
 

Spravodaj plenárneho zasadnutia EP (27.
28. apríl 2016, Brusel)
 
Migračná kríza: Rozprava o realizácii dohody EÚ-Turecko 
Implementácia dohody o navracaní migrantov medzi EÚ a Tureckom, jej právne
aspekty a demokratická kontrola budú vo štvrtok ráno od 8h30 predmetom rozpravy
poslancov s prvým podpredsedom Európskej komisie Fransom Timmermansom a
holandským ministrom pre otázky migrácie Klaasom Dijkhoffom. Poslanci vyjadrili
obavy v súvislosti so súladom dohody s normami EÚ a medzinárodným právom a s jej
zavádzaním do praxe.
 
 
Odstránenie technickým prekážok na ceste k jednotnému
železničnému priestoru EÚ 
Poslanci budú vo štvrtok diskutovať a hlasovať o legislatíve, ktorá by mala viesť k
vytvoreniu jednotného železničného priestoru v EÚ. Dvojica smerníc a nariadenie, na
texte ktorých sa poslanci dohodli s ministrami EÚ v júni 2015, je súčasťou štvrtého
železničného balíka a obsahuje ustanovenia o interoperabilite, bezpečnosti a
Európskej železničnej agentúre (ERA). Predkladaná legislatíva by mala odstrániť
bariéry, ktoré sú dôsledkom odlišných štandardov a postupov v členských štátoch.
 
 
Finančné trhy: Dôveryhodnejší LIBOR a ďalšie úrokové sadzby 
Parlament bude vo štvrtok hlasovať o novej legislatíve, ktorá by mala zvýšiť
dôveryhodnosť referenčných úrokových sadzieb s kritickým významom. Ide o sadzby
ovplyvňujúce finančné nástroje a kontrakty s priemernou hodnotou aspoň 500 miliárd
eur, akým sú napríklad londýnska medzibanková úroková sadzba (LIBOR) a
medzibanková referenčná sadzba eurozóny (EURIBOR). Cieľom nových predpisov je
sprehľadniť postup stanovovania sadzieb a predchádzať konfliktom záujmov, aké viedli
ku škandálu LIBOR. 
 
 
Ochrana najlepšieho záujmu detí pri cezhraničných sporoch  
Opatrenia zamerané na zlepšenie ochrany najlepšieho záujmu dieťaťa pri
cezhraničných sporoch o starostlivosť, rozhodnutiach o adopcii a únosoch detí jedným
z rodičov do iného členského štátu EÚ budú v stredu predmetom rozpravy poslancov s
komisárkou  Věrou Jourovou a holandskou ministerkou zastupujúcou predsedníctvo v
Rade Jeanine Hennis-Plasschaert. Parlament následne vo štvrtok prijme k tejto téme
nelegislatívne uznesenie.
 
 
Riadne právne postavenie pre ženy pracujúce v domácnosti a
opatrovateľky v EÚ 
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Práca v domácnosti a opatrovateľské služby, ktoré vykonávajú vo väčšine ženy
migrantky, by mali za účelom obmedzenia obchodu s ľuďmi, nútenej práce a
vykorisťovania získať oficiálny štatút v pracovnom práve EÚ. Vyplýva to z návrhu
nelegislatívneho uznesenia, o ktorého znení budú poslanci diskutovať v stredu a
hlasovať vo štvrtok. Spoločné pravidlá by podľa poslancov mali zadefinovať modely
právneho vzťahu medzi zamestnávateľom a zamestnancom a ukončiť tak nestálosť a
nelegálnosť týchto prác.
 
 
Ďalšie body programu
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/sk/agenda/briefing/2016-04-27
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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
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/sk/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/sk/plenary/
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=sk
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/sk/other-events/schedule
http://www.europarltv.europa.eu/sk/home.aspx
http://audiovisual.europarl.europa.eu/
http://www.epnewshub.eu
http://www.europarl.europa.eu/rss/sk/audio-podcasts.html


Migračná kríza: Rozprava o realizácii dohody EÚ-
Turecko
 
Implementácia dohody o navracaní migrantov medzi EÚ a
Tureckom, jej právne aspekty a demokratická kontrola
budú vo štvrtok ráno od 8h30 predmetom rozpravy
poslancov s prvým podpredsedom Európskej komisie
Fransom Timmermansom a holandským ministrom pre
otázky migrácie Klaasom Dijkhoffom. Poslanci vyjadrili
obavy v súvislosti so súladom dohody s normami EÚ a
medzinárodným právom a s jej zavádzaním do praxe.
 
Dohoda  medzi  EÚ  a  Tureckom  bola  predmetom  rozpravy  počas  aprílového  plenárneho
zasadnutia (13.04.) v Štrasburgu a zasadnutia výboru EP pre občianske veci (LIBE) zo dňa 7.
apríla. Výbor LIBE na svojom zasadnutí dňa 21. apríla diskutoval v súvislosti s danou dohodou
aj o otázke liberalizácie vízového režimu pre občanov Turecka.
 
Rozprava: Štvrtok, 28. apríl
 
Postup: Vyhlásenie Rady a Komisie s rozpravou
 
Twitter: #EUTurkey #migrationEU
 
 
 
Ďalšie informácie
Dohoda EÚ - Turecko: Nedokonalý ale najrealistickejší nástroj riešenia migrácie (tlačová
správa, 13.04.2016)
Dohoda EÚ - Turecko: Otázky a odpovede (Európska komisia, 19.03.2016)
Vyhlásenie EÚ a Turecka (Európska rada, 18.03.2016)
Závery Európskej rady, 17. - 18. marca 2016
Storify: Plenárna rozprava o dohode medzi EÚ a Tureckom z 28. apríla
Audiovizuálny materiál
Priebeh prerokúvania
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http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20160408IPR22136/Dohoda-E%C3%9A-Turecko-Nedokonal%C3%BD-ale-najrealistickej%C5%A1%C3%AD-n%C3%A1stroj-rie%C5%A1enia-migr%C3%A1cie
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20160408IPR22136/Dohoda-E%C3%9A-Turecko-Nedokonal%C3%BD-ale-najrealistickej%C5%A1%C3%AD-n%C3%A1stroj-rie%C5%A1enia-migr%C3%A1cie
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-963_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/sk/press/press-releases/2016/03/18-eu-turkey-statement/
http://www.consilium.europa.eu/sk/press/press-releases/2016/03/18-european-council-conclusions/
https://storify.com/europarl_en/turkeydebate
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=2743
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/2666(RSP)


Odstránenie technickým prekážok na ceste k
jednotnému železničnému priestoru EÚ
 
Poslanci budú vo štvrtok diskutovať a hlasovať o
legislatíve, ktorá by mala viesť k  vytvoreniu jednotného
železničného priestoru v EÚ. Dvojica smerníc a nariadenie,
na texte ktorých sa poslanci dohodli s ministrami EÚ v júni
2015, je súčasťou štvrtého železničného balíka a obsahuje
ustanovenia o interoperabilite, bezpečnosti a Európskej
železničnej agentúre (ERA). Predkladaná legislatíva by
mala odstrániť bariéry, ktoré sú dôsledkom odlišných
štandardov a postupov v členských štátoch.
 
Nová legislatívna úprava by mala posilniť právomoci Európskej železničnej agentúry tak, aby
bola oprávnená vydávať povolenia pre uvádzanie železničných koľajových vozidiel na trh v
jednotlivých štátoch EÚ, ako aj bezpečnostné osvedčenia pre železničné spoločnosti v celej
Únii. Cieľom nových pravidiel je zníženie nákladov a ušetrenie času železničných podnikov, ako
aj posilnenie bezpečnosti a podpora rozvoja železničného sektora v EÚ.
 
Súvislosti
 
 
 
Európska komisia predložila legislatívne návrhy spadajúce pod takzvaný štvrtý železničný balík
v  januári  2013  so  zámerom zvýšiť  konkurencieschopnosť  a  kvalitu  železničných  služieb
znížením administratívnych nákladov, umožnením konkurencie v sektore osobnej železničnej
dopravy a zabezpečením rovnakých podmienok pre prevádzkovateľov služieb.
 
Dohoda medzi parlamentnými vyjednávačmi, zástupcami Rady (ministrov) EÚ a Európskou
komisiou na technickej časti balíka bola dosiahnutá v júni 2015 a výbor EP pre dopravu ju
odobril v marci 2016. Parlament a Rada následne dosiahli predbežnú dohodu na trhovom pilieri
balíka dňa 19. apríla 2016. Plénum EP by malo o jej obsahu rozhodnúť pravdepodobne na
jeseň 2016.
 
Rozprava: Štvrtok, 28. apríl
 
Hlasovanie: Štvrtok, 28. apríl
 
Tlačová konferencia: Štvrtok, 28. apríl o 14h00
 
Postup: Riadny legislatívny postup, dohoda v 2. čítaní
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http://www.europarl.europa.eu/news/sk/news-room/20160404IPR21412/Eliminating-technical-barriers-to-give-a-boost-to-European-railways
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/news-room/20160420IPR24132/Agreement-on-opening-up-of-the-EU-passenger-railway-market


Typ dokumentov: Smernice (2x) a nariadenie (1x)
 
Twitter: #4thRail
 
Ďalšie informácie
Návrh uznesenia: Interoperabilita železničného systému v Európskej únii - smernica
Návrh uznesenia: Bezpečnosť železníc - smernica
Návrh uznesenia: Železničná agentúra Európskej únie - nariadenie
Tlačová správa po hlasovaní vo výbore (15.03.2016)
Profil spravodajkyne: Izaskun BILBAO BARANDICA (ALDE, ES)
Profil spravodajcu: Michael CRAMER (Zelení/EFA, DE)
Profil spravodajcu: Roberts ZĪLE (ECR, LT)
Priebeh prerokúvania: Interoperabilita železničného systému v Európskej únii - smernica
Priebeh prerokúvania: Bezpečnosť železníc - smernica
Priebeh prerokúvania: Železničná agentúra Európskej únie - nariadenie
EP Research: Štvrtý železničný balík (marec 2016)
EP Research: Štvrtý železničný balík - technický pilier (25.04.2016)
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0071+0+DOC+XML+V0//SK
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0056+0+NOT+XML+V0//SK
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0073+0+DOC+XML+V0//SK
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20160404IPR21412/Eliminating-technical-barriers-to-give-a-boost-to-European-railways
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/96922/IZASKUN_BILBAO+BARANDICA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/28238/MICHAEL_CRAMER_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/28615/ROBERTS_ZILE_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2013/0015(COD)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2013/0016(COD)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2013/0014(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/579088/EPRS_IDA(2016)579088_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/580871/EPRS_ATA(2016)580871_EN.pdf


Finančné trhy: Dôveryhodnejší LIBOR a ďalšie
úrokové sadzby
 
Parlament bude vo štvrtok hlasovať o novej legislatíve,
ktorá by mala zvýšiť dôveryhodnosť referenčných
úrokových sadzieb s kritickým významom. Ide o sadzby
ovplyvňujúce finančné nástroje a kontrakty s priemernou
hodnotou aspoň 500 miliárd eur, akým sú napríklad
londýnska medzibanková úroková sadzba (LIBOR) a
medzibanková referenčná sadzba eurozóny (EURIBOR).
Cieľom nových predpisov je sprehľadniť postup
stanovovania sadzieb a predchádzať konfliktom záujmov,
aké viedli ku škandálu LIBOR. 
 
Manipulácia referenčných úrokových sadzieb, akými sú LIBOR a EURIBOR, podkopáva dôveru
na trhu, narušuje ekonomiku, znižuje zisky investorov a nafukuje hypotéky a úvery. Ďalšie
úrokové sadzby majú podobný účinok na devízové trhy.
 
Vyjednávačom hospodárskeho výboru EP a Rady (ministrov) EÚ sa v novembri 2015 podarilo
dospieť k dohode na nových pravidlách v oblasti stanovovania referenčných úrokových sadzieb.
Text dohody, o ktorom budú poslanci hlasovať vo štvrtok, rozdeľuje sadzby podľa ich vplyvu na
stabilitu finančných trhov do troch kategórií s odlišne nastavenými režimami dohľadu.
 
Hlasovanie: Štvrtok, 28. apríl
 
Postup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), dohoda v 1. čítaní
 
Typ dokumentu: Nariadenie
 
Twitter: #LIBOR, #Euribor, #indexes, #benchmarks
 
Ďalšie informácie
Priebeh prerokúvania
Referenčné indexy: Ako obnoviť dôveru vo finančné trhy?
EP Research: Referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch
Profil spravodajkyne: Cora van Nieuwenhuizen (ALDE, NL)
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http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0314(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/news-room/20160404STO21313/Referen%C4%8Dn%C3%A9-indexy-Ako-obnovi%C5%A5-d%C3%B4veru-vo-finan%C4%8Dn%C3%A9-trhy
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-AaG-556999-Benchmarks-in-financial-instruments-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/125019/CORA_VAN+NIEUWENHUIZEN_home.html


Ochrana najlepšieho záujmu detí pri
cezhraničných sporoch 
 
Opatrenia zamerané na zlepšenie ochrany najlepšieho
záujmu dieťaťa pri cezhraničných sporoch o starostlivosť,
rozhodnutiach o adopcii a únosoch detí jedným z rodičov
do iného členského štátu EÚ budú v stredu predmetom
rozpravy poslancov s komisárkou  Věrou Jourovou a
holandskou ministerkou zastupujúcou predsedníctvo v
Rade Jeanine Hennis-Plasschaert. Parlament následne vo
štvrtok prijme k tejto téme nelegislatívne uznesenie.
 
Poslanci budú pravdepodobne naliehať na členské štáty, aby ustanovili špecializované senáty v
rámci rodinných súdov alebo orgány cezhraničnej mediácie, ktoré by sa zaoberali prípadmi
presahujúcimi hranice jedného členského štátu avšak v rámci Európskej únie. Zároveň by mali
zdôrazniť, že je nevyhnutné, aby Európska komisia a členské štáty zadefinovali  pravidlá v
oblasti automatického uznávania vnútroštátnych dokumentov o adopcii vydávaných v krajinách
EÚ.
 
Súvislosti
 
Uznesenie Európskeho parlamentu nadväzuje na stovky petícií ohľadom cezhraničných sporov
týkajúcich sa starostlivosti o deti v EÚ, ktoré boli doručené petičnému výboru EP. Znepokojenie
vyvoláva okrem iného problematická implementácia nariadenia Brusel IIa o uznávaní a výkone
rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností.
 
Podľa článku 216(2) rokovacieho poriadku EP môže výbor v súvislosti s prípustnou petíciou
vypracovať  iniciatívnu  správu  alebo  predložiť  Parlamentu  stručný  návrh  uznesenia,  ak
Konferencia predsedov (predseda EP a lídri politických skupín) nemá námietky. Mnohé z petícií
adresovaných  Európskemu  parlamentu  sa  týkajú  prípadov  detí  v  Nemecku,  Spojenom
kráľovstve  a  Dánsku.
 
 
 
 
 
Rozprava: Streda, 27. apríl
 
Hlasovanie: Štvrtok, 28. apríl
 
Postup: Otázka na ústne zodpovedanie Rade a Komisii, s uznesením
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20150909+RULE-216+DOC+XML+V0//SK&navigationBar=YES


Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie
 
Twitter:#childcustody #ep_petitions, #ep_legal
 
 
 
Ďalšie informácie
Návrh uznesenia
Tlačová správa po hlasovaní vo výbore (15.03.2016)
Výbor EP pre petície
Výbor EP pre právne veci
Priebeh prerokúvania
Štúdia EP : Cezhraničné únosy detí zo strany rodičov v rámci EÚ
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2016-0487+0+DOC+XML+V0//SK
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20160314IPR19178/Protecting-the-best-interest-of-children-across-borders-in-the-EU
http://www.europarl.europa.eu/committees/sk/peti/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/sk/juri/home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/2575(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/510012/IPOL_STU(2015)510012_EN.pdf


Riadne právne postavenie pre ženy pracujúce v
domácnosti a opatrovateľky v EÚ 
 
Práca v domácnosti a opatrovateľské služby, ktoré
vykonávajú vo väčšine ženy migrantky, by mali za účelom
obmedzenia obchodu s ľuďmi, nútenej práce a
vykorisťovania získať oficiálny štatút v pracovnom práve
EÚ. Vyplýva to z návrhu nelegislatívneho uznesenia, o
ktorého znení budú poslanci diskutovať v stredu a
hlasovať vo štvrtok. Spoločné pravidlá by podľa poslancov
mali zadefinovať modely právneho vzťahu medzi
zamestnávateľom a zamestnancom a ukončiť tak nestálosť
a nelegálnosť týchto prác.
 
Na pracovníkov  v  domácnosti  a  opatrovateľov  by  sa  mali  vzťahovať  zákonníky  práce  a
antidiskriminačné zákony všetkých členských štátov, uvádza sa v navrhovanom uznesení,
ktorého autorkou je poslankyňa Kostadinka Kuneva (GUE/NGL, EL).  Predložený text  tiež
požaduje, aby títo pracovníci mohli vstupovať do odborových zväzov a profesijných organizácií.
 
Navrhované uznesenie požaduje adekvátne metódy kontroly a zodpovedajúce právomoci pre
inšpektorov  s  cieľom  účinne  bojovať  proti  obchodu  s  ľuďmi,  zlému  zaobchádzaniu  s
pracovníkmi, nútenej práci a finančnému vykorisťovaniu. Členské štáty zároveň vyzýva na
uzatvorenie  bilaterálnych  dohôd  so  štátmi,  z  ktorých  prichádza  najviac  pracovníkov  v
domácnosti  a opatrovateľov, a úpravu svojej  vízovej politiky tak, aby títo pracovníci  mohli
legálne zmeniť zamestnávateľa.
 
Súvislosti
 
Podľa údajov Medzinárodnej organizácie práce (ILO) z roku 2010 pôsobilo v EÚ v odvetví
domácej práce 2,5 milióna osôb a 88 % z nich boli ženy. Viac ako 20 miliónov Európanov, z
ktorých dve tretiny tvoria ženy, sa stará o dospelé závislé osoby.
 
Poslanci uvádzajú príklady úspešných modelov v rámci EÚ s pozitívnym účinkom na sociálne a
pracovné podmienky zamestnancov tohto odvetvia. Spomínajú napríklad Belgicko so systémom
platobných šekov za všeobecné služby poskytované v domácnosti (CESU) či Francúzsko.
 
Rozprava: Streda, 27. apríl
 
Hlasovanie: Štvrtok, 28. apríl
 
Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie
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http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_173363.pdf


Twitter: #womenrights #domesticworkers
 
Ďalšie informácie
Návrh uznesenia
Profil spravodajkyne: Kostadinka Kuneva(GUE/NGL, EL)
Priebeh prerokúvania
Kostadinka Kuneva o ochrane opatrovateliek a pomocníc v domácnosti (rozhovor, 22.02.2016)
EP Research: Situácia pracovníkov v domácnosti
Štúdia Medzinárodnej organizácie práce: Pracovníci v domácnosti - celosvetové a regionálne
štatistiky a rozsah právnej ochrany
Štúdia Agentúry EÚ pre základné práva (FRA): Nelegálne zamestnaní migranti v odvetví
domácich prác
Audiovizuálny materiál
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0053+0+DOC+XML+V0//SK
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/125092/KOSTADINKA_KUNEVA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/2094(INI)
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/news-room/20160218STO14860/Kuneva-Regulating-domestic-workers-will-reduce-trafficking-and-abuse
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/573874/EPRS_BRI(2015)573874_EN.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_173363.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_173363.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1668-FRA-report-domestic-workers-2011_EN.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1668-FRA-report-domestic-workers-2011_EN.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?ref=I120222


•

•
•

•

•

Ďalšie body programu
 
Poslanci sa budú zaoberať aj týmito témami:
 

Výročná  správa  Európskej  investičnej  banky  za  rok  2014  (rozprava  v  stredu,
hlasovanie  vo  štvrtok) 
Absolutóriá za rok 2014 (rozprava v stredu, hlasovania vo štvrtok) 
Rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien v digitálnom veku (rozprava v stredu,
hlasovanie vo štvrtok) 
Útoky na nemocnice a školy ako porušovanie medzinárodného humanitárneho práva
(rozprava v stredu, hlasovanie vo štvrtok) 
Prístup  verejnosti  k  dokumentom  v  rokoch  2014  –  2015  (rozprava  v  stredu,
hlasovanie  vo  štvrtok)
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