
 

Spravodaj plenárneho zasadnutia EP
(28.
29. november 2018, Brusel)
 
Budúcnosť EÚ: Rozprava s dánskym premiérom Larsom Løkkem
Rasmussenom 
Predseda vlády Dánskeho kráľovstva Lars Løkke Rasmussen sa v stredu ako trinásty
líder štátu EÚ zapojí do debaty s poslancami a podpredsedom Komisie Valdisom
Dombrovskisom o budúcnosti Únie.
 
 
Schengen: Nové pravidlá pre dočasné obnovovanie kontrol na
vnútorných hraniciach 
Poslanci budú vo štvrtok hlasovať o postoji EP k novým pravidlám, ktoré by mali
upraviť podmienky pre obnovovanie kontrol na vnútorných hraniciach schengenského
priestoru a dobu ich trvania.
 
 
Rozširovanie EÚ: Pokrok západného Balkánu za rok 2018  
Hodnotenie pokroku piatich krajín západného Balkánu na ceste k ich možnému vstupu
do EÚ bude v stredu predmetom rozpravy a vo štvrtok hlasovania poslancov. 
 
 
Ďalšie body programu
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/sk/agenda/briefing/2018-11-28

 
 
Plenárna schôdza Európskeho parlamentu v dňoch 28. - 29.
novembra v Bruseli.
 

Plenárne zasadnutie
27-11-2018 - 16:09
Ref. č.: 20181116BRI19208
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Kontakty 
 
 

Užitočné odkazy
Program zasadnutia
Plenárne zasadnutie naživo (EP Live)
Plenárne zasadnutie naživo (EbS+)
EuroparlTV
Tlačové konferencie a iné udalosti
Multimediálny web EP
EP Newshub
Think tank EP: 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
Tlačová atašé

(+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.europarltv.europa.eu/sk/home.aspx
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/sk/other-events/schedule
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
http://www.epnewshub.eu/#/template=newslist&order=time&mp=0-0
http://www.europarl.europa.eu/rss/sk/audio-podcasts.html
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Budúcnosť EÚ: Rozprava s dánskym premiérom
Larsom Løkkem Rasmussenom
 
Predseda vlády Dánskeho kráľovstva Lars Løkke
Rasmussen sa v stredu ako trinásty líder štátu EÚ zapojí
do debaty s poslancami a podpredsedom Komisie
Valdisom Dombrovskisom o budúcnosti Únie.
 
Lars  Løkke Rasmussen,  líder  liberálnej  strany Venstre,  ktorý  začínal  ako miestny politik,
zastával úrad predsedu dánskej vlády po prvýkrát v rokoch 2009 - 2011, aby sa na jej čelo vrátil
opäť v roku 2015.
 
Dánsky premiér zavíta do Európskeho parlamentu, aby sa s poslancami ako trinásty líder
členského štátu podelil o svoju víziu reformy fungovania Únie. Séria rozpráv o budúcnosti EÚ
medzi hlavami štátov a vlád EÚ na jednej strane a poslancami EP na strane druhej odštartovala
v januári 2018 a bude pokračovať až do budúcoročných európskych volieb.
 
Na rozpravách o budúcnosti EÚ sa dosiaľ zúčastnili tieto hlavy štátov a vlád:
 

írsky premiér Leo Varadkar - dňa 17. januára, 
chorvátsky premiér Andrej Plenković - dňa 6. februára, 
portugalský premiér António Costa - dňa marca, 
francúzsky prezidentEmmanuel Macron - dňa apríla, 
belgický premiérCharles Michel - dňa 3. mája, 
luxemburský premiér Xavier Bettel - dňa 30. mája, 
holandský premiér Mark Rutte - dňa 13. júna, 
poľský premiér Mateusz Morawiecki - dňa 4. júla, 
grécky premiér Alexis Tsipras - dňa 11. septembra, 
estónsky premiér Jüri Ratas - dňa 3. októbra, 
rumunský prezident Klaus Iohannis - dňa 23. októbra, 
nemecká kancelárka Angela Merkel - dňa 13. novembra.
 

Ďalším lídrom EÚ, ktorý sa zapojí do diskusie s poslancami o budúcnosti Únie, bude prezident
Cyperskej  republikyNicos  Anastasiades.  Do  Európskeho  parlamentu  zavíta  počas
decembrového  plenárneho  zasadnutia  v  Štrasburgu.
 
Rozprava: Streda, 28. november, o 15h00
 
Postup: Rozprava o budúcnosti Európy
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http://www.futureofeuropedebates.eu/#target


Užitočné odkazy
Životopis dánskeho premiéra Larsa Løkkeho Rasmussena
Rozpravy o budúcnosti EÚ
Priamy prenos z rozpravy (EbS+)
Audiovizuálny materiál - rozprava s dánskym premiérom
Audiovizuálny materiál - rozpravy o budúcnosti EÚ

Plenárne zasadnutie

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

4 I 7

http://stm.dk/_a_2762.html
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/future
https://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?page=2&date=11/28/2018&institution=European Parliament#s421174
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-future-of-europe-with-lars-l-kke-rasmussen-danish-prime-minister_10101_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/future-of-europe_3206_pk


Schengen: Nové pravidlá pre dočasné
obnovovanie kontrol na vnútorných hraniciach
 
Poslanci budú vo štvrtok hlasovať o postoji EP k novým
pravidlám, ktoré by mali upraviť podmienky pre
obnovovanie kontrol na vnútorných hraniciach
schengenského priestoru a dobu ich trvania.
 
Kódex schengenských hraníc, ktorý by mal byť na základe predloženého textu novelizovaný,
dnes  umožňuje  členským štátom dočasne  vykonávať  kontroly  na  vnútorných  hraniciach
schengenského priestoru v prípadoch závažného ohrozenia verejného poriadku alebo vnútornej
bezpečnosti.
 
Výsledkom štvrtkového hlasovania by mala byť vyjednávacia pozícia Európskeho parlamentu,
na  základe ktorej  budú poslanci  rokovať  so  zástupcami  Rady  (ministrov)  EÚ o  časovom
obmedzení trvania kontrol pri ich prvotnom obnovení, celkovej maximálnej dobe trvania kontrol
a zárukách pri ich predlžovaní.
 
Súvislosti
 
Kontroly na vnútorných hraniciach schengenského priestoru aktuálne vykonávajú Dánsko,
Nemecko, Nórsko, Rakúsko a Švédsko. Dôvodom ich zavedenia boli mimoriadne okolnosti
súvisiace s migračnou krízou, ktorá eskalovala v roku 2015. Kontroly zaviedlo aj Francúzsko z
dôvodu pretrvávajúcej hrozby teroristických útokov.
 
Hlasovanie: Štvrtok, 29. november
 
Postup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), 1. čítanie
 
Typ dokumentu: Nariadenie
 
Užitočné odkazy
Návrh nariadenia
Tlačová správa po hlasovaní vo výbore (22.10.2018)
Profil spravodajkyne: Tanja Fajon (S&D, SI)
Priebeh prerokúvania
Zoznam členských štátov dočasne vykonávajúcich kontroly na vnútorných hraniciach (webová
stránka EK)
Rozhovor so spravodajkyňou
Audiovizuálny materiál
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https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen_en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0356+0+DOC+XML+V0//SK
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20181022IPR16910/schengen-new-rules-for-temporary-checks-at-national-borders
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/96911/TANJA_FAJON/home
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0245%28COD%29&l=en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control_en
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/security/20181116STO19210
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Rozširovanie EÚ: Pokrok západného Balkánu za
rok 2018 
 
Hodnotenie pokroku piatich krajín západného Balkánu na
ceste k ich možnému vstupu do EÚ bude v stredu
predmetom rozpravy a vo štvrtok hlasovania poslancov. 
 
Európsky parlament zhodnotí situáciu v Srbsku, Kosove, Bývalej juhoslovanskej republike
Macedónsko, Albánsku a Čiernej Hore najprv v rámci stredajšej rozpravy, pravdepodobne s
komisárom  pre  rozširovanie  Johannesom  Hahnom,  a  následne  prostredníctvom
nelegislatívnych  uznesení,  o  textoch  ktorých  bude  vo  štvrtok  hlasovať  plénum.
 
Únia vedie v súčasnosti prístupové rokovania so Srbskom a Čiernou Horou. Očakáva sa, že
Rada (ministrov)  EÚ schváli  zahájenie  prístupových  rozhovorov  s  Albánskom a  Bývalou
juhoslovanskou  republikou  Macedónsko  v  júni  2019.
 
Rada pre stabilizáciu a pridruženie medzi EÚ a Kosovom sa prvýkrát stretla v októbri 2016.
Kosovu  však  zatiaľ  nebol  priznaný  štatút  kandidátskej  krajiny,  nakoľko  jeho  nezávislosť
neuznáva päť členských štátov EÚ: okrem Slovenska je to aj Cyprus, Grécko, Rumunsko a
Španielsko.
 
Rozpravy: Streda, 28. november
 
Hlasovania: Štvrtok, 29. november
 
Typ dokumentov: Nelegislatívne uznesenia
 
Užitočné odkazy
Tlačová správa po hlasovaní vo výbore (09.10.2018)
Stratégia pre západný Balkán (EK)
Priebeh prerokúvania - Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko
Priebeh prerokúvania - Srbsko
Priebeh prerokúvania - Kosovo
Priebeh prerokúvania - Albánsko
Audiovizuálny materiál
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http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20181009IPR15401/western-balkans-meps-take-stock-of-2018-progress
https://ec.europa.eu/commission/news/strategy-western-balkans-2018-feb-06_sk
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2145(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2146(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2149(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2147(INI)&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/search?q=western%20balkans
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Ďalšie body programu
 
Poslanci sa budú zaoberať aj týmito témami:
 

Škandál s transakciami Cum Ex: finančná trestná činnosť a medzery v súčasnom
právnom rámci (hlasovanie vo štvrtok) 
Stratégia  dlhodobého  znižovania  emisií  skleníkových  plynov  v  EÚ  v  súlade  s
Parížskou  dohodou  (rozprava  v  stredu) 
Balík opatrení pre jednotný trh (rozprava v stredu) 
Situácia žien so zdravotným postihnutím (rozprava a hlasovanie vo štvrtok) 
WTO: cesta vpred (rozprava v stredu, hlasovanie vo štvrtok) 
Mobilizácia  Európskeho  fondu  na  prispôsobenie  sa  globalizácii  –  žiadosť
EGF/2018/003  EL/Attica  publishing  (hlasovanie  vo  štvrtok) 
Úloha  nemeckého  úradu  starostlivosti  o  mládež  (Jugendamt)  v  cezhraničných
rodinných  sporoch  (hlasovanie  vo  štvrtok)
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