v rámci EÚ.
Predložené nelegislatívne uznesenie o energetickej únii vyzýva členské štáty EÚ, aby
dodržiavali odporúčania Komisie v oblasti hydraulického štiepenia a dobrovoľného systému
spoločného dojednávania energetických zmlúv a nákupu energií. Navrhovaný text tiež
podporuje plány na rozvoj vlastných európskych zdrojov energie.
Text predloženého nelegislatívneho uznesenia k prepájaniu elektrických sietí podotýka, že plne
integrovaný vnútorný trh s elektrinou by mohol európskym spotrebiteľom priniesť do roku 2030
úspory v objeme 12 až 40 miliárd eur. Zámer dosiahnuť prepojenie elektrických sietí na úrovni
10% do roku 2020 však podľa navrhovaného textu nestačí a musí byť doplnený o ďalšie
ambiciózne a na dôkazoch založené ciele pre rok 2030.
Rozprava: Pondelok, 14. december
Hlasovania: Utorok, 15. december
Typ dokumentov: Nelegislatívne uznesenia
Twitter: #energyunion #energysecurity #climatechange #electricity

Ďalšie informácie
Návrh správy k energetickej únii
Tlačová správa po hlasovaní vo výbore (10.11.2015)
Priebeh prerokúvania - energetická únia
Návrh správy o dosiahnutí miery prepojenia elektrických sietí na úrovni 10 % – príprava
európskych elektrických sietí na rok 2020
Tlačová správa po hlasovaní vo výbore (10.11.2015)
Priebeh prerokúvania - prepájanie elektrických sietí v rámci EÚ
Profil predchádzajúceho spravodajcu - energetická únia: Marek Józef Gróbarczyk (ECR, PL)
Profil nového spravodajcu - energetická únia: Evžen Tošenovský (ECR, CZ)
Profil spravodajcu - prepájanie elektrických sietí v rámci EÚ: Peter Eriksson (Zelení/EFA, SE)
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Rozprava o budúcnosti eurozóny s predsedom
Euroskupiny Jeroenom Dijsselbloemom
Hospodárske a sociálne priority EÚ na rok 2016, ktoré
Komisia vytýčila v Ročnom prieskume rastu, ako aj
špecifické odporúčania pre eurozónu, ktoré exekutíva EÚ
predstavila 26. novembra, budú v utorok dopoludnia
predmetom rozpravy poslancov so zástupcami Rady a
Komisie. Do rozpravy sa po prvýkrát zapojí aj predseda
Euroskupiny Jeroen Dijsselbloem.
Odporúčania v oblasti hospodárskej politiky eurozóny poskytujú členským štátom cielené
poradenstvo v otázkach súvisiacich s fungovaním eurozóny ako celku. Ide napríklad o opatrenia
v oblasti nápravy makroekonomických nerovnováh, fiškálnej situácie eurozóny a dobudovania
hospodárskej a menovej únie (HMÚ).
Poslanci sa v súvislosti s úsilím o dobudovanie HMÚ vyjadria k návrhom Komisie z 21. októbra,
ktoré podľa mnohých z nich nebudú stačiť na odstránenie súčasných nedostatkov
inštitucionálneho rámca eurozóny. Plénum tiež so zámerom dosiahnuť väčšiu demokratickú
zodpovednosť a zapojenie občanov bude požadovať väčší parlamentný dohľad a verejnú
diskusiu.
Poslanci tiež vyzvú Komisiu, aby v súlade so správou piatich predsedov začala rokovania o
dohode medzi Parlamentom, Radou a Euroskupinou o európskej správe hospodárskych
záležitostí, európskom semestri a prebiehajúcich makroekonomických ozdravných programoch,
akým je napríklad program týkajúci sa Grécka.
Parlament svoju pozíciu k návrhom Komisie v oblasti dobudovania HMÚ zhrnie v
nelegislatívnom uznesení, o ktorého znení budú poslanci hlasovať vo štvrtok. Text uznesenia
plénu predkladá výbor EP pre hospodárske a menové veci, ktorý ho schválil 1. decembra.
Rozprava: Utorok, 15. december
Hlasovanie: Štvrtok, 17. december
Postup: Otázka na ústne zodpovedanie Komisii s uznesením o HMÚ
Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie
Twitter: #eurozone #EMU #monetarypolicy

SK

Tlačové oddelenie, Generálne riaditeľstvo komunikácie
Európsky parlament - Tlačový hovorca: Jaume DUCH GUILLOT
Vytočte telefónnu ústredňu (32-2) 28 33000

11 I 16

Plenárne zasadnutie
Ďalšie informácie
Tlačová správa po hlasovaní vo výbore (01.12.2015)
Otázky a odpovede: Ročný prieskum rastu a Európsky semester 2016
Profil spravodajcu: Roberto Gualtieri (S&D, IT)
Priebeh prerokúvania
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Prísnejšia kontrola vyvážaných zbraní
Poslanci počas stredajšej rozpravy vyzvú členské štáty,
aby v súvislosti s novou bezpečnostnou situáciou v okolí
EÚ dôslednejšie aplikovali osembodový kódex Únie pre
vývoz zbraní. Predložený text nelegislatívneho uznesenia, o
ktorom bude plénum hlasovať vo štvrtok, zdôrazňuje, že
tieto obchodné toky nie sú v súlade s priamym
bezpečnostným záujmom EÚ. Členské štáty Únie vyviezli v
roku 2013 do tretích krajín zbrane v celkovej hodnote 26,7
miliardy eur.
Rozprava: Streda, 16. december
Hlasovanie: Štvrtok, 17. december
Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie
Twitter:#ArmsExports #ATT

Ďalšie informácie
Návrh uznesenia
Spoločné pravidlá upravujúce kontrolu vývozu vojenskej technológie a materiálu
Profil spravodajkyne: Bodil Valero (Zelení/EFA, SE)
Priebeh prerokúvania
EP Research: Rámec EÚ pre vývoz zbraní
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Pomoc EÚ pre kovospracujúci a oceliarsky
priemysel
EÚ by mala vynaložiť viac úsilia na pomoc svojmu
kovospracujúcemu a oceliarskemu priemyslu, vrátane
revízie únijných nástrojov na ochranu obchodu, uvádza sa
v návrhu nelegislatívneho uznesenia, o ktorom bude
plénum hlasovať v stredu. Podľa poslancov potrebuje
tento druh výroby predvídateľné ceny energií, jasný právny
rámec v oblasti dodávok elektriny, harmonizáciu režimov
kompenzácií nepriamych nákladov poskytovaných vo
forme štátnej pomoci a mechanizmy transgeneračného
prenosu zručností.
Rozprava: Utorok, 24. november
Hlasovanie: Streda, 16. december
Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie
Twitter: #metals

Ďalšie informácie
Návrh uznesenia
Tlačová správa po hlasovaní vo výbore (13.10.2015)
Profil spravodajcu: Edouard Martin (S&D, FR)
Priebeh prerokúvania
Tlačová správa po plenárnej rozprave (25.11.2015)
Sledujte plenárnu rozpravu zo záznamu (24.11.2015)
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Stanovisko EP k stavu maďarskej demokracie
Parlament vo štvrtok zhodnotí doterajšiu činnosť Komisie v
oblasti monitoringu demokracie, právneho štátu a
základných práv v Maďarsku. Nelegislatívne uznesenie EP
nadviaže na plenárnu rozpravu o politickom vývoji v
Maďarsku z 2. decembra, v rámci ktorej poslanci
diskutovali o aktivovaní rámca EÚ zriadeného za účelom
predchádzania systémovým ohrozeniam zásad právneho
štátu.
Komisia 2. decembra vyhlásila, že v Maďarsku nebadá systémové ohrozenie demokracie,
právneho štátu a základných práv. Krajina však napriek tomu čelí už niekoľkým konaniam vo
veci porušenia predpisov EÚ a očakáva sa, že čoskoro by mali pribudnúť ďalšie.
Niektorí poslanci počas rozpravy kritizovali príliš "legislatívny" prístup Komisie. Od exekutívy EÚ
požadovali v týchto otázkach politickejšie postoje.
Rozprava: Streda, 2. december
Hlasovanie: Streda, 16. december
Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie
Twitter: #Hungary #ruleoflaw #fundamentalrights

Ďalšie informácie
Uznesenie EP o situácii v Maďarsku (10.06.2015)
Otázka na ústne zodpovedanie Komisii - situácia v Maďarsku (02.12.2015)
Tlačová správa po plenárnej rozprave (02.12.2015)
Videozáznam plenárnej rozpravy (02.12.2015)
Rámec právneho štátu EÚ
Priebeh prerokúvania
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Ďalšie body programu
Poslanci sa budú zaoberať aj týmito témami:
• Aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok a
nariadenie EÚ o ochrannej známke (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok)

• Patenty a práva šľachtiteľov rastlín (rozprava a hlasovanie vo štvrtok)
• Strategická spolupráca medzi Europolom a Spojenými arabskými emirátmi (rozprava
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

v pondelok, hlasovanie v utorok) a medzi Europolom a Bosnou a Hercegovinou
(hlasovanie v stredu)
Vzťahy medzi EÚ a Čínou (rozprava v utorok, hlasovanie v stredu)
Podmienky pre prijímanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu (rozprava v stredu)
Ochrana obetí terorizmu (rozprava v pondelok)
Námietky voči Komisiou schválenému zoznamu inváznych nepôvodných druhov a
rozhodnutiu EK povoliť predaj produktov, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú
kukuricu NK603xT25 (rozprava v pondelok, hlasovania v stredu)
Výročná správe o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2014 (rozprava v
stredu, hlasovanie vo štvrtok)
Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť Fínska –
EGF/2015/005 FI/Computer Programming (hlasovanie v utorok) a žiadosť Írska –
EGF/2015/006 IE/PWA International (hlasovanie v stredu)
Situácia v Burundi (hlasovanie vo štvrtok)
Návrhy uznesení - Ochrana Národného parku Virunga v Konžskej demokratickej
republike (hlasovanie vo štvrtok)
Prípady porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (rozpravy a
hlasovania vo štvrtok)
Komplexné partnerstvo a spolupráca medzi EÚ a Vietnamom (rozprava v stredu,
hlasovanie vo štvrtok)
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