
 

Spravodaj plenárneho zasadnutia EP (3.
6. október 2016, Štrasburg)
 
Zmena klímy: EP je pripravený ratifikovať parížsku dohodu v utorok 
Európsky parlament je po piatkovom odobrení parížskej dohody ministrami členských
štátov EÚ pripravený na ratifikáciu globálnej dohody o zmene klímy. Hlasovanie o
vyslovení súhlasu so znením dohody bude pravdepodobne zaradené do utorňajšieho
programu plenárneho zasadnutia v Štrasburgu. Hlasovanie EP je nevyhnutným
krokom na vstup dohody, na ktorej sa zmluvné strany dohodli minulý rok v Paríži, do
platnosti.
 
 
Rozprava pred zasadnutím Európskej rady o migrácii, Rusku a
obchodnej politike EÚ  
Poslanci budú v stredu diskutovať o témach, na ktoré sa počas zasadnutia Európskej
rady v dňoch 20. - 21. októbra zamerajú lídri členských štátov. Rozprava, na ktorej sa
zúčastnia aj zástupcovia Rady a Komisie, sa tak zameria na najnovší vývoj a pokrok v
oblasti migrácie, kľúčové otázky v oblasti zahraničného obchodu EÚ a budúcnosť
vzťahov Únie s Ruskom. 
 
 
Dôraznejší zákaz vývozu produktov využívaných pri mučení 
Parlament bude v utorok diskutovať a hlasovať o nových pravidlách EÚ zameraných
na dôslednejšie zamedzenie vývozu tovarov, ktoré by mohli byť využité pri mučení
alebo popravách. V rámci rokovaní s členskými štátmi poslanci presadili ustanovenia,
ktoré zakazujú umiestňovanie na trh a propagáciu produktov využívaných na kruté,
neľudské a ponižujúce zaobchádzanie, ako aj ich tranzit cez územie EÚ.
 
 
Roaming: Rozprava o férovosti politiky primeraného využívania  
Navrhované opatrenia politiky primeraného využívania roamingu, ktoré by mali
zabrániť užívateľom mobilných telefónov zneužívať úniové pravidlá týkajúce sa
zrušenia roamingových poplatkov v rámci EÚ, budú v utorok večer predmetom
plenárnej rozpravy poslancov so zástupcami Komisie.
 
 
Konflikt záujmov v EK: Poslanci budú požadovať vysvetlenie 
V reakcii na viaceré medializované informácie o prepojeniach bývalých a súčasných
komisárov na podnikateľské prostredie sa budú poslanci v utorok večer pýtať exekutívy
EÚ, ako v budúcnosti plánuje takýmto konfliktom záujmov zabrániť. 
 
 
Rozprava o stave gréckych hospodárskych reforiem
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Poslanci budú v utorok popoludní diskutovať s komisárom Pierrom Moscovicim o
gréckom programe makroekonomických úprav a jeho dopadoch,  ako aj o budúcich
rokovaniach medzi Aténami a gréckymi veriteľmi. 
 
 
Rozprava o právach žien v Poľsku  
Snahy o sprísnenie už v súčasnosti reštriktívnych poľských právnych predpisov
týkajúcich sa sexuálneho a reprodukčného zdravia budú v stredu popoludní
predmetom plenárnej rozpravy. Poslanci vyjadrili obavy najmä v súvislosti s návrhmi
zákonov v oblasti prístupu žien k legálnej interrupcii  a využívania ľudských embryí pri
mimotelovom oplodnení, ktorými sa aktuálne zaoberá poľský Sejm. 
 
 
Situácia v Sýrii a v Kolumbii 
Najnovší vývoj v Sýrii, vrátane snáh USA a Ruska o obnovenie prímeria, ktoré
stroskotalo po útoku z 19. septembra na humanitárny konvoj OSN a ofenzíve sýrskej
vlády v Aleppe, bude v stredu popoludní predmetom plenárnej rozpravy so šéfkou
diplomacie EÚ Federicou Mogherini. Plénum bude tiež v samostatnej rozprave
diskutovať o mierovom procese v Kolumbii a referende naplánovanom na 2. októbra,
ktorého predmetom bude mierová dohoda s rebelmi z Revolučných ozbrojených síl
Kolumbie (FARC).
 
 
Bezplatný Interrail k 18. narodeninám? Poslanci budú zvažovať pre a
proti  
Nápad darovať mladým Európanom k ich 18. narodeninám poukaz Interrail a umožniť
im tak precestovať a lepšie spoznať Európu, bude v utorok predmetom plenárnej
rozpravy poslancov so zástupcami Komisie. 
 
 
Ďalšie body programu
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/sk/agenda/briefing/2016-10-03
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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


Kontakty 
 
 
Ján JAKUBOV
Tlačový atašé

(+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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Zmena klímy: EP je pripravený ratifikovať
parížsku dohodu v utorok
 
Európsky parlament je po piatkovom odobrení parížskej
dohody ministrami členských štátov EÚ pripravený na
ratifikáciu globálnej dohody o zmene klímy. Hlasovanie o
vyslovení súhlasu so znením dohody bude pravdepodobne
zaradené do utorňajšieho programu plenárneho zasadnutia
v Štrasburgu. Hlasovanie EP je nevyhnutným krokom na
vstup dohody, na ktorej sa zmluvné strany dohodli minulý
rok v Paríži, do platnosti.
 
Výbor EP pre životné prostredie sa zíde v pondelok večer o 19h00, aby v súvislosti s parížskou
dohodou  a v nadväznosti  na  piatkové  hlasovanie  Rady  (ministrov)  EÚ  schválil  svoje
odporúčanie  plénu.
 
Ďalšia etapa: Rokovania v Marrákeši 
 
Parlament bude okrem toho v stredu diskutovať so zástupcami Rady a Komisie o prioritách pred
ďalším kolom rozhovorov, ktoré by mali prebehnúť v novembri v Marrákeši (COP22).
 
Predložené  uznesenie,  o  ktorého  konečnom  znení  budú  poslanci  hlasovať  vo  štvrtok,
zdôrazňuje  v tejto  súvislosti  naliehavú  potrebu,  aby  všetky  strany  zvýšili  svoje  záväzky
znižovania emisií. K ďalšiemu znižovaniu emisií do roku 2030 by sa podľa navrhovaného textu
mala zaviazať aj EÚ.
 
Súvislosti
 
Parížska dohoda nadobudne platnosť v tridsiaty deň po dátume, keď najmenej 55 zmluvných
strán dohovoru (z celkového počtu 197), ktoré celkovo tvoria odhadom aspoň 55% globálnych
emisií  skleníkových plynov,  uloží  v OSN svoje  listiny  o  ratifikácii,  prijatí,  schválení  alebo
pristúpení.
 
K dnešnému dňu ratifikovalo dohodu 61 strán - vrátane USA a Číny, ktoré sú zodpovedné za
47,79% celosvetových emisií skleníkových plynov.
 
Hlasovanie o Parížskej dohode (COP21): Utorok, 4. október 
 
Rozprava (COP22): Streda, 5. október
 
Hlasovanie (COP22): Štvrtok, 6. október
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http://unfccc.int/paris_agreement/items/9444.php


Postup (COP21): Súhlas
 
Postup (COP22): Otázka na ústne zodpovedanie Rade a Komisii s rozpravou a uznesením
 
Typ dokumentu (COP22): Nelegislatívne uznesenie
 
Twitter: #COP21 #COP22 #ParisAgreement #ClimateChange
 
 
 
Ďalšie informácie
Zmena klímy: Rada akceleruje proces ratifikácie parížskej dohody (tlačová správa Rady,
30.09.2016)
Reakcia predsedu ENVI výboru Giovanniho La Viu (EPP, IT) na hlasovanie v Rade
(30.09.2016)
Ministri odobrili ratifikáciu parížskej dohody (tlačová správa Komisie, 30.09.2016)
Tlačová správa po hlasovaní vo výbore - COP 22 (08.09.2016)
Profil spravodajcu: Giovanni La Via (EPP, IT)
Otázka na ústne zodpovedanie Rade - Konferencia OSN o zmene klímy 2016 v Marrákeši v
Maroku (COP 22)
Otázka na ústne zodpovedanie Komisii - Konferencia OSN o zmene klímy 2016 v Marrákeši v
Maroku (COP 22)
Priebeh prerokúvania
Audiovizuálny materiál
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http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/09/30-council-speeds-eu-ratification-paris-agreement/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/09/30-council-speeds-eu-ratification-paris-agreement/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20160930IPR44808/paris-climate-agreement-ep-to-vote-on-eu-ratification-after-council-green-light
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20160930IPR44808/paris-climate-agreement-ep-to-vote-on-eu-ratification-after-council-green-light
http://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2016093001_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20160907IPR41562/environment-meps-support-paris-agreement-ratification-push-for-entry-into-force
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/96816/GIOVANNI_LA+VIA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2016-000103+0+DOC+XML+V0//SK
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2016-000103+0+DOC+XML+V0//SK
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2016-000104+0+DOC+XML+V0//SK
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2016-000104+0+DOC+XML+V0//SK
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/2814(RSP)
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Rozprava pred zasadnutím Európskej rady o
migrácii, Rusku a obchodnej politike EÚ 
 
Poslanci budú v stredu diskutovať o témach, na ktoré sa
počas zasadnutia Európskej rady v dňoch 20. - 21. októbra
zamerajú lídri členských štátov. Rozprava, na ktorej sa
zúčastnia aj zástupcovia Rady a Komisie, sa tak zameria na
najnovší vývoj a pokrok v oblasti migrácie, kľúčové otázky
v oblasti zahraničného obchodu EÚ a budúcnosť vzťahov
Únie s Ruskom. 
 
Hlavy štátov a vlád sa zídu na samite v Bruseli, na začiatku ktorého sa im prihovorí predseda
Európskeho parlamentu Martin Schulz.
 
Rozprava: Streda, 5. október
 
Postup: Vyhlásenia Rady a Komisie s rozpravou
 
Twitter: #euco #migrationEU #Russia #trade
 
Ďalšie informácie
Anotovaný návrh programu zasadnutia Európskej rady v dňoch 20. - 21. októbra 2016
Poslanci vyzývajú členské štáty, aby prijali viac žiadateľov o azyl z Talianska, Grécka a
Turecka (tlačová správa, 15.09.2016)
Rusko už nie je strategickým partnerom EÚ, tvrdia poslanci (tlačová správa, 10.06.2015)
Audiovizuálny materiál
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http://www.consilium.europa.eu/sk/meetings/european-council/2016/10/20-21/
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20160909IPR41786/meps-urge-eu-countries-to-take-more-asylum-seekers-from-italy-greece-and-turkey
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20160909IPR41786/meps-urge-eu-countries-to-take-more-asylum-seekers-from-italy-greece-and-turkey
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20150604IPR62878/russia-is-no-longer-a-strategic-partner-of-the-eu-say-meps
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Dôraznejší zákaz vývozu produktov využívaných
pri mučení
 
Parlament bude v utorok diskutovať a hlasovať o nových
pravidlách EÚ zameraných na dôslednejšie zamedzenie
vývozu tovarov, ktoré by mohli byť využité pri mučení
alebo popravách. V rámci rokovaní s členskými štátmi
poslanci presadili ustanovenia, ktoré zakazujú
umiestňovanie na trh a propagáciu produktov využívaných
na kruté, neľudské a ponižujúce zaobchádzanie, ako aj ich
tranzit cez územie EÚ.
 
Kľúčovým nástrojom EÚ na boj proti mučeniu a trestu smrti je nariadenie 1236/2005, ktoré
zavádza isté obchodné obmedzenia. Tie zakazujú vývoz tovarov, ktoré nemajú iné praktické
využitie ako mučenie či vykonávanie popráv (napríklad elektrické kreslá alebo automatické
injekčné systémy), a kontrolujú obchod s produktami, ktoré boli vyvinuté na iné účely, mohli by
byť však využité aj na mučenie alebo popravu (napríklad zbrane na potláčanie nepokojov alebo
niektoré anestetiká využívané v smrtiacich injekciách).
 
Napriek istému pokroku bolo nariadenie kritizované pre medzery, ktoré naďalej umožňovali
obchodovanie,  sprostredkovanie obchodov a propagáciu tovarov určených na mučenie či
vykonávania popráv. Komisia v reakcii na uznesenie EP z roku 2010 predložila v roku 2014
legislatívny návrh, ktorý dané nariadenie novelizuje. Výbor EP pre medzinárodný obchod (INTA)
k navrhovanému textu schválil niekoľko pozmeňujúcich návrhov. Následne zasadli vyjednávači
EP, Rady (ministrov) a Komisie za rokovací stôl  a dospeli  k finálnemu kompromisu, ktorý
zohľadňuje väčšinu návrhov výboru INTA. Kompromisný text musí ešte potvrdiť Parlament ako
celok.
 
Rozprava: Utorok, 4. október
 
Hlasovanie: Utorok, 4. október
 
Tlačová konferencia: Utorok, 4. október o 15h30 (s komisárkou Ceciliou Malmström)
 
Postup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), dohoda v 1. čítaní
 
Twitter: #StopTorture #trade #deathpenalty
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https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/41dde55f-7af9-423d-9320-3f655ac422d3/language-sk
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0236+0+DOC+XML+V0//SK
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0267+0+DOC+XML+V0//SK


Ďalšie informácie
Kompromisné znenie novelizovaného nariadenia dosiahnuté na trilaterálnych rokovaniach (EP,
Rada, EK)
Tlačová správa po hlasovaní vo výbore o kompromisnom znení po ukončení trilaterálnych
rokovaní medzi EP, Radou a EK (14.07.2016)
Pozmeňujúce návrhy EP (27.10.2015)
Uznesenie EP: Obchodovanie s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu
smrti, mučenie alebo iné trestanie (17.06.2010)
Profil spravodajkyne: Marietje Schaake (ALDE, NL)
Priebeh prerokúvania
EP Research: Boj proti obchodovaniu s produktami využívanými na mučenie a vykonávanie
popráv (September 2016)
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AMD&format=PDF&reference=A8-0267/2015&secondRef=041-041&language=SK
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AMD&format=PDF&reference=A8-0267/2015&secondRef=041-041&language=SK
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20160714IPR37218/trade-meps-strengthen-export-ban-of-torture-goods
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20160714IPR37218/trade-meps-strengthen-export-ban-of-torture-goods
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0368+0+DOC+XML+V0//SK
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0236+0+DOC+XML+V0//SK
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0236+0+DOC+XML+V0//SK
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/96945/Marietje_SCHAAKE_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/0005%28COD%29&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586659/EPRS_BRI%282016%29586659_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586659/EPRS_BRI%282016%29586659_EN.pdf


Roaming: Rozprava o férovosti politiky
primeraného využívania 
 
Navrhované opatrenia politiky primeraného využívania
roamingu, ktoré by mali zabrániť užívateľom mobilných
telefónov zneužívať úniové pravidlá týkajúce sa zrušenia
roamingových poplatkov v rámci EÚ, budú v utorok večer
predmetom plenárnej rozpravy poslancov so zástupcami
Komisie.
 
Počas vyjednávaní poslancov so zástupcami členských štátov o telekomunikačnom balíku,
ktorý plénum schválilo v októbri 2015, sa Európsky parlament a Rada (ministrov) EÚ dohodli na
princípe roamingových hovorov za domáce ceny (Roam like at Home) a požiadali Európsku
komisiu o vypracovanie podporných opatrení, ktoré by daný princíp pomohli zaviesť do praxe.
Ich súčasťou mal byť mechanizmus primeraného využívania roamingu, ktorý mal operátorov
chrániť  pred zneužívaním alebo neobvyklým využívaním roamingových služieb,  napríklad
prostredníctvom systematického využívania SIM kariet z jedného členského štátu na území
iného štátu EÚ.
 
Najnovší návrh politiky primeraného využívania roamingu z dielne Komisie bol predmetom
rozpravy na pôde výboru EP pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE) dňa 26. septembra.
Členovia výboru zdôraznili  potrebu ďalšieho objasnenie pravidiel  primeraného využívania
a posilnenie ochrany údajov a súkromia užívateľov. Požadovali tiež detailné informácie týkajúce
sa postupu, ktorý by mal zastaviť zneužívanie princípu nulového roamingu, nástrojov, ktoré
budú mať operátori k dispozícii za účelom identifikácie zneužívania, ako aj úlohy vnútroštátnych
regulátorov v procese presadzovania politiky primeraného využívania.
 
Rozprava: Utorok, 4. október
 
Postup: Vyhlásenie Komisie s rozpravou
 
Twitter: #fairuse #roaming
 
Ďalšie informácie
Videozáznam rozpravy na pôde výboru EP pre priemysel, výskum a energetiku (26.09.2016)
Dokumenty súvisiace s rozpravou na pôde výboru ITRE (pozri bod č. 7)
Otázky a odpovede k politike primeraného využívania roamingu (EK)
Audiovizuálny materiál
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http://www.europarl.europa.eu/news/sk/news-room/20151022IPR98802/end-in-sight-for-mobile-phone-%E2%80%9Croaming%E2%80%9D-fees-and-unequal-internet-access
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/sk/committees/video?event=20160926-1500-COMMITTEE-ITRE
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201609/ITRE/ITRE(2016)0926_1/sitt-3154438
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3164_en.htm
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=2755


Konflikt záujmov v EK: Poslanci budú požadovať
vysvetlenie
 
V reakcii na viaceré medializované informácie o
prepojeniach bývalých a súčasných komisárov na
podnikateľské prostredie sa budú poslanci v utorok večer
pýtať exekutívy EÚ, ako v budúcnosti plánuje takýmto
konfliktom záujmov zabrániť. 
 
Pod paľbu otázok sa najnovšie dostala bývalá holandská komisárka pre hospodársku súťaž
Neelie  Kroes za  to,  že  v  čase výkonu funkcie  v  EK zastávala  post  riaditeľky  spoločnosti
registrovanej  na  Bahamách.
 
 
 
Kritike sa v priebehu leta nevyhol ani bývalý predseda EK José Manuel Barroso za prijatie
ponuky  investičnej  banky  Goldman Sachs  stať  sa  predsedom bez  výkonných právomocí
zodpovedným za medzinárodné operácie jej londýnskej dcérskej spoločnosti. V súvislosti s
rozhodnutím bývalého šéfa  exekutívy  EÚ prijať  dané miesto  vyjadrila  obavy aj  Európska
ombudsmanka Emily  O’Reilly.
 
Rozprava: Utorok, 4. október
 
Postup: Vyhlásenie Komisie s rozpravou
 
Twitter: #ConflictofInterest #EUCommissioners
 
Ďalšie informácie
Audiovizuálny materiál
List Európskej ombudsmanky Emily O’Reilly predsedovi EK (05.09.2016)

Plenárne zasadnutie

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

10 I 16

http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
http://www.ombudsman.europa.eu/resources/otherdocument.faces/en/70847/html.bookmark


Rozprava o stave gréckych hospodárskych
reforiem
 
Poslanci budú v utorok popoludní diskutovať s komisárom
Pierrom Moscovicim o gréckom programe
makroekonomických úprav a jeho dopadoch,  ako aj o
budúcich rokovaniach medzi Aténami a gréckymi veriteľmi.
 
Parlament  dohliada  na  grécky  program  finančnej  pomoci  najmä  prostredníctvom  svojej
pracovnej  skupiny pre finančnú pomoc, ktorú vedie poslanec Roberto Gualtieri  (S&D, IT).
 
Súvislosti: Pracovná skupina pre finančnú pomoc
 
Konferencia predsedov (predseda EP a lídri parlamentných politických skupín) schválila dňa 21.
januára 2016 sériu opatrení zameraných na posilnenie parlamentného dohľadu nad programami
finančnej pomoci EÚ. Súčasťou týchto opatrení bolo vytvorenie pracovnej skupiny pre finančnú
pomoc  (FAWG)  v  rámci  výboru  EP  pre  hospodárske  a  menové  veci  (ECON),  ako  aj
organizovanie  poslaneckých  prieskumov  v  krajinách,  ktoré  na  programe  participujú.
 
 
 
 
 
Rozprava: Utorok, 4. október
 
Postup: Vyhlásenie Komisie s rozpravou
 
Twitter: #ESM #Greece
 
 
 
Ďalšie informácie
Tlačová správa po stretnutí komisárov Dombrovskisa a Moscoviciho s FAWG v Štrasburgu
(11.04.2016)
Priebeh prerokúvania
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http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20160411IPR22391/Commissioners-to-MEPs-Successful-review-Greek-Programme-within-target
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20160411IPR22391/Commissioners-to-MEPs-Successful-review-Greek-Programme-within-target
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2883(RSP)&l=en#basicInformation


Rozprava o právach žien v Poľsku 
 
Snahy o sprísnenie už v súčasnosti reštriktívnych
poľských právnych predpisov týkajúcich sa sexuálneho a
reprodukčného zdravia budú v stredu popoludní
predmetom plenárnej rozpravy. Poslanci vyjadrili obavy
najmä v súvislosti s návrhmi zákonov v oblasti prístupu
žien k legálnej interrupcii  a využívania ľudských embryí pri
mimotelovom oplodnení, ktorými sa aktuálne zaoberá
poľský Sejm. 
 
Rozprava: Streda, 5. október
 
Postup: Vyhlásenie Komisie s rozpravou
 
Twitter: #abortion # IVF #InVitro #Poland #womensrights
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Situácia v Sýrii a v Kolumbii
 
Najnovší vývoj v Sýrii, vrátane snáh USA a Ruska o
obnovenie prímeria, ktoré stroskotalo po útoku z 19.
septembra na humanitárny konvoj OSN a ofenzíve sýrskej
vlády v Aleppe, bude v stredu popoludní predmetom
plenárnej rozpravy so šéfkou diplomacie EÚ Federicou
Mogherini. Plénum bude tiež v samostatnej rozprave
diskutovať o mierovom procese v Kolumbii a referende
naplánovanom na 2. októbra, ktorého predmetom bude
mierová dohoda s rebelmi z Revolučných ozbrojených síl
Kolumbie (FARC).
 
Konflikt v Sýrii si od roku 2011 vyžiadal vyše 250.000 životov. Viac ako štyri milióny Sýrčanov
boli v jeho dôsledku nútené hľadať útočisko v susedných krajinách.
 
Plénum prijme v nadväznosti na rozpravu o situácii v Sýrii nelegislatívne uznesenie. Poslanci
budú o jeho znení hlasovať vo štvrtok.
 
Kolumbia
 
V Kolumbii sa 2. októbra uskutoční referendum o historickej mierovej dohode, ktorá by mohla
ukončiť 52 rokov trvajúcu občiansku vojnu v krajine. Dohoda medzi prezidentom krajiny Juanom
Manuelom Santosom a lídrom FARC Timoleonom Jimenezom bola dosiahnutá 23. júna a
podpísaná 26. septembra.
 
Poslanci  EP  a  ich  juhoamerickí  kolegovia  z  Euro-latinskoamerického  parlamentného
zhromaždenia (EuroLat) vycestujú do Kolumbie, aby dohliadli na riadny priebeh samotného
referenda.
 
Rozprava: Streda, 5. október
 
Hlasovanie: Štvrtok, 6. október
 
Postup: Vyhlásenia vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku s
rozpravami 
 
Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie (situácia v Sýrii)
 
Twitter: #Syria #Colombia #EuroLat
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Ďalšie informácie
EP Research: Konflikt v Sýrii (Január 2016)
EP Research: Mierový proces v Kolumbii (Január 2016)
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573924/EPRS_BRI(2016)573924_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/573909/EPRS_ATA(2016)573909_EN.pdf


Bezplatný Interrail k 18. narodeninám? Poslanci
budú zvažovať pre a proti 
 
Nápad darovať mladým Európanom k ich 18. narodeninám
poukaz Interrail a umožniť im tak precestovať a lepšie
spoznať Európu, bude v utorok predmetom plenárnej
rozpravy poslancov so zástupcami Komisie. 
 
Interrail  je  železničný  cestovný  lístok,  ktorý  v  rámci  istého  časového  obdobia  umožňuje
neobmedzené cestovanie vlakovou dopravou v participujúcich krajinách, ako aj medzi nimi.
 
Rozprava: Utorok, 4. október
 
Postup: Vyhlásenie Komisie s rozpravou
 
Twitter: #FreeInterrail  #interail 
 
Ďalšie informácie
Prejav Manfreda Webera (EPP, DE) počas rozpravy o stave Únie, v rámci ktorého načrtol
možnosť bezplatných lístkov pre mladých (14.09.2016)
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/sk/plenary/video?intervention=1473839955553
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/sk/plenary/video?intervention=1473839955553
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Ďalšie body programu
 
Poslanci sa budú zaoberať aj týmito témami:
 

Situácia v utečeneckých táboroch v Calais (rozprava v utorok) 
Vykonávanie  nariadenia  o  materiáloch  prichádzajúcich  do  styku  s potravinami
(rozprava  v stredu,  hlasovanie  vo  štvrtok) 
Mobilizácia  Európskeho  fondu  na  prispôsobenie  sa  globalizácii:  žiadosti
EGF/2016/001 FI/Microsoft  a  EGF/2016/002 SE/Ericsson (hlasovania  v utorok) 
Mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie v záujme poskytnutia pomoci Grécku v
nadväznosti  na  zemetrasenie,  ktoré  postihlo  v  novembri  2015  Iónske  ostrovy
(hlasovanie  v utorok) 
Potreba  európskej  politiky  reindustrializácie  v  súvislosti  s  nedávnymi  prípadmi
Caterpillar  a Alstom (hlasovanie  v stredu) 
Situácia v Konžskej demokratickej republike (rozprava v stredu) 
Ako zjednotiť kontroly rybolovu v Európe (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok) 
Medziinštitucionálna dohoda o registri transparentnosti (rozprava v stredu) 
Prípady porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (rozpravy
a hlasovania vo štvrtok) 
Právna pomoc pre podozrivé alebo obvinené osoby pozbavené osobnej slobody a
právna pomoc v konaní o európskom zatykači (hlasovanie v utorok) 
Európska prokuratúra a Eurojust (rozprava v utorok, hlasovanie v stredu)
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