
 

Spravodaj plenárneho zasadnutia EP (13.
16. marec 2017, Štrasburg)
 
Závery Európskej rady a Rímska deklarácia: Rozprava s predsedom
EK Junckerom a talianskym premiérom Gentilonim 
Poslanci budú v stredu diskutovať o záveroch zasadnutia hláv štátov a vlád EÚ z 9. -
10. marca a o Rímskej deklarácii k 60. výročiu podpísania Rímskych zmlúv. Rozpravy
sa zúčastní predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker, predseda Európskej
rady Donald Tusk, podpredseda maltskej vlády Louis Grech a taliansky premiér Paolo
Gentiloni, ktorý sa plénu prihovorí prvýkrát od svojho ustanovenia do funkcie v
decembri 2016.
 
 
Záverečné hlasovanie o práve akcionárov ovplyvňovať plat
riaditeľov spoločností 
Poslanci budú v pondelok diskutovať a v utorok hlasovať o nových nástrojoch, ktoré by
mali vo väčšej miere upriamiť pozornosť veľkých podnikov na ich dlhodobú výkonnosť
prostredníctvom zapojenia akcionárov do istých rozhodovacích procesov. Akcionári by
získali právo ovplyvňovať výšku odmien pre riaditeľov, spoločnosti by na druhej strane
mali ľahšie identifikovať svojich podielnikov. 
 
 
Nerasty z konfliktných oblastí: Nová povinnosť náležitej kontroly pre
dovozcov 
Návrh legislatívy, ktorá má zastaviť financovanie ozbrojených skupín a potláčanie
ľudských práv pri obchode s nerastmi z konfliktných oblastí, bude vo štvrtok
predmetom záverečného hlasovania EP. Nariadenie o konfliktných nerastoch zaviaže
importérov cínu, volfrámu, tantalu a zlata náležite si preveriť svojich dodávateľov.
Veľké výrobné podniky by tiež mali zverejniť, ako budú monitorovať dodržiavanie
zákonných pravidiel svojimi dodávateľmi. Malí dovozcovia budú od týchto povinností
oslobodení. 
 
 
Posilnenie inšpekcií v celom potravinovom reťazci  
Zlepšenie sledovateľnosti potravín, boj proti podvodom a obnovenie dôvery
spotrebiteľov v integritu dodávateľského reťazca. To všetko si kladie za cieľ nová
legislatíva, ktorá sprísni kontroly potravín v celom reťazci siahajúcom od producentov
na farmách až po stoly spotrebiteľov. Na konečnom texte nových pravidiel sa dohodli
poslanci so zástupcami holandského predsedníctva ešte v júni 2016.
 
 
Komunálny odpad: Viac recyklácie, menej skládkovania 
Podiel odpadu určeného na recykláciu by sa mal do roku 2030 zvýšiť zo súčasných
44% na 70%. Vyplýva to z návrhu legislatívneho balíka o odpade, o ktorom bude
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plénum diskutovať a hlasovať v utorok. Poslanci chcú tiež obmedziť podiel
skládkovaného odpadu, ktorý ma významne negatívny vplyv na životné prostredie, na
5% a dosiahnuť zníženie plytvania potravinami do roku 2030 o 50%.
 
 
Global gag: Rozprava o protipotratovom pravidle Spojených štátov s
Federicou Mogherini  
Poslanci budú v utorok diskutovať so šéfkou diplomacie EÚ Federicou Mogherini o
rozhodnutí prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa opätovne zaviesť takzvané
global gag pravidlo, ktoré znemožňuje zahraničným mimovládnym organizáciám
financovaným čiastočne z prostriedkov Spojených štátov vykonávať alebo aktívne
podporovať umelé prerušenie tehotenstva. 
 
 
Smernica o strelných zbraniach: Sprísnenie kontrol v snahe
predchádzať tragédiám 
Novelizácia smernice EÚ o strelných zbraniach, ktorá má odstrániť nedostatky
pôvodnej legislatívy, no tiež reagovať na obavy oprávnených užívateľov zbraní, bude v
utorok predmetom rozpravy a hlasovania poslancov. Nové pravidlá sprísnia kontroly
zbraní na streľbu slepými nábojmi a nedostatočne deaktivovaných zbraní, aké boli
využité pri teroristických útokoch v Paríži. Členské štáty by mali zaviesť monitorovací
systém pre vydávanie alebo obnovu licencií a navzájom si vymieňať informácie.
 
 
Poslanci ocenia reformné úsilie Čiernej Hory  
Poslanci budú v stredu diskutovať s komisárom pre rozširovanie Johannesom Hahnom
o reformnom úsilí Čiernej Hory v roku 2016. Plénum pravdepodobne privíta pokrok
Podgorice v prístupových rokovaniach s EÚ, zároveň však vyjadrí obavy v súvislosti s
údajnými pokusmi Ruska o ovplyvňovanie vývoja v krajine, ktoré by mohli
destabilizovať celý západný Balkán. Parlament vo štvrtok prijme k pokroku Čiernej
Hory samostatné uznesenie.
 
 
Nemecký mýtny systém: Poslanci vyzvú Komisiu, aby vysvetlila
zmenu svojho postoja  
Prepracovaný zámer zavedenia mýtneho systému na nemeckých cestách stále
obsahuje prvky, ktoré sú v jasnom rozpore s právom EÚ. Uvádza to návrh uznesenia,
o ktorom budú poslanci hlasovať v stredu.
 
 
Ďalšie body programu
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/sk/agenda/briefing/2017-03-13
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Kontakty 
 
 

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

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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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


Závery Európskej rady a Rímska deklarácia:
Rozprava s predsedom EK Junckerom a
talianskym premiérom Gentilonim
 
Poslanci budú v stredu diskutovať o záveroch zasadnutia
hláv štátov a vlád EÚ z 9. - 10. marca a o Rímskej deklarácii
k 60. výročiu podpísania Rímskych zmlúv. Rozpravy sa
zúčastní predseda Európskej komisie Jean-Claude
Juncker, predseda Európskej rady Donald Tusk,
podpredseda maltskej vlády Louis Grech a taliansky
premiér Paolo Gentiloni, ktorý sa plénu prihovorí prvýkrát
od svojho ustanovenia do funkcie v decembri 2016.
 
Rozprava: Streda, 15. marec
 
Postup: Vyhlásenie Rady a Komisie s rozpravou
 
Twitter: #euco
 
Ďalšie informácie
Hlavné body programu zasadnutia Európskej rady v dňoch 9. - 10. marca 2017
Audiovizuálny materiál
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http://www.consilium.europa.eu/sk/meetings/european-council/2017/03/09-10/
http://audiovisual.europarl.europa.eu/european-council-march-2017


Záverečné hlasovanie o práve akcionárov
ovplyvňovať plat riaditeľov spoločností
 
Poslanci budú v pondelok diskutovať a v utorok hlasovať o
nových nástrojoch, ktoré by mali vo väčšej miere upriamiť
pozornosť veľkých podnikov na ich dlhodobú výkonnosť
prostredníctvom zapojenia akcionárov do istých
rozhodovacích procesov. Akcionári by získali právo
ovplyvňovať výšku odmien pre riaditeľov, spoločnosti by
na druhej strane mali ľahšie identifikovať svojich
podielnikov. 
 
Nová legislatíva, na ktorej sa poslanci neformálne dohodli so slovenským predsedníctvom v
decembri 2016, umožňuje akcionárom hlasovať o politike odmeňovania riadiacich pracovníkov.
Akcionári tak môžu plat riaditeľov priamo naviazať na výkonnosť spoločnosti a dosahovanie
dlhodobých cieľov.
 
Smernica tiež spoločnostiam zjednoduší identifikáciu ich akcionárov a uľahčí im tak vzájomnú
komunikáciu. Akcionári si zároveň budú môcť ľahšie uplatniť svoje práva, vrátane práva na
účasť a hlasovanie na valných zhromaždeniach.
 
Nové požiadavky v oblasti  transparentnosti  by mali  pomôcť inštitucionálnym investorom a
správcom  aktív,  ktorí  sú  často  dôležitými  akcionármi  spoločností  kótovaných  v  EÚ,
intenzívnejšie  sa  zapájať  do  tvorby  investičných  stratégií.
 
Rozprava: Pondelok, 13. marec
 
Hlasovanie: Utorok, 14. marec
 
Postup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), dohoda v 1. čítaní
 
Typ dokumentu: Smernica
 
Tlačová konferencia: Utorok, 14. marec o 16h00
 
Twitter: @VeraJourova
 
Ďalšie informácie
Návrh uznesenia
Tlačová správa po dosiahnutí dohody medzi EP a Radou
Profil spravodajcu: Sergio Gaetano Cofferati (S&D, IT)
Priebeh prerokúvania
Audiovizuálny materiál
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0158+0+DOC+XML+V0//SK
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20161209IPR55541/more-shareholder-say-on-directors%E2%80%99-pay-meps%E2%80%99-deal-with-council-and-commission
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/96915/SERGIO+GAETANO_COFFERATI_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/0121(COD)&l=en
http://www.audiovisual.europarl.europa.eu/corporate-governance


Nerasty z konfliktných oblastí: Nová povinnosť
náležitej kontroly pre dovozcov
 
Návrh legislatívy, ktorá má zastaviť financovanie
ozbrojených skupín a potláčanie ľudských práv pri
obchode s nerastmi z konfliktných oblastí, bude vo štvrtok
predmetom záverečného hlasovania EP. Nariadenie o
konfliktných nerastoch zaviaže importérov cínu, volfrámu,
tantalu a zlata náležite si preveriť svojich dodávateľov.
Veľké výrobné podniky by tiež mali zverejniť, ako budú
monitorovať dodržiavanie zákonných pravidiel svojimi
dodávateľmi. Malí dovozcovia budú od týchto povinností
oslobodení. 
 
Finálny text nariadenia, na ktorom sa neformálne dohodli vyjednávači Európskeho parlamentu a
slovenského predsedníctva v Rade (ministrov) EÚ, musí pred vstupom do platnosti opätovne
schváliť plénum EP. Kompromisné znenie novej legislatívy obsahuje vďaka tlaku poslancov
povinnosť náležitých kontrol na základe usmernení OECD pre väčšinu dovozcov cínu, volfrámu,
tantalu, zlata a ich rúd z konfliktných a vysoko rizikových oblastí.
 
Malí importéri, ako napríklad zubári alebo klenotníci, budú od tejto povinnosti oslobodení, aby
neboli vystavení potenciálne neprimeranej administratívnej záťaži. Veľké spoločnosti v EÚ,
ktoré nakupujú nerasty za účelom ich využitia pri výrobe vlastných produktov, budú nabádaní k
informovaniu o postupoch získavania potrebných surovín, na základe čoho budú následne môcť
požiadať o zaradenie do registra EÚ.
 
Ďalší postup
 
 
 Po schválení dohodnutého textu Parlamentom a Radou bude nové nariadenie zverejnené v
Úradnom vestníku EÚ. Účinnosť nadobudne 21. januára 2021, aby mali členské štáty dostatok
času ustanoviť zodpovedné orgány a aby sa dovozcovia dostatočne oboznámili  so svojimi
novými povinnosťami.  Komisia bude následne pravidelne posudzovať efektívnosť  nových
právnych predpisov a v prípade potreby navrhne ďalšie záväzné opatrenia.
 
Súvislosti
 
Ozbrojené povstania v krajinách bohatých na nerastné suroviny sú často financované zdrojmi
získanými pri nezákonnej ťažbe nerastov. Nové nariadenie sa vzťahuje na všetky konfliktmi
postihnuté  a  vysoko rizikové oblasti  na  svete,  v  rámci  ktorých sú Konžská demokratická
republika  či  oblasť  Veľkých jazier  len  dva najmarkantnejšie  prípady.
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http://www.oecd.org/corporate/mne/mining.htm


Cín, tantal, volfrám a zlato sa využívajú na výrobu mnohých technicky vyspelých zariadení. Tie
sú využívané v oblasti automobilového priemyslu, elektroniky, letectva, v baliarenskom sektore,
odvetví stavebníctva, výroby svietidiel, priemyselných strojov a nástrojov, ako ja v klenotníctve.
 
Rozprava: Streda, 15. marec
 
Hlasovanie: Štvrtok, 16. marec
 
Postup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), dohoda v 1. čítaní
 
Typ dokumentu: Nariadenie
 
Twitter: #ConflictMinerals
 
Ďalšie informácie
Návrh textu nariadenia preložený na základe dohody EP a Rady
Tlačová správa po dosiahnutí dohody medzi EP a Radou (22.11.2016)
EP Research: Konfliktné minerály (máj 2015)
Profil spravodajcu: Iuliu Winkler (EPP, RO)
Priebeh prerokúvania
Audiovizuálny materiál
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http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15115-2016-INIT/en/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20161122IPR52536/conflict-minerals-meps-secure-mandatory-due-diligence-for-importers
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/556993/EPRS_ATA%282015%29556993_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/39725/IULIU_WINKLER_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/0059%28COD%29&l=en
http://www.audiovisual.europarl.europa.eu/conflict-minerals


Posilnenie inšpekcií v celom potravinovom
reťazci 
 
Zlepšenie sledovateľnosti potravín, boj proti podvodom a
obnovenie dôvery spotrebiteľov v integritu dodávateľského
reťazca. To všetko si kladie za cieľ nová legislatíva, ktorá
sprísni kontroly potravín v celom reťazci siahajúcom od
producentov na farmách až po stoly spotrebiteľov. Na
konečnom texte nových pravidiel sa dohodli poslanci so
zástupcami holandského predsedníctva ešte v júni 2016.
 
Nové nariadenie zavedie komplexný, integrovaný a efektívnejší systém inšpekcií zameraných
na kontrolu dodržiavania pravidiel, ktoré sa vzťahujú na bezpečnosť potravín a krmív, ochranu
rastlín  pred  škodcami,  ekologickú  produkciu  takzvaných  bio  potravín,  výrobu  produktov
chránených  zemepisnými  označeniami  EÚ  (tzv.  GIs)  a  veterinárne  požiadavky.
 
Odhalené podvody, ku ktorým dochádzalo pri produkcii potravín, napríklad škandál s konským
mäsom, poukázali na potrebu zefektívniť činnosť zodpovedných kontrolných orgánov. Nové
pravidlá  by  tak  mali  zvýšiť  ochranu  spotrebiteľov  a  čestných  producentov  pred  rizikami
porušovania  pravidiel  kdekoľvek  v  potravinovom dodávateľskom reťazci.
 
Rozprava: Utorok, 14. marec
 
Hlasovanie: Streda, 15. marec
 
Postup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), dohoda v 2. čítaní
 
Typ dokumentu: Nariadenie
 
Twitter: #officialcontrols #foodfraud
 
Ďalšie informácie
Návrh odporúčania do druhého čítania
Tlačová správa po dosiahnutí dohody medzi EP a Radou (16.06.2016)
Profil spravodajkyne: Karin Kadenbach (S&D, AT)
Priebeh prerokúvania
EP Research: Boj proti podvodom s potravinami
Audiovizuálny materiál
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0022+0+DOC+XML+V0//SK
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20160616IPR32569/meps-and-ministers-agree-to-beef-up-official-food-checks-from-farm-to-fork
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/97014/KARIN_KADENBACH_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0140%28COD%29&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2014/130679/LDM_BRI%282014%29130679_REV1_EN.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/food-safety


Komunálny odpad: Viac recyklácie, menej
skládkovania
 
Podiel odpadu určeného na recykláciu by sa mal do roku
2030 zvýšiť zo súčasných 44% na 70%. Vyplýva to z návrhu
legislatívneho balíka o odpade, o ktorom bude plénum
diskutovať a hlasovať v utorok. Poslanci chcú tiež
obmedziť podiel skládkovaného odpadu, ktorý ma
významne negatívny vplyv na životné prostredie, na 5% a
dosiahnuť zníženie plytvania potravinami do roku 2030 o
50%.
 
Do roku 2030 by mala Únia podľa poslancov recyklovať alebo pripraviť na opätovné použitie -
teda skontrolovať, vyčistiť alebo opraviť - až 70% hmotnosti komunálneho odpadu, čiže odpadu
produkovaného domácnosťami a malými podnikmi. Európska komisia pôvodne navrhovala
recyklovať alebo opätovne využiť 65% komunálneho odpadu.
 
Poslanci tiež navrhujú, aby podiel recyklovaného baliaceho materiálu, teda papiera, kartónu,
plastu, skla, kovu a dreva, stúpol do roku 2030 na 80%. Pre každý z týchto materiálov by tiež
mal byť stanovený prechodný cieľ, ktorý by sa mal dosiahnuť v roku 2025.
 
Súvislosti
 
V roku 2014 neskončila v podstate žiadna časť komunálneho odpadu z Belgicka, Dánska,
Holandska, Nemecka, Rakúska a Švédska na skládkach. V tom istom roku skládkovali Cyprus,
Grécko, Chorvátsko, Lotyšsko a Malta viac ako tri štvrtiny ich komunálneho odpadu.
 
Slovensko patrí medzi členské štáty s najnižším podielom recyklovaného či kompostovaného
komunálneho  odpadu  (približne  12%).  Väčšina  komunálneho  odpadu  sa  na  Slovensku
skládkuje  alebo  spaľuje  (cca  88%).
 
Napriek značnému zlepšeniu nakladania s odpadmi v EÚ za ostatné desaťročia končí dodnes
temer tretina komunálneho odpadu Únie na skládkach.  Menej  ako polovica komunálneho
odpadu sa recykluje alebo kompostuje, pričom rozdiely v prístupe k nakladaniu s týmto druhom
odpadu medzi členskými štátmi sú značné.
 
Zlepšenie  odpadového  hospodárstva  by  prinieslo  pozitíva  v  oblasti  ochrany  životného
prostredia a klímy, verejného zdravia a ekonomiky. V rámci snahy posunúť EÚ smerom k
obehovému hospodárstvu predložila Európska komisia štyri legislatívne návrhy, ktoré by mali
zaviesť  nové  ciele  pri  nakladaní  s  odpadom,  a  to  v  oblasti  opätovného  využitia  odpadu,
recyklácie  a  skládkovania.
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Legislatívne návrhy tiež upravujú ustanovenia EÚ v súvislosti s predchádzaním vzniku odpadu a
rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Objasňujú tiež definície, povinnosti predkladania správ a
metódy výpočtov jednotlivých cieľov.
 
Rozprava: Utorok, 14. marec
 
Hlasovanie: Utorok, 14. marec
 
Postup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), 1. čítanie
 
Typ dokumentu: Smernice (4x)
 
Tlačová konferencia: Streda, 15. marec
 
Twitter:#waste #recycling #landfilling #circulareconomy
 
Ďalšie informácie
Návrh uznesenia - smernica o odpade
Návrh uznesenia - smernica o obaloch a odpadoch z obalov
Návrh uznesenia - smernica o skládkach odpadov
Návrh uznesenia - smernica o vozidlách po dobe životnosti, batériách a akumulátoroch a
odpade z elektrických a elektronických zariadení
Tlačová správa po hlasovaní vo výbore (24.01.2017)
Profil spravodajkyne: Simona Bonafè (S&D, IT)
Priebeh prerokúvania - smernica o odpade
Priebeh prerokúvania - smernica o obaloch a odpadoch z obalov
Priebeh prerokúvania - smernica o skládkach odpadov
Priebeh prerokúvania - smernica o vozidlách po dobe životnosti, batériách a akumulátoroch a
odpade z elektrických a elektronických zariadení
Infografika
EP Research: Legislatívny balík v oblasti obehového hospodárstva
Audiovizuálny materiál
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0034+0+DOC+XML+V0//SK
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0029+0+DOC+XML+V0//SK
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0031+0+DOC+XML+V0//SK
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0013+0+DOC+XML+V0//SK
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0013+0+DOC+XML+V0//SK
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20170123IPR59605/waste-boost-recycling-cut-landfilling-and-curb-food-waste-say-meps
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/124814/SIMONA_BONAFE_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0275%28COD%29&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0276%28COD%29&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0274%28COD%29&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0272%28COD%29&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0272%28COD%29&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/news-room/20170306STO65256
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599288/EPRS_BRI(2017)599288_EN.pdf
http://www.audiovisual.europarl.europa.eu/circular-economy


Global gag: Rozprava o protipotratovom pravidle
Spojených štátov s Federicou Mogherini 
 
Poslanci budú v utorok diskutovať so šéfkou diplomacie
EÚ Federicou Mogherini o rozhodnutí prezidenta
Spojených štátov Donalda Trumpa opätovne zaviesť
takzvané global gag pravidlo, ktoré znemožňuje
zahraničným mimovládnym organizáciám financovaným
čiastočne z prostriedkov Spojených štátov vykonávať
alebo aktívne podporovať umelé prerušenie tehotenstva. 
 
Prezidentské memorandum týkajúce sa takzvanej politiky mesta Mexiko (Mexico City Policy) je
vykonávacím nariadením zakazujúcim medzinárodným mimovládnym organizáciám, ktoré
získavajú prostriedky aj  z rozpočtu Spojených štátov,  poskytovať služby alebo informácie
súvisiace s umelým prerušením tehotenstva. Nariadenie podpísal prezident Trump dňa 23.
januára 2017.
 
Spojené štáty sú najväčším donorom v oblasti medzinárodnej zdravotnej pomoci. Agentúra
Spojených štátov pre medzinárodný rozvoj (USAid) v tomto smere vynakladá temer tri miliardy
USD.
 
Rozprava: Utorok, 14. marec
 
Postup: Vyhlásenie vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
 
Twitter: #GlobalGag
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https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/01/23/presidential-memorandum-regarding-mexico-city-policy


Smernica o strelných zbraniach: Sprísnenie
kontrol v snahe predchádzať tragédiám
 
Novelizácia smernice EÚ o strelných zbraniach, ktorá má
odstrániť nedostatky pôvodnej legislatívy, no tiež reagovať
na obavy oprávnených užívateľov zbraní, bude v utorok
predmetom rozpravy a hlasovania poslancov. Nové
pravidlá sprísnia kontroly zbraní na streľbu slepými
nábojmi a nedostatočne deaktivovaných zbraní, aké boli
využité pri teroristických útokoch v Paríži. Členské štáty by
mali zaviesť monitorovací systém pre vydávanie alebo
obnovu licencií a navzájom si vymieňať informácie.
 
Smernica o strelných zbraniach stanovuje podmienky, na základe ktorých budú môcť súkromné
osoby legálne získať a vlastniť zbraň, prípadne ju preniesť do iného členského štátu.
 
Predložený text novej legislatívy je výsledkom dohody vyjednávačov Európskeho parlamentu a
slovenského predsedníctva v Rade (ministrov) EÚ z decembra 2016. Finálne znenie smernice
si kladie za cieľ dosiahnutie rovnováhy medzi záujmami legitímnych vlastníkov zbraní, akými sú
športoví strelci, poľovníci, vojaci v zálohe, zberatelia či osoby podieľajúce sa na rekonštrukcii
bojov, a potrebou chrániť verejný záujem na zvyšovanie bezpečnosti v Európe.
 
Podrobnejšie  informácie  o kompromisnom znení  novelizovanej  smernice nájdete  na tejto
webstránke.
 
Ďalší postup
 
Po schválení novej smernice Európskym parlamentom a Radou (ministrov) EÚ a jej následnom
vstupe do platnosti budú mať členské štáty 15 mesiacov na transpozíciu jej ustanovení do
vnútroštátnych právnych predpisov a 30 mesiacov na spojazdnenie evidenčných systémov,
ktoré by mali obsahovať všetky informácie potrebné na vystopovanie a identifikáciu strelnej
zbrane.
 
Súvislosti
 
Európska komisia sa v rámci Európskeho programu v oblasti bezpečnosti na roky 2015-2020
zaviazala predložiť v roku 2016 návrh novely platnej legislatívy EÚ o strelných zbraniach s
cieľom zlepšiť výmenu informácií medzi členskými štátmi, posilniť sledovateľnosť strelných
zbraní, zjednotiť ich označovanie a ustanoviť spoločné normy pre ich neutralizáciu. V reakcii na
teroristické útoky v roku 2015 sa exekutíva EÚ rozhodla urýchliť práce na texte novely, ktorý bol
Komisiou predložený v novembri  2015.  Parlament  a Rada sa na finálnom texte smernice
dohodli  v  decembri  2016.
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http://www.europarl.europa.eu/news/sk/news-room/20170126BKG59909/revision-of-the-eu-firearms-directive-an-overview
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/news-room/20170126BKG59909/revision-of-the-eu-firearms-directive-an-overview
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0185&from=EN


Rozprava: Utorok, 14. marec
 
Hlasovanie: Utorok, 14. marec
 
Postup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), dohoda v 1. čítaní
 
Typ dokumentu: Smernica
 
Twitter: #guncontrol #firearms
 
Ďalšie informácie
Smernica o strelných zbraniach - predložený text, na ktorom sa predbežne dohodli EP a Rada
Tlačová správa po hlasovaní vo výbore o texte dohody medzi EP a Radou (26.01.2017)
Profil spravodajkyne: Vicky Ford (ECR, UK)
Priebeh prerokúvania
EP Research: Kontrola získavania a vlastníctva zbraní
Tlačová správa Rady po dosiahnutí dohody s EP na texte novej smernice (20.12.2016)
Tlačová správa Komisie (20.12.2016)
Audiovizuálny materiál
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http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14974-2016-INIT/en/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20170126IPR59901/eu-gun-law-updated-to-close-security-loopholes-while-protecting-legitimate-users
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/96949/VICKY_FORD_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0269(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595875/EPRS_BRI(2017)595875_EN.pdf
http://www.consilium.europa.eu/sk/press/press-releases/2016/12/20-control-of-firearms/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4464_en.htm
http://www.audiovisual.europarl.europa.eu/firearms


Poslanci ocenia reformné úsilie Čiernej Hory 
 
Poslanci budú v stredu diskutovať s komisárom pre
rozširovanie Johannesom Hahnom o reformnom úsilí
Čiernej Hory v roku 2016. Plénum pravdepodobne privíta
pokrok Podgorice v prístupových rokovaniach s EÚ,
zároveň však vyjadrí obavy v súvislosti s údajnými
pokusmi Ruska o ovplyvňovanie vývoja v krajine, ktoré by
mohli destabilizovať celý západný Balkán. Parlament vo
štvrtok prijme k pokroku Čiernej Hory samostatné
uznesenie.
 
Prístupové  rokovania  s  Čiernou  Horou  odštartovali  v  júni  2012.  Dosiaľ  bolo  otvorených
dvadsaťšesť  kapitol  a  dve  boli  uzavreté.
 
Rozprava: Streda, 15. marec
 
Hlasovanie: Štvrtok, 16. marec
 
Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie
 
Twitter: #EUenlargement @JHahnEU
 
Ďalšie informácie
Návrh uznesenia
Profil spravodajcu: Charles Tannock (ECR, UK)
Rozširovanie EÚ (webová stránka Európskej komisie)
Priebeh prerokúvania
Audiovizuálny materiál
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2017-0050&language=SK
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/4521/CHARLES_TANNOCK_home.html
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/countries/check-current-status_en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/2309(INI)
http://www.audiovisual.europarl.europa.eu/eu-montenegro


•

•
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Nemecký mýtny systém: Poslanci vyzvú Komisiu,
aby vysvetlila zmenu svojho postoja 
 
Prepracovaný zámer zavedenia mýtneho systému na
nemeckých cestách stále obsahuje prvky, ktoré sú v
jasnom rozpore s právom EÚ. Uvádza to návrh uznesenia,
o ktorom budú poslanci hlasovať v stredu.
 
Pôvodný plán spoplatnenia nemeckých ciest, ktorý krajina prijala 8. júna 2015, by umožnil
nemeckým vodičom odpočítať si nimi zaplatené mýto z dane za motorové vozidlo. Nakoľko táto
možnosť sa netýkala vodičov, ktorí majú auto zaregistrované za hranicami Nemecka, Európska
komisia upozornila nemeckú vládu na možné porušenie nediskriminačných pravidiel EÚ.
 
Exekutíva EÚ zároveň dňa 18. júna 2015 začala voči Nemecku konanie o porušení povinnosti
(tzv. infringement procedure). Po dosiahnutí dohody s nemeckým ministerstvom dopravy na
prepracovanej verzii mýtneho systému, ku ktorej došlo dňa 1. decembra 2016, však Komisia
konanie zastavila.
 
Ani prepracovaný zámer zavedenia mýtneho systému však podľa poslancov z výboru EP pre
dopravu nezvyšuje záťaž pre vodičov v Nemecku registrovaných automobilov, a teda povedie k
nepriamej diskriminácii. Návrh uznesenia preto Komisiu žiada, aby vysvetlila, prečo považuje
zmeny v pôvodnom pláne za dostatočné na zastavenie konania voči Nemecku.
 
Súvislosti: Systémy cestného mýta v EÚ 
 
 
 
V súlade so zásadou, podľa ktorej používateľ či znečisťovateľ platí, zaviedli mnohé členské
štáty EÚ mýto pre automobily na istých úsekoch svojej cestnej infraštruktúry. Napriek tomu, že
aktuálne vnútroštátne systémy výberu mýta a súvisiace poplatky sa navzájom líšia, všetky z
nich platia bez rozdielu pre všetkých užívateľov ciest.
 
Spôsoby spoplatnenia cestnej infraštruktúry v krajinách EÚ:
 

Mýto  vyberané  podľa  vzdialenosti:  Francúzsko,  Grécko,  Chorvátsko,  Írsko,
Poľsko,  Portugalsko,  Španielsko  a  Taliansko. 
Časové  poplatky  (systém  časovo  obmedzených  diaľničných  známok):
Bulharsko,  Česká  republika,  Maďarsko,  Rakúsko,  Rumunsko,  Slovensko  a
Slovinsko. 
Bezplatné  využívanie  väčšiny  cestnej  infraštruktúry:  Belgicko,  Dánsko,
Estónsko, Fínsko, Holandsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Nemecko, väčšina
Spojeného kráľovstva a Švédsko.
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5200_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5200_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4221_en.htm


 
 
Rozprava: Streda, 15. február
 
Hlasovanie: Streda, 15. marec
 
Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie
 
Ďalšie informácie
Návrh uznesenia
Tlačová správa po hlasovaní vo výbore (28.02.2016)
Videozáznam plenárnej rozpravy (15.02.2017)
Otázka na ústne zodpovedanie Komisii (rozprava dňa 15.02.2017)
Tlačová správa EK o dosiahnutí dohody s Nemeckom na novom mýtnom systéme
(01.12.2016)
Tlačová správa EK o zahájení konania o porušení povinnosti voči Nemecku (18.06.2015)
Priebeh prerokúvania
Audiovizuálny materiál
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bMOTION%2bB8-2017-0180%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=SK
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20170227IPR64175/the-revised-german-road-toll-proposal-still-has-elements-that-breach-eu-law
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/sk/plenary/video?debate=1487186099310
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=OQ&reference=O-2016-000152&language=SK
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4221_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4221_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5200_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2526(RSP)
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
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Ďalšie body programu
 
Poslanci sa budú zaoberať aj týmito témami:
 

Integrovaná politika EÚ pre Arktídu (rozprava v stredu, hlasovanie vo štvrtok) 
 Program EÚ v oblasti bezpečnosti: rok po teroristických útokoch v Bruseli (rozprava
v stredu) 
Opatrenia prijaté v nadväznosti na odporúčania výboru TAXE a informácie o reforme
skupiny pre kódex správania týkajúci sa zdaňovania podnikov (rozprava v utorok) 
Ústavné, právne a inštitucionálne dôsledky spoločnej bezpečnostnej a obrannej
politiky: možnosti, ktoré ponúka Lisabonská zmluva (rozprava v stredu, hlasovanie vo
štvrtok) 
Minimálne normy na ochranu chovných králikov (rozprava v pondelok, hlasovanie
v utorok) 
Zodpovedné  vlastníctvo  koňovitých  a  starostlivosť  o ne  (rozprava  v pondelok,
hlasovanie  v utorok) 
Usmernenia pre rozpočet na rok 2018 – Oddiel III (Rozprava v utorok, hlasovanie
v stredu) 
Prekážky  slobody pohybu a  práce občanov EÚ na vnútornom trhu  (hlasovanie
v stredu) 
Preskúmanie  nariadenia  o  štatúte  a  financovaní  európskych  politických  strán
a nadácií  (rozprava  v stredu) 
Rovnosť medzi ženami a mužmi v EÚ v rokoch 2014/2015 (rozprava v pondelok,
hlasovanie v utorok) 
Prípady porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (rozpravy
a hlasovania vo štvrtok) 
Využívanie  frekvenčného  pásma  470  –  790  MHz  v Únii  (rozprava  v utorok,
hlasovanie  v stredu) 
Elektronická demokracia v EÚ (rozprava v stredu, hlasovanie vo štvrtok) 
Vplyv veľkých dát na základné práva (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok) 
Ortuť (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok) 
Priority  EÚ na  zasadnutia  Rady  OSN pre  ľudské  práva  v  roku  2017  (rozprava
v utorok,  hlasovanie  vo  štvrtok) 
Rámec Únie pre zber, správu a využívanie údajov v odvetví rybárstva (rozprava
a hlasovanie vo štvrtok)
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