
 

Spravodaj plenárneho zasadnutia EP (10.
13. december 2018, Štrasburg)
 
Slávnostné udelenie Sacharovovej ceny Olegovi Sencovovi 
Európsky parlament v stredu napoludnie oficiálne udelí tohtoročnú Sacharovovu cenu
za slobodu myslenia ukrajinskému filmovému režisérovi Olegovi Sencovovi.
 
 
Konečné hlasovanie o budúcoročnom rozpočte EÚ  
Parlament bude v stredu hlasovať o výsledku rokovaní s Radou (ministrov) EÚ o
konečnej podobe rozpočtu EÚ na rok 2019. 
 
 
Parlament rozhodne o osude obchodnej dohody medzi EÚ a
Japonskom 
Plenárne hlasovanie o návrhu dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Japonskom,
ktorá predstavuje najväčšiu bilaterálnu obchodnú dohodu, akú kedy EÚ vyjednala, je
naplánované na stredu. 
 
 
Bezpečnosť potravín: Transparentnejší schvaľovací postup 
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) by mal na základe legislatívneho
návrhu, o ktorom bude plénum hlasovať v utorok, povinne zverejňovať detaily z
procesu hodnotenia možných rizík.
 
 
Boj proti terorizmu: Hlasovanie o odporúčaniach osobitného výboru  
Poslanci budú v utorok diskutovať a v stredu hlasovať o záveroch osobitného výboru
EP pre terorizmus, ktorý bol zriadený v septembri 2017 v reakcii na teroristické útoky v
Európe.
 
 
Budúcnosť EÚ: Rozprava s cyperským prezidentom Nikosom
Anastasiadisom 
Prezident Cyperskej republiky Nikos Anastasiadis sa v stredu ako štrnásty líder štátu
EÚ zapojí do diskusie s poslancami a predsedom Komisie Jeanom-Claudom
Junckerom o budúcnosti Únie.
 
 
Brexit: Rozprava po hlasovaní v britskom parlamente  
Priebeh brexitu a utorňajšie hlasovanie dolnej komory britského parlamentu o dohode
o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ budú v stredu predmetom plenárnej rozpravy
EP.
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Humanitárne víza: Výzva na prvotné posúdenie žiadostí o azyl v
tretích krajinách  
Parlament bude v utorok hlasovať o výzve na zavedenie humanitárnych víz na úrovni
EÚ, ktoré by umožnili predbežnú kontrolu žiadateľov o azyl v tretích krajinách a zobrali
by prácu pašerákom.
 
 
Európsky orgán práce: Hlasovanie o pozícii EP pred rokovaniami s
ministrami EÚ 
Rozhodnutie Výboru EP pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL) o začatí rokovaní s
Radou (ministrov) EÚ o zriadení Európskeho orgánu práce bude poslancom
predložené na schválenie v utorok. 
 
 
Schengen: Opätovná výzva na prijatie Bulharska a Rumunska  
Poslanci v utorok prostredníctvom uznesenia pravdepodobne zopakujú svoju výzvu
ministrom členských štátov na čo najskoršie prijatie Bulharska a Rumunska do
schengenského priestoru.
 
 
Hodnotenie asociačnej dohody EÚ s Ukrajinou  
Poslanci v utorkovej rozprave a prostredníctvom stredajšieho uznesenia zhodnotia
uplatňovanie asociačnej dohody EÚ s Ukrajinou a doterajšie reformné úsilie Kyjeva.
 
 
Andrej Babiš a fondy EÚ: Rozprava o možnom konflikte záujmov
českého premiéra  
Poslanci budú v stredu v nadväznosti na medializované informácie diskutovať o
údajnom konflikte záujmov predsedu vlády Českej republiky Andreja Babiša. 
 
 
Ďalšie body programu
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/sk/agenda/briefing/2018-12-10

 
 
Plenárna schôdza Európskeho parlamentu v dňoch 10. - 13.
decembra v Štrasburgu.
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Kontakty 
 
 

Užitočné odkazy
Program zasadnutia
Plenárne zasadnutie naživo (EP Live)
Plenárne zasadnutie naživo (EbS+)
Tlačové konferencie a iné udalosti
EuroparlTV
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.europarl.europa.eu/ep-live/sk/other-events/schedule
http://www.europarltv.europa.eu/sk/home.aspx
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


Slávnostné udelenie Sacharovovej ceny Olegovi
Sencovovi
 
Európsky parlament v stredu napoludnie oficiálne udelí
tohtoročnú Sacharovovu cenu za slobodu myslenia
ukrajinskému filmovému režisérovi Olegovi Sencovovi.
 
Sacharovovu cenu preberie z rúk predsedu EP Antonia Tajaniho v mene Olega Sencova jeho
sesternica Natalia Kaplan a advokát Dmitrij  Dinze. Samotný ukrajinský režisér je aktuálne
väznený  v  Ruskej  federácii  za  údajnú  prípravu  teroristických  činov  proti  ruskej  moci  na
okupovanom Kryme.
 
Po slávnostnom odovzdaní ceny predstúpia zástupcovia Olega Sencova a predseda EP aj pred
novinárov. Začiatok tlačovej konferencie je naplánovaný na 12.30 hod.
 
Odovzdávanie Sacharovovej ceny za rok 2018 môžete sledovať naživo prostredníctvom EP
Live a EbS+.
 
Do užšieho výberu Sacharovovej ceny sa tento rok okrem Olega Sencova dostalo jedenásť
mimovládnych organizácii, ktoré zachraňujú životy migrantov v Stredozemnom mori, a Násir
Zifzáfí, vodca hnutia Hirak, ktoré v Maroku organizuje demonštrácie proti korupcii, represiám
vlády a zneužívaniu moci.
 
Poslanci  prijmú  zástupcov  Olega  Sencova  aj  na  spoločnom  zasadnutí  výborov  EP  pre
zahraničné veci  (AFET) a rozvoj  (DEVE) a podvýboru pre ľudské práva (DROI),  ktoré sa
uskutoční  v  pondelok v  čase od 19.30 do 21.00 hod.
 
Súvislosti
 
Sacharovovu cenu za slobodu myslenia udeľuje Európsky parlament každoročne výnimočným
osobnostiam alebo organizáciám, ktoré bojujú za ľudské práva a základné slobody. Prvými
laureátmi ceny, ktorá nesie meno sovietskeho fyzika a politického disidenta Andreja Sacharova,
boli v roku 1988 Nelson Mandela a Anatolij Marčenko. Sacharovova cena za rok 1989 bola
udelená Alexandrovi Dubčekovi.
 
Slávnostná ceremónia: Streda, 12. december
 
Tlačová konferencia: Streda, 12. december, približne od 12h30
 
Postup: Udelenie Sacharovovej ceny
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/sk/plenary/video?date=12-12-2018
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/sk/plenary/video?date=12-12-2018
https://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=1&institution=&date=12/12/2018


Užitočné odkazy
Sacharovova cena za slobodu myslenia
Finalisti Sacharovovej ceny 2018
Sacharovova cena 2018: poslanci predstavili svoje nominácie
Sacharovova cena 2018
Think tank EP: Sacharovova cena 2018
Sacharovova cena: Laureáti od roku 1988
Audiovizuálny materiál
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http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/sk/home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/eu-affairs/20181005STO15106/finalisti-sacharovovej-ceny-2018
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/eu-affairs/20180920STO14024/sacharovova-cena-2018-poslanci-predstavili-svoje-nominacie
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/sacharovova-cena-2018
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2018)630285
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/en/laureates.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/sk/sakharov-prize-2018_8901_pk


Konečné hlasovanie o budúcoročnom rozpočte
EÚ 
 
Parlament bude v stredu hlasovať o výsledku rokovaní s
Radou (ministrov) EÚ o konečnej podobe rozpočtu EÚ na
rok 2019. 
 
Budúcoročný rozpočet  by mal  priniesť  viac prostriedkov pre program Erasmus+,  výskum,
ochranu životného prostredia,  ako aj  riešenie migrácie a nezamestnanosti  mladých.
 
Poslancom sa v rámci rokovaní o poslednom rozpočte tohto funkčného obdobia EP podarilo
zabezpečiť dodatočných 688,5 miliónov eur nad rámec pôvodného návrhu Európskej komisie.
Tieto prostriedky poputujú na programy, ktoré zákonodarcovia považujú za kľúčové pre podporu
rastu a pracovných miest v EÚ. Menovite ide o Erasmus+ (podpora mobility mladých), Iniciatívu
na podporu zamestnanosti  mladých ľudí (YEI), Horizont 2020 (oblasť výskumu) a COSME
(konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov).
 
Podrobnejšie informácie o dohode na budúcoročnom rozpočte EÚ a ďalších oblastiach, v
ktorých dôjde k navýšeniu financií,  sú k dispozícii  v samostatnej  tlačovej správe.
 
Približne 94% prostriedkov rozpočtu EÚ sa vynakladá na podporu občanov, regiónov, obcí,
farmárov či podnikov. Administratívne výdavky EÚ tvoria približne 6% rozpočtu Únie.
 
Rozprava: Utorok, 11. december
 
Hlasovanie: Streda, 12. december
 
Postup: Rozpočtový postup
 
Užitočné odkazy
Tlačová správa po dosiahnutí dohody s Radou (05.12.2018)
Rozpočtové právomoci EP
Rozpočtový postup
Dokumenty k rozpočtu EÚ na rok 2019 (webová stránka Európskej komisie)
Profil spravodajcu: Daniele Viotti (S&D, IT)
Profil spravodajcu: Paul Rübig (EPP, AT)
Audiovizuálny materiál
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http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20181203IPR20714/eu-budget-2019-deal-ep-boosts-support-for-researchers-and-the-young
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20181203IPR20714/eu-budget-2019-deal-ep-boosts-support-for-researchers-and-the-young
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/20150201PVL00005/Budgetary-powers
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sk/FTU_1.2.5.pdf
http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/2019/2019_en.cfm
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/124791/DANIELE_VIOTTI/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/2278/PAUL_RUBIG/home
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Parlament rozhodne o osude obchodnej dohody
medzi EÚ a Japonskom
 
Plenárne hlasovanie o návrhu dohody o voľnom obchode
medzi EÚ a Japonskom, ktorá predstavuje najväčšiu
bilaterálnu obchodnú dohodu, akú kedy EÚ vyjednala, je
naplánované na stredu. 
 
Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom otvára trh so službami, zavádza
spoločné pravidlá  bilaterálneho obchodu,  spoločné štandardy  pre  oba obchodné bloky  a
postupne by  mala  odstrániť  takmer  všetky  clá  na tovary.
 
Z dohody podpísanej 17. júla 2018 by mohli na strane EÚ najviac profitovať podniky v odvetví
vína a liehovín, mäsa, mlieka, textilu a kožených výrobkov, ďalej spoločnosti majúce záujem o
účasť vo verejných obstarávaniach v železničnom sektore, ako aj malé a stredné podniky. V
prípade jej ratifikácie Európskym parlamentom a Radou (ministrov) EÚ by mohla vstúpiť do
platnosti 1. februára 2019.
 
Dohoda vytvára zónu obchodu so 600 miliónmi obyvateľov, takmer tretinou celosvetového HDP
a 40% globálneho obchodu. Postupne by na jej základe mali byť odstránené takmer všetky clá,
ktoré dnes pri európskych produktoch a službách vyvážaných do Japonska predstavujú ročne
približne 1 miliardu eur.
 
Dohoda o strategickom partnerstve 
 
Parlament  bude  v  stredu  hlasovať  aj  o  Dohode  o  strategickom partnerstve  medzi  EÚ  a
Japonskom, ktorá by mala rozšíriť  vzájomnú spoluprácu aj  do neobchodných oblastí.  Ide
napríklad o energetiku,  školstvo,  výskum a vývoj,  rozvoj,  boj  proti  klimatickým zmenám a
terorizmu. Na jej vstup do platnosti je okrem schválenia EP potrebná aj ratifikácia v každom
členskom štáte EÚ.
 
Dohoda o ochrane investícií
 
EÚ v súčasnosti s Japonskom rokuje o samostatnej Dohode o ochrane investícií, na základe
ktorej by malo dôjsť k ustanoveniu mechanizmu na riešenie sporov. Dohoda by tiež mala zaistiť
rovnaké a spravodlivé zaobchádzanie s priamymi zahraničnými investíciami EÚ v Japonsku a
Japonska v EÚ.
 
Rozprava: Utorok, 11. december
 
Hlasovanie: Streda, 12. december
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http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1684
https://www.mofa.go.jp/files/000381942.pdf
https://www.mofa.go.jp/files/000381942.pdf


Tlačová konferencia: Streda, 12. december o 14h30
 
Postup: Súhlas
 
Užitočné odkazy
Návrh odporúčania - dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom
Návrh uznesenia - dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom
Tlačová správa po hlasovaní vo výbore (05.11.2018)
Profil spravodajcu: Pedro Silva Pereira (S&D, PT)
Priebeh prerokúvania (súhlas)
Priebeh prerokúvania (uznesenie)
Think tank EP: Obchodná dohoda medzi EÚ a Japonskom
Infografika: EÚ a svetový obchod v číslach (21.08.2018)
Vzťahy EÚ-Japonsko: nová obchodná dohoda (článok, 03.12.2018)
Audiovizuálny materiál
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0366+0+DOC+XML+V0//SK
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0367+0+DOC+XML+V0//SK
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20181105IPR18264/trade-committee-meps-give-greenlight-to-landmark-eu-japan-trade-agreement
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/124747/PEDRO_SILVA+PEREIRA/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0091(NLE)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0091M(NLE)
https://epthinktank.eu/2018/07/12/eu-japan-trade-agreement-a-driver-for-closer-cooperation-beyond-trade-international-agreements-in-progress/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20180703STO07132/the-eu-s-position-in-world-trade-in-figures-infographic
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/economy/20181127STO20312/eu-japan-relations-new-trade-agreement-dawn-of-a-new-era
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-japan_9903_pk


Bezpečnosť potravín: Transparentnejší
schvaľovací postup
 
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) by mal na
základe legislatívneho návrhu, o ktorom bude plénum
hlasovať v utorok, povinne zverejňovať detaily z procesu
hodnotenia možných rizík.
 
Nové pravidlá by mali sprehľadniť posudzovanie rizík a zaistiť väčšiu spoľahlivosť, objektívnosť
a nezávislosť  štúdií,  ktoré EFSA využíva v procese schvaľovania -  pri  hodnotení  rizika či
komunikácii o rizikách a pri prijímaní konečného rozhodnutia. Úrad by mal tiež disponovať
väčším rozpočtom, aby bol schopný dôsledne sa zhostiť svojich výskumných povinností.
 
Súvislosti
 
Legislatívny návrh nadväzuje na európsku občiansku iniciatívu zameranú na zákaz glyfozátu a
obavy, podľa ktorých vedecké štúdie použité pri hodnotení daného pesticídu neboli dostatočne
nezávislé, pričom verejnosť ich naviac nemala k dispozícii. Súvisí tiež s procesom, v rámci
ktorého  Komisia  skúmala  účelnosť  a  aktuálnosť  ustanovení  nariadenia  o  všeobecnom
potravinovom  práve.
 
Rozprava: Pondelok, 10. december
 
Hlasovanie: Utorok, 11. december
 
Postup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), 1. čítanie
 
Typ dokumentu: Nariadenie
 
Užitočné odkazy
Návrh uznesenia
Tlačová správa po hlasovaní vo výbore (27.11.2018)
Profil spravodajkyne: Renate Sommer (EPP, DE)
Priebeh prerokúvania
Think tank EP: Posudzovanie predpisov všeobecného potravinového práva
Audiovizuálny materiál
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0417+0+DOC+XML+V0//SK
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20181127IPR20241/eu-food-watchdog-more-transparency-better-risk-prevention
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/4282/RENATE_SOMMER/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0088(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630315/EPRS_BRI(2018)630315_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/food-safety_3003_pk


Boj proti terorizmu: Hlasovanie o odporúčaniach
osobitného výboru 
 
Poslanci budú v utorok diskutovať a v stredu hlasovať o
záveroch osobitného výboru EP pre terorizmus, ktorý bol
zriadený v septembri 2017 v reakcii na teroristické útoky v
Európe.
 
Predložený text vyzýva budúceho predsedu Európskej komisie, aby zachoval kolégiu, ktoré
vzíde z európskych volieb v roku 2019, samostatné portfólio pre komisára pre bezpečnostnú
úniu. Návrh uznesenia tiež naliehavo žiada členské štáty, aby posilnili vzájomnú spoluprácu a
bezodkladne si vymieňali informácie o zmenách stupňa svojho ohrozenia.
 
Výbor tiež požaduje, aby sa Europol stal skutočným centrom výmeny informácií a spolupráce v
oblasti boja proti terorizmu na úrovni EÚ. Za týmto účelom poslanci v prípade nevyhnutnosti
odporúčajú aj posilnenie jeho mandátu.
 
Spravodajkyne uznesenia Monika Hohlmeier (EPP, DE) a Helga Stevens (ECR, BE), ako aj
predsedníčka osobitného výboru Nathalie Griesbeck (ALDE, FR) predstúpia po plenárnom
hlasovaní aj pred novinárov. Začiatok ich tlačovej konferencie je naplánovaný na stredu o 15.00
hod.
 
Rozprava: Utorok, 11. december
 
Hlasovanie: Streda, 12. december
 
Tlačová konferencia: Streda, 12. december o 15h00
 
Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie
 
Užitočné odkazy
Návrh uznesenia
Osobitný výbor EP pre terorizmus
Audiovizuálny materiál

Plenárne zasadnutie
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Budúcnosť EÚ: Rozprava s cyperským
prezidentom Nikosom Anastasiadisom
 
Prezident Cyperskej republiky Nikos Anastasiadis sa v
stredu ako štrnásty líder štátu EÚ zapojí do diskusie s
poslancami a predsedom Komisie Jeanom-Claudom
Junckerom o budúcnosti Únie.
 
Nikos Anastasiadis,  vyštudovaný právnik a bývalý líder stredopravej  strany Demokratické
zhromaždenie, pôsobil ako poslanec cyperskej Snemovne reprezentantov od roku 1981 až do
svojho zvolenia za prezidenta krajiny v roku 2013.
 
Cyperský prezident zavíta do Európskeho parlamentu, aby sa s poslancami ako štrnásty 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, 
dánsky premiér Lars Løkke Rasmussen - dňa 28. novembra.
 

Ďalším lídrom EÚ, ktorý sa zapojí do diskusie s poslancami o budúcnosti Únie, bude španielsky
premiér Pedro Sánchez. Do Európskeho parlamentu zavíta počas januárového plenárneho
zasadnutia v Štrasburgu.
 
Rozprava: Streda, 12. december 
 
Tlačová konferencia: Streda, 12. december o 13h00
 
Postup: Rozprava o budúcnosti Európy
 

Plenárne zasadnutie
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Užitočné odkazy
Životopis cyperského prezidenta Nikosa Anastasiadisa
Rozpravy o budúcnosti EÚ
Audiovizuálny materiál: EÚ - Cyprus
Audiovizuálny materiál: rozpravy o budúcnosti EÚ
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https://presidency.gov.cy/en/bio.html
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Brexit: Rozprava po hlasovaní v britskom
parlamente 
 
Priebeh brexitu a utorňajšie hlasovanie dolnej komory
britského parlamentu o dohode o vystúpení Spojeného
kráľovstva z EÚ budú v stredu predmetom plenárnej
rozpravy EP.
 
Poslanci sa v rozprave vyjadria k brexitu v nadväznosti  na odobrenie dohody o vystúpení
Spojeného  kráľovstva  z  EÚ  a  schválenie  politickej  deklarácie  v  Európskej  rade  dňa  25.
novembra. Zareagujú tiež na výsledky hlasovania o dohode o vystúpení v britskom parlamente.
 
Rozprava: Streda, 12. december
 
Postup: Vyhlásenie Rady a Komisie s rozpravou
 
Užitočné odkazy
Audiovizuálny materiál
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Humanitárne víza: Výzva na prvotné posúdenie
žiadostí o azyl v tretích krajinách 
 
Parlament bude v utorok hlasovať o výzve na zavedenie
humanitárnych víz na úrovni EÚ, ktoré by umožnili
predbežnú kontrolu žiadateľov o azyl v tretích krajinách a
zobrali by prácu pašerákom.
 
Navrhovaný  mechanizmus  by  umožnil  žiadateľom  o  medzinárodnú  ochranu  požiadať  o
humanitárne víza na veľvyslanectvách alebo konzulátoch EÚ na území tretích krajín. V prípade
udelenia takýchto víz by ich držitelia mohli vycestovať na územie EÚ, konkrétne na územie
členského štátu, ktorý víza vydal, za jediným účelom - podať žiadosť o azyl. Rozhodnutie o
udelení víz by malo byť výlučnou kompetenciou daného členského štátu.
 
Jedným  z  cieľov  navrhovaného  opatrenia  je  znížiť  objem  pašerákmi  organizovaných
nelegálnych pokusov o prekročenie hraníc EÚ a s nimi súvisiacimi úmrtiami, a to najmä v oblasti
Stredozemného mora. Zámerom predkladateľov je však taktiež znížiť náklady EÚ a členských
štátov, ktoré súvisia s azylovým konaním, presadzovaním práva, ochranou hraníc, ako aj s
kontrolnými, pátracími a záchrannými operáciami.
 
Text  legislatívneho  uznesenia,  ktorý  plénu  predkladá  Výbor  EP  pre  občianske  slobody,
spravodlivosť  a  vnútorné  veci  (LIBE),  vyzýva Európsku komisiu,  aby  do  31.  marca  2019
predložila legislatívny návrh ustanovujúci systém európskych humanitárnych víz. Prijatie návrhu
v Európskom parlamente si vyžaduje absolútnu väčšinu všetkých poslancov.
 
Rozprava: Streda, 14. november
 
Hlasovanie: Utorok, 11. december
 
Tlačová konferencia: Utorok, 11. december o 15h00
 
Typ dokumentu: Legislatívne uznesenie
 
Užitočné odkazy
Návrh uznesenia
Tlačová správa po hlasovaní vo výbore (03.12.2018)
Profil spravodajcu: Juan Fernando López Aguilar (S&D, ES)
Priebeh prerokúvania
Think tank EP: Pridaná hodnota humanitárnych víz (október 2018)
Audiovizuálny materiál
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Európsky orgán práce: Hlasovanie o pozícii EP
pred rokovaniami s ministrami EÚ
 
Rozhodnutie Výboru EP pre zamestnanosť a sociálne veci
(EMPL) o začatí rokovaní s Radou (ministrov) EÚ o zriadení
Európskeho orgánu práce bude poslancom predložené na
schválenie v utorok. 
 
Európsky orgán práce (ELA) by sa na základe textu navrhovaného nariadenia mal prioritne
zamerať na presadzovania právnych predpisov Únie v oblasti pracovnej mobility a mal by mať
obmedzený počet úloh. Mal by tiež plniť mediačnú funkciu a pomáhať hľadať riešenia sporov
medzi členskými štátmi, ktoré sa týkajú otázok pracovnej mobility, a to aj prostredníctvom
zmierovacieho konania, pokiaľ sa na ňom všetky zainteresované členské štáty dohodnú.
 
Hlasovanie: Utorok, 11. december
 
Postup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), 1. čítanie, mandát EP na rokovania s
Radou (ministrov) EÚ
 
Typ dokumentu: Nariadenie
 
Užitočné odkazy
Návrh uznesenia
Profil spravodajcu: Jeroen Lenaers (EPP, NL)
Priebeh prerokúvania
Think tank EP: Európsky orgán práce
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Schengen: Opätovná výzva na prijatie Bulharska
a Rumunska 
 
Poslanci v utorok prostredníctvom uznesenia
pravdepodobne zopakujú svoju výzvu ministrom členských
štátov na čo najskoršie prijatie Bulharska a Rumunska do
schengenského priestoru.
 
Parlament bude v pondelok diskutovať a v utorok hlasovať o návrhu nelegislatívneho uznesenia
z dielne Výboru EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE), ktorý vyzýva
Radu  (ministrov)  EÚ  na  urýchlené  prijatie  rozhodnutia  o  plnom  začlenení  Bulharska  a
Rumunska  do  schengenského  priestoru.
 
Súvislosti
 
Parlament už v júni 2011 schválil prijatie Bulharska a Rumunska do schengenského priestoru a
odvtedy niekoľkokrát potvrdil, že obe krajiny sú na vstup do Schengenu pripravené.
 
Schengenské pravidlá sa čiastočne vzťahujú na oba členské štáty EÚ už dnes, kontroly na ich
hraniciach so schengenskými štátmi však naďalej pokračujú. Konečné rozhodnutie o prijatí
nových členských štátov do schengenského priestoru je v rukách Rady (ministrov) EÚ, ktorá
však musí ich vstup schváliť jednomyseľne.
 
Rozprava: Pondelok, 10. december
 
Hlasovanie: Utorok, 11. december
 
Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie
 
Užitočné odkazy
Návrh uznesenia
Tlačová správa po hlasovaní vo výbore (05.11.2018)
Profil spravodajcu: Sergei Stanishev (S&D, BG)
Priebeh prerokúvania
Think tank EP: Náklady neexistencie Schengenu v oblasti občianskych práv, spravodlivosti a
vnútorných vecí
Audiovizuálny materiál
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Hodnotenie asociačnej dohody EÚ s Ukrajinou 
 
Poslanci v utorkovej rozprave a prostredníctvom
stredajšieho uznesenia zhodnotia uplatňovanie asociačnej
dohody EÚ s Ukrajinou a doterajšie reformné úsilie Kyjeva.
 
Uznesenie, ktoré plénu predkladá Výbor EP pre zahraničné veci (AFET), uvádza, že napriek
vojne na východe Ukrajiny a pokusom Ruska o jej destabilizáciu sa Kyjevu podarilo uskutočniť
potrebné reformy v oblastiach energetiky, zdravotníctva, dôchodkov, školstva, verejnej správy a
decentralizácie.
 
Poslancov  však  naďalej  znepokojuje  vysoká  úroveň  korupcie  v  krajine,  sila  miestnych
oligarchov  a  nedostatočná  nezávislosť  súdnictva.
 
Súvislosti
 
Asociačná dohoda, ktorá posilnila vzájomné hospodárske a politické prepojenie EÚ a Ukrajiny,
bola podpísaná v roku 2014. Do platnosti vstúpila v roku 2017.
 
Rozprava: Utorok, 11. december
 
Hlasovanie: Streda, 12. december
 
Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie
 
Užitočné odkazy
Návrh uznesenia
Tlačová správa po hlasovaní vo výbore (13.11.2018)
Priebeh prerokúvania
Profil spravodajcu: Michael Gahler (EPP, DE)
Think tank EP: Asociačné dohody EÚ s Moldavskom, Gruzínskom a Ukrajinou (jún 2018)
Štúdia: Vývoj inštitucionálného rámca pre implementáciu asociačných dohôd v Gruzínsku,
Moldavsku a na Ukrajine (september 2018)
Audiovizuálny materiál
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Andrej Babiš a fondy EÚ: Rozprava o možnom
konflikte záujmov českého premiéra 
 
Poslanci budú v stredu v nadväznosti na medializované
informácie diskutovať o údajnom konflikte záujmov
predsedu vlády Českej republiky Andreja Babiša. 
 
Fondy EÚ získané koncernom Agrofert,  ktorý previedol Andrej Babiš do trustového fondu,
predstavujú pre súčasného českého premiéra konflikt záujmov, informovali nedávno médiá
citujúc interný dokument Európskej komisie. Andrej Babiš, ako aj koncern Agrofert, akékoľvek
pochybenia odmietajú.
 
Komisár pre rozpočet EÚ Günther Oettinger začiatkom decembra pred poslancami Výboru EP
pre kontrolu rozpočtu (CONT) vyhlásil, že Komisia berie všetky obvinenia vážne a je v kontakte
s vnútroštátnymi orgánmi za účelom zjednania nápravy.
 
Rozprava: Streda, 12. december
 
Postup: Vyhlásenie Rady a Komisie s rozpravou
 
Užitočné odkazy
Audiovizuálny materiál
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Ďalšie body programu
 
Poslanci sa budú zaoberať aj týmito témami:
 

Program pre  životné  prostredie  a  ochranu  klímy  -  LIFE  (rozprava  v  pondelok,
hlasovanie  v  utorok) 
Horizont Európa – rámcový program pre výskum a inovácie a ktorým sa stanovujú
jeho pravidlá účasti a šírenia (rozpravy v utorok, hlasovania v stredu) 
Nástroj na prepájanie Európy (rozprava v utorok, hlasovanie v stredu) 
Zriadenie Európskeho obranného fondu (rozprava v utorok, hlasovanie v stredu) 
Vesmírny program Únie a Agentúra Európskej únie pre vesmírny program (rozprava
v stredu, hlasovanie vo štvrtok) 
Program Digitálna Európa na obdobie 2021 – 2027 (rozprava v stredu, hlasovanie vo
štvrtok) 
Vízový kódex Spoločenstva (hlasovanie v utorok) 
Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia (hlasovanie v utorok) 
Príprava zasadnutia Európskej rady v dňoch 13. - 14. decembra (rozprava v utorok) 
Ochrana  pracovníkov  pred  rizikami  z  vystavenia  účinkom karcinogénov  alebo
mutagénov  pri  práci  (rozprava  v  pondelok,  hlasovanie  v  utorok) 
Daň z digitálnych služieb (rozpravy v stredu, hlasovania vo štvrtok) 
Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete za rok 2017 a o politike
Európskej únie v tejto oblasti (rozprava v utorok, hlasovanie v stredu) 
Výročná  správa  o  vykonávaní  spoločnej  zahraničnej  a  bezpečnostnej  politiky
(rozprava  v  utorok,  hlasovanie  v  stredu) 
Vojenská mobilita (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok) 
Prípady porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (rozpravy a
hlasovania vo štvrtok) 
Situácia migrantov na hraniciach EÚ s Bosnou a Hercegovinou (rozprava vo štvrtok) 
Rozširovanie afrického moru ošípaných (rozprava vo štvrtok) 
Činnosť európskej ombudsmanky za rok 2017 (rozprava v stredu, hlasovanie vo
štvrtok) 
Vzdelávanie v digitálnej ére: výzvy, príležitosti a ponaučenia pre tvorbu politík EÚ
(rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok) 
Balík opatrení pre jednotný trh (hlasovanie v stredu) 
Doplnenie právnych predpisov EÚ týkajúcich sa typového schvaľovania, pokiaľ ide o
vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie (hlasovanie v utorok) 
Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci EU-OSHA (rozprava
v pondelok, hlasovanie v utorok)
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