
 

Spravodaj plenárneho zasadnutia EP (5.
8. február 2018)
 
Online nakupovanie bez hraníc  
Poslanci budú v pondelok diskutovať a v utorok hlasovať o novej legislatíve proti
neoprávnenému geografickému blokovaniu, ktorá by mala rozšíriť cezhraničný prístup
k internetovému nákupu produktov, rezerváciám hotelového ubytovania, prenájmu
automobilov alebo kúpe vstupeniek na koncerty, festivaly či do zábavných parkov. 
 
 
Voľby do EP po brexite: Prerozdelenie kresiel a reforma volebných
predpisov  
Po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ by sa mal počet poslancov EP znížiť zo 751
na 705, Slovensko by však malo získať o jeden mandát viac. Vyplýva to z legislatívnej
iniciatívy, o ktorej budú poslanci diskutovať a hlasovať v stredu.
 
 
Klíma: Rýchlejšie znižovanie emisií CO2 a financovanie
nízkouhlíkových inovácií  
Plénum bude v pondelok diskutovať a v utorok hlasovať o legislatívnom návrhu na
rýchlejšie znižovanie emisií skleníkových plynov prostredníctvom systému EÚ na
obchodovanie s emisiami (ETS). Nová smernica by mala prispieť k naplneniu
záväzkov, ktoré EÚ vyplývajú z parížskej klimatickej dohody.
 
 
Budúcnosť EÚ: Rozprava s chorvátskym premiérom Plenkovićom  
Predseda chorvátskej vlády Andrej Plenković sa v utorok ako druhý líder EÚ zapojí do
diskusie s poslancami o budúcnosti Únie. 
 
 
Voľby do EP 2019: Podpora spitzenkandidátov pri výbere predsedu
Európskej komisie 
 
 
Výzva na ukončenie striedania letného a zimného času 
 
 
Rumunsko: Justičná reforma a jej dopad na právny štát 
 
 
Rozširovanie EÚ: Nová stratégia pre západný Balkán 

Plenárne zasadnutie
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Hlasovanie o odvolaní podpredsedu EP Czarneckého 
 
 
Posilnenie úlohy Európskej investičnej banky pri riešení migračnej
krízy 
 
 
Ďalšie body programu
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/sk/agenda/briefing/2018-02-05

 

Kontakty 
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Ďalšie informácie
Program zasadnutia
Plenárne zasadnutie naživo
Tlačové konferencie a iné udalosti
EuroparlTV
Audiovizuálna služba pre novinárov
EP Newshub
EPRS Plenary podcasts on key issues

Ján JAKUBOV
Press Officer

(+32) 2 28 34476 (BXL)
(+33) 3 881 73840 (STR)
(+32) 498 98 35 90
jan.jakubov@europarl.europa.eu
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Online nakupovanie bez hraníc 
 
Poslanci budú v pondelok diskutovať a v utorok hlasovať o
novej legislatíve proti neoprávnenému geografickému
blokovaniu, ktorá by mala rozšíriť cezhraničný prístup k
internetovému nákupu produktov, rezerváciám hotelového
ubytovania, prenájmu automobilov alebo kúpe vstupeniek
na koncerty, festivaly či do zábavných parkov. 
 
Nové pravidlá umožnia spotrebiteľom vybrať si webovú stránku v EÚ, prostredníctvom ktorej si
chcú  zakúpiť  alebo  objednať  tovary  či  služby  bez  toho,  aby  sa  stránka  zablokovala  či
potenciálnych klientov automaticky presmerovala na inú webovú lokalitu z dôvodu ich štátnej
príslušnosti, miesta bydliska alebo dočasného pobytu.
 
Obchodníci tak budú musieť pristupovať k online nakupujúcim z iných členských štátov EÚ
rovnako, akoby išlo o miestnych zákazníkov. Potenciálnym klientom teda budú nútení ponúknuť
svoj produkt či službu za rovnakú cenu a za rovnakých podmienok, pokiaľ ide o:
 

nákup a doručenie tovaru - napríklad domácich spotrebičov, elektroniky či oblečenia -
pokiaľ  doručenie  do  daného  členského  štátu  obchodník  ponúka  vo  svojich
všeobecných  podmienkach, 
nákup tovaru a jeho vyzdvihnutie po vzájomnej dohode obchodníka so zákazníkom
na mieste v inom členskom štáte, doručenie v rámci ktorého obchodník ponúka vo
svojich všeobecných podmienkach, 
zakúpenie elektronicky poskytovaných služieb, ktoré nie sú chránené autorským
právom a nepodliehajú inej forme ochrany ich využívania, napríklad cloudových
služieb, služieb uskladňovania údajov, webhostingu a firewallovej ochrany, 
objednanie služieb, ktoré obchodník poskytuje vo svojich priestoroch alebo inde na
území členského štátu, kde vykonáva svoju činnosť, napríklad rezervácií hotelového
ubytovania, prenájmu automobilov alebo zakúpenia vstupeniek na športové podujatia
a hudobné festivaly či do zábavných parkov.
 

Možné rozšírenie pôsobnosti na obsah chránený autorským právom 
 
Nové nariadenie sa zatiaľ nebude vzťahovať na digitálny obsah podliehajúci autorským právam,
teda na elektronické knihy, stiahnuteľnú hudbu či online hry. Parlamentní vyjednávači však
presadili, aby sa súčasťou právnej úpravy stala takzvaná doložku o preskúmaní, na základe
ktorej sa Európska komisia do dvoch rokov po vstupe nariadenia do platnosti bude zaoberať
možnosťou  rozšírenia  pôsobnosti  predpisu  zakazujúceho  geoblokovanie  aj  na  tento  typ
produktov.
 
Komisia sa tiež zaviazala preskúmať možné rozšírenie pôsobnosti nariadenia na audiovizuálne
služby a služby v oblasti dopravy, napríklad na nákup cestovných lístkov či leteniek.
 
Na znení nového nariadenia o odstránení geografického  blokovania na vnútornom trhu sa
vyjednávači Európskeho parlamentu a Rady (ministrov) EÚ dohodli 20. novembra 2017. Po
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schválení plénom EP ho bude musieť formálne odobriť aj Rada. Nové predpisy nadobudnú
účinnosť deväť mesiacov po ich zverejnení  v Úradnom vestníku EÚ.
 
Rozprava : Pondelok, 5. február
 
Hlasovanie : Utorok, 6. február
 
Tlačová konferencia: Utorok, 6. február o 15h00
 
Postup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), dohoda v 1. čítaní
 
Typ dokumentu: Nariadenie
 
Twitter: #DigitalSingleMarket
 
Ďalšie informácie
Predbežne dohodnutý text nového nariadenia
Tlačová správa po dosiahnutí dohody s Radou (20.11.2017)
Online život bez hraníc. Ako EÚ odstraňuje bariéry (článok, 20.12.2017)
EuroparlTV: Nakupovanie cez internet prekonáva nákupy v kamenných obchodoch
(18.01.2018)
Profil spravodajkyne: Róża Thun (EPP, PL)
Priebeh prerokúvania
Think tank EP: Geografické blokovanie
Štúdia o geografickom blokovaní zákazníkov na internete (EK, máj 2016)
Nový prieskum ukazuje, že spotrebitelia v EÚ majú stále väčší záujem o cezhraničné
internetové nákupy (tlačová správa EK, 25.07.2017)
Multimediálny materiál
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http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14780-2017-INIT/en/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20171120IPR88426/ending-unjustified-geo-blocking-online-shoppers-must-be-treated-equally
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20171205STO89517/on-the-move-how-the-eu-has-made-it-easier-to-shop-and-access-content-online
https://www.europarltv.europa.eu/sk/programme/society/merry-digital-christmas
https://www.europarltv.europa.eu/sk/programme/society/merry-digital-christmas
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/96776/ROZA+GRAFIN+VON_THUN+UND+HOHENSTEIN_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/0152(COD)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/search.html?word=geo-blocking
http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/market_studies/geo-blocking/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2109_sk.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2109_sk.htm
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/geo-blocking_3901_pk


Voľby do EP po brexite: Prerozdelenie kresiel a
reforma volebných predpisov 
 
Po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ by sa mal počet
poslancov EP znížiť zo 751 na 705, Slovensko by však malo
získať o jeden mandát viac. Vyplýva to z legislatívnej
iniciatívy, o ktorej budú poslanci diskutovať a hlasovať v
stredu.
 
Návrh na prerozdelenie poslaneckých mandátov po roku 2019, ktorý plénu predkladá Výbor EP
pre ústavné veci (AFCO), by okrem zníženia počtu poslancov dočasne zmrazil 46 zo 73 kresiel,
ktoré sa uvoľnia po brexite. Zvyšných 27 v súčasnosti britských mandátov by sa malo rozdeliť
medzi 14 členských štátov, ktoré aktuálne prerozdelenie kresiel v EP mierne znevýhodňuje.
 
K prerozdeleniu kresiel by sa však malo pristúpiť iba za predpokladu, že Spojené kráľovstvo
opustí Európsku úniu, zdôrazňuje predložený text. Pokiaľ k brexitu nedôjde, v platnosti zostane
aktuálne rozdelenie mandátov, dodáva.
 
Poslanci budú hlasovať aj o návrhu na vytvorenie nadnárodnej volebnej listiny pre územie celej
Európskej únie.
 
Prerozdelenie  kresiel  v  Európskom parlamente si  vyžaduje  jednomyseľnú podporu lídrov
členských štátov v  Európskej  rade a následné schválenie  v pléne EP.
 
Reforma volebných predpisov
 
 
 
Poslanci  by v stredu mali  zároveň opätovne vyzvať vlády členských štátov,  aby dokončili
reformu volebných predpisov EÚ a vytvorili  tak právny základ pre zavedenie nadnárodnej
volebnej listiny.
 
Európsky parlament inicioval reformu ustanovení týkajúcich sa volieb do EP v novembri 2015.
Pokusy o novelizáciu takzvaného Aktu o voľbách poslancov EP z roku 1976 však zlyhali kvôli
neochote Rady doriešiť túto otázku.
 
Ďalší postup
 
Legislatívnou iniciatívou EP sa bude zaoberať Európska rada, teda hlavy štátov a vlád EÚ. Ich
rozhodnutie, ktoré musí byť prijaté jednomyseľne, sa potom vráti na stôl poslancom, aby ho
schválili alebo zamietli. Zmeny musia následne odobriť všetky členské štáty EÚ.
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http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20151109IPR01698/volby-do-ep-spitzenkandidati-a-pravo-hlasovat-zo-zahranicia


Rozpravy: Streda, 7. február
 
Hlasovanie: Streda, 7. február
 
Postup: Legislatívna iniciatíva (zloženie EP), otázka na ústne zodpovedanie Rade (reforma
volebných predpisov)
 
Tlačová konferencia: Streda, 7. február o 14h30
 
Twitter: #EP2019
 
Ďalšie informácie
Návrh uznesenia
Tlačová správa po hlasovaní vo výbore (23.01.2018)
Profil spravodajkyne: Danuta Hübner (EPP, PL)
Profil spravodajcu: Pedro Silva Pereira (S&D,PT)
Priebeh prerokúvania - zloženie EP v rokoch 2019-2024
Hĺbková analýza - zloženie EP
Otázka na ústne zodpovedanie Rade - reforma volebného práva EÚ
Multimediálny materiál

Plenárne zasadnutie

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

6 I 17

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0007+0+DOC+XML+V0//SK
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20180123IPR92301/eu-elections-2019-meps-pave-way-for-pan-european-constituency-post-brexit
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/96779/mep_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/124747/PEDRO_SILVA+PEREIRA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2017/2054%28INL%29
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/583117/IPOL_IDA%282017%29583117_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2017-000099+0+DOC+XML+V0//SK
https://multimedia.europarl.europa.eu


Klíma: Rýchlejšie znižovanie emisií CO2 a
financovanie nízkouhlíkových inovácií 
 
Plénum bude v pondelok diskutovať a v utorok hlasovať o
legislatívnom návrhu na rýchlejšie znižovanie emisií
skleníkových plynov prostredníctvom systému EÚ na
obchodovanie s emisiami (ETS). Nová smernica by mala
prispieť k naplneniu záväzkov, ktoré EÚ vyplývajú z
parížskej klimatickej dohody.
 
Smernica,  na  ktorej  znení  sa  už  poslanci  dohodli  s  ministrami  členských  štátov,  urýchli
medziročné znižovanie emisných povolení dražených v rámci ETS. Nová právna úprava tiež v
snahe odstrániť prebytočné emisné povolenia na trhu zdvojnásobí kapacitu trhovej stabilizačnej
rezervy ETS.
 
Predložený  text  zároveň  počíta  so  zriadením  modernizačného  fondu,  ktorý  by  pomáhal
zefektívňovať energetické systémy v členských štátoch s nižšími príjmami. Vzniknúť by mal aj
inovačný fond, ktorý by podporoval projekty v oblasti obnoviteľnej energie, zachytávania a
ukladania uhlíka a nízkouhlíkových inovácií.
 
Súvislosti
 
 
 
Systém EÚ na obchodovanie s emisiami stanovuje strop celkového množstva skleníkových
plynov, ktoré môžu byť emitované sektormi v jeho pôsobnosti. ETS umožňuje spoločnostiam
získavať  alebo  nakupovať  emisné  povolenia,  s  ktorými  môžu  podľa  potreby  navzájom
obchodovať.
 
Európska komisia predložila legislatívny návrh na realizáciu fázy IV systému ETS dňa 15. júla
2015.  Nová  smernica  by  mala  Únii  pomôcť  dosiahnuť  do  roku  2030  cieľ  zníženia  emisií
skleníkových plynov aspoň o 40% a zároveň ochrániť priemysel v Únii  pred rizikom úniku
uhlíka, teda presunom časti znečisťovateľov do tretích krajín s voľnejšími emisnými limitmi, ktorí
by svoje produkty následne dovážali na územie EÚ. Nová právna úprava by tiež mala podporiť
inovácie a modernizáciu v európskych odvetviach priemyslu a energetiky v rokoch 2020-2030.
 
Rozprava: Pondelok, 5. február
 
Hlasovanie: Utorok, 6. február
 
Tlačová konferencia: Utorok, 6. február o 14h00
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https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/revision_en


Postup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), dohoda v 1. čítaní
 
Typ dokumentu: Smernica
 
Twitter: #EUETS
 
Ďalšie informácie
Tlačová správa po hlasovaní vo výbore (09.11.2017)
Profil spravodajkyne: Julie Girling (ECR, UK)
Priebeh prerokúvania
Think tank EP: Reforma systému EÚ na obchodovanie s emisiami po roku 2020
Systém EÚ na obchodovanie s emisiami
Multimediálny materiál
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http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20171109IPR87713/co2-plans-to-cut-emission-allowances-and-fund-low-carbon-innovation-agreed
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/96956/JULIE_GIRLING_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?l=en&reference=2015%2F0148%28COD%29
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614601/EPRS_BRI(2017)614601_EN.pdf
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_sk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/green-house-emissions-trading-systems_2703_pk


Budúcnosť EÚ: Rozprava s chorvátskym
premiérom Plenkovićom 
 
Predseda chorvátskej vlády Andrej Plenković sa v utorok
ako druhý líder EÚ zapojí do diskusie s poslancami o
budúcnosti Únie. 
 
Chorvátsky premiér zavíta do Európskeho parlamentu na pozvanie jeho predsedu Antonia
Tajaniho  a  lídrov  politických  skupín,  aby  sa  s  poslancami  podelil  o  svoju  víziu  reformy
fungovania Únie. Ide o druhú zo série diskusií medzi hlavami štátov a vlád EÚ na jednej strane
a poslancami EP na strane druhej o budúcnosti  EÚ, ktorú v januári  odštartovala rozprava
s írskym premiérom Leom Varadkarom.
 
Andrej Plenković bol v minulosti pozorovateľom a od vstupu Chorvátska do Európskej únie
v roku 2013 poslancom Európskeho parlamentu.
 
Rozprava: Utorok, 6. február
 
Tlačová konferencia: Utorok, 6. február o 12h00
 
Twitter: #FutureofEurope @AndrejPlenkovic
 
Ďalšie informácie
Multimediálny materiál
Budúcnosť EÚ - aktivity EP
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http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/112755/ANDREJ_PLENKOVIC_home.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/future-of-europe_3206_pk
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/20170616TST77649


Voľby do EP 2019: Podpora spitzenkandidátov pri
výbere predsedu Európskej komisie 
 
Parlament je pripravený odmietnuť akéhokoľvek nominanta
na post predsedu Európskej komisie, ktorý do kampane
pred voľbami do EP v roku 2019 nevstúpi ako celoúniový
kandidát na tento post. Vyplýva to z návrhu uznesenia, o
ktorom budú poslanci diskutovať a hlasovať v stredu.
 
Navrhovaný text  nelegislatívneho uznesenia vyjadruje opätovnú podporu procesu výberu
budúceho šéfa Európskej komisie z takzvaných spitzenkandidátov, ktorých pred voľbami do EP
nominujú jednotlivé európske politické strany ako svojich kandidátov na daný post.  Tento
postup bol prvýkrát využitý v roku 2014 a viedol k zvoleniu Jeana-Clauda Junckera za predsedu
EK.
 
Parlamentom navrhované zmeny v takzvanej Rámcovej dohode o vzťahoch medzi EP a EK by
okrem  iného  umožnili  komisárom  uchádzať  sa  o zvolenie  do  Európskeho  parlamentu
či kandidovať  na  post  predsedu  EK  bez  toho,  aby  si  museli  vziať  neplatené  voľno.
 
Súvislosti
 
Navrhované  zmeny  v  medzi-inštitucionálnej  dohode  sú  výsledkom  rokovaní  medzi
Konferenciou predsedov (predseda EP a lídri politických skupín) a Európskou komisiou. Zmeny
schválil na svojom zasadnutí dňa 23. januára aj Výbor EP pre ústavné veci (AFCO).
 
Rozprava: Streda, 7. február
 
Hlasovanie: Streda, 7. február
 
Postup: Súhlas
 
Typ dokumentu: Medzi-inštitucionálna dohoda
 
Twitter: #EP2019 #Spitzenkandidaten
 
Ďalšie informácie
Návrh uznesenia
Profil spravodajkyne: Esteban González Pons (EPP, ES)
Priebeh prerokúvania
Multimediálny materiál
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http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/search.html?bodyType=OTH&bodyValue=BCPR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0006+0+DOC+XML+V0//SK
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/125027/ESTEBAN_GONZALEZ+PONS_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2017/2233%28ACI%29
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-elections-2019_4002_pk


Výzva na ukončenie striedania letného a
zimného času 
 
Poslanci budú vo štvrtok diskutovať a hlasovať o
nelegislatívnom uznesení, ktoré by mohlo Európsku
komisiu vyzvať, aby predložila návrh na ukončenie
striedania letného a zimného času v EÚ. 
 
Ukončenie striedania letného a zimného času v EÚ požaduje návrh uznesenia, ktoré vypracoval
Výbor EP pre dopravu a cestovný ruch. Ide o reakciu na občianske iniciatívy a petície, ktoré sa
odvolávajú na možné negatívne zdravotné dopady zmien času.
 
Jarnú a jesennú zmenu času v EÚ zosúlaďuje smernica o úprave prechodu na letný čas.
Predložený návrh uznesenia však zdôrazňuje, že Únia by si mala zachovať jednotný časový
režim aj v prípade, že dôjde k ukončeniu striedania času.
 
Rozprava: Štvrtok, 8. február
 
Hlasovanie: Štvrtok, 8. február
 
Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie
 
Twitter: #TimeChange
 
Ďalšie informácie
Návrh uznesenia
Priebeh prerokúvania
Think tank EP: Úprava letného času na základe smernice 2000/84/EC (október 2017)
Videozáznam verejného vypočutia k téme úpravy prechodu na letný čas (24.03.2015)
Multimediálny materiál
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2018-0070+0+DOC+XML+V0//SK
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/sk/TXT/?uri=CELEX%3A32000L0084
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2018-0070+0+DOC+XML+V0//SK
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2968(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/611006/EPRS_STU(2017)611006_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/sk/committees/video?event=20150324-1600-COMMITTEE-JURI-TRAN-ITRE
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Rumunsko: Justičná reforma a jej dopad na
právny štát 
 
Prebiehajúca reforma rumunského súdnictva a prípadné
ohrozenie právneho štátu, ktoré z nej môže vyplývať, budú
v stredu predmetom plenárnej rozpravy poslancov so
zástupcami Rady a Komisie.
 
Rumunský parlament nedávno schválil  zmeny troch právnych noriem, ktoré sa zaoberajú
postavením sudcov a prokurátorov, organizáciou súdnictva a fungovaním Najvyššej súdnej rady
v krajine. Upravil aj pravidlá o konflikte záujmov a plánuje tiež novelizáciu trestného zákona a
trestného poriadku.
 
Zmeny v súdnictve vyvolali v krajine masové protesty. Obavy v súvislosti s možným dopadom
navrhovaných zmien na nezávislosť rumunského súdnictva a jeho schopnosť účinne bojovať
s korupciou vyjadrila aj Európska komisia.
 
Rozprava: Streda, 7. február
 
Postup: Vyhlásenia Rady a Komisie s rozpravou
 
Twitter: #Romania #RuleOfLaw 
 
Ďalšie informácie
Vyhlásenie predsedu EK Junckera a prvého podpredsedu EK Timmermansa k najnovšiemu
vývoju v Rumunsku (24.01.2018)
Správa o dosiahnutom pokroku Rumunska v rámci mechanizmu spolupráce a overovania
(15.11.2017)
Multimediálny materiál
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http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-423_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-423_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-423_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0751&qid=1517401872083&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0751&qid=1517401872083&from=EN
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-romania_4101_pk


Rozširovanie EÚ: Nová stratégia pre západný
Balkán 
 
Nová stratégia, ktorá by mala priviesť krajiny západného
Balkánu do Európskej únie, bude v utorok predmetom
plenárnej rozpravy poslancov so šéfkou diplomacie EÚ
Federicou Mogherini.
 
Západný Balkán bude jednou z dominánt tohtoročnej zahraničnopolitickej agendy EÚ, nakoľko
bulharské predsedníctvo v Rade (ministrov) EÚ zaradilo priblíženie regiónu k Únii medzi svoje
priority. Integráciu západného Balkánu do EÚ tradične podporuje aj Európsky parlament, ktorý
však zároveň pripomína, že jednotlivé krajiny musia najskôr odstrániť nedostatky v oblastiach
právneho štátu, základných práv a boja proti korupcii.
 
Európska komisia odhalí svoju novú stratégiu pre západný Balkán v utorok. Výročné správy
Komisie o dosiahnutom pokroku jednotlivých krajín uchádzajúcich sa o členstvo v EÚ by mali
byť zverejnené v apríli. K správam zaujme v nasledujúcich mesiacoch stanovisko aj Európsky
parlament.
 
Srbsko a Čierna Hora sú aktuálne najbližšie k vstupu do EÚ, keďže prístupové rozhovory s
oboma krajinami sú v plnom prúde. Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko a Albánsko na
začatie prístupových rozhovorov ešte len čakajú.  Najďalej  od vstupu do Únie sú Bosna a
Hercegovina a Kosovo, ktoré majú zatiaľ  iba status možných kandidátov na členstvo.
 
Rozprava: Utorok, 6. február
 
Postup: Vyhlásenie vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku s
rozpravou
 
Twitter: #WesternBalkans #EUenlargement @FedericaMog  
 
 
 
Ďalšie informácie
Think tank EP: Západný Balkán v centre pozornosti (január 2018)
Stratégia rozširovania EÚ a hodnotiace správy
Status jednotlivých krajín usilujúcich sa o členstvo v EÚ
Multimediálny materiál
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/614660/EPRS_ATA%282018%29614660_EN.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/countries/package_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/countries/check-current-status_en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Hlasovanie o odvolaní podpredsedu EP
Czarneckého 
 
Poslanci budú v stredu na návrh lídrov politických skupín
hlasovať o zbavení Ryszarda Czarneckého (ECR, PL)
funkcie podpredsedu Európskeho parlamentu za jeho
vyjadrenie, v ktorom prirovnal poslankyňu Różu Thun
(EPP, PL) k nacistickým kolaborantom v Poľsku počas
druhej svetovej vojny.
 
Lídri politických skupín združení v Konferencii predsedov EP podali vo štvrtok, 1. februára,
potrebnou trojpätinovou väčšinou svojich hlasov reprezentujúcou aspoň tri poslanecké kluby
návrh,  aby  plénum  zbavilo  Ryszarda  Czarneckého  funkcie  podpredsedu  EP  z  dôvodu
závažného porušenia jeho povinností. Parlament bude o návrhu hlasovať v stredu, 7. februára.
 
Na odvolanie poslanca z postu podpredsedu EP je v Parlamente potrebná dvojtretinová väčšina
odovzdaných  hlasov  poslancov,  ktoré  predstavujú  nadpolovičnú  väčšinu  všetkých
zákonodarcov. Parlament by v prípade odvolania súčasného podpredsedu musel neskôr na
jeho miesto zvoliť náhradníka.
 
Hlasovanie: Streda, 7. február
 
Postup: Predčasné ukončenie výkonu funkcie v EP
 
Ďalšie informácie
Článok 21 Rokovacieho poriadku EP:  Predčasné ukončenie výkonu funkcie
Článok 20 Rokovacieho poriadku EP: Uvoľnené funkcie
Článok 17 Rokovacieho poriadku EP: Voľba podpredsedov Parlamentu
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http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/search.html?bodyType=OTH&bodyValue=BCPR
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20170116+RULE-017+DOC+XML+V0//SK&language=SK&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20170116+RULE-021+DOC+XML+V0//SK&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20170116+RULE-020+DOC+XML+V0//SK&language=SK&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20170116+RULE-017+DOC+XML+V0//SK&language=SK&navigationBar=YES


•

•

•

Posilnenie úlohy Európskej investičnej banky pri
riešení migračnej krízy 
 
Poslanci budú v stredu diskutovať a vo štvrtok hlasovať o
legislatívnom návrhu, ktorý by o 5,3 miliárd eur zvýšil
úverovú kapacitu Európskej investičnej banky pre projekty
za hranicami EÚ. Na projekty súvisiace s riešením
migračnej krízy by z tejto sumy malo byť vyčlenených 3,7
miliárd eur.
 
Medzi ďalšie kľúčové aspekty rozhodnutia,  na ktorom sa už poslanci  dohodli  s ministrami
členských štátov, patrí:
 

rozšírenie mandátu EIB na poskytovanie vonkajších úverov o nový kľúčový cieľ:
riešenie základných príčin migrácie, 
sprísnenie ustanovení zameraných na predchádzanie praniu špinavých peňazí a na
boj proti terorizmu, daňovým podvodom a únikom, 
spresnenie  cieľa  EIB  úverovať  projekty  zamerané  na  zmiernenie  dopadov
klimatických  zmien.
 

Plénum tiež bude hlasovať o samostatnom uznesení k Výročnej správe o finančných aktivitách
Európskej investičnej banky za rok 2016. Predložený text uznesenia podčiarkuje dôležitosť
investícií zo strany EIB, zároveň však vyzýva na posilnenie transparentnosti a zvýšenie úsilia v
boji proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam.
 
Navýšenie úverovej kapacity EIB: čísla v kocke
 
Európska únia poskytuje Európskej investičnej banke (EIB) rozpočtovú záruku, ktorej strop pre
takzvané vonkajšie operácie v rokoch 2014-2020 predstavuje 30 miliárd eur - 27 miliárd eur
plus rezerva vo výške troch miliárd eur.
 
Nové rozhodnutie uvoľní trojmiliardovú rezervu, z ktorej sa 1,4 miliárd eur využije na projekty
verejného sektora zamerané na riešenie základných príčin migrácie. Ďalších 2,3 miliárd eur sa
uvoľní  na  úverovanie  podobných  projektov  súkromného  sektora,  čím  sa  zvýši  strop  pre
vonkajšie  operácie  do  roku  2020  na  32,3  miliárd  eur.
 
EIB vynakladá na projekty za hranicami EÚ približne 10% svojej celkovej úverovej kapacity.
 
Rozprava: Streda, 7. február
 
Hlasovanie: Štvrtok, 8. február
 
Postup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), dohoda v 1. čítaní 
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http://www.eib.org/infocentre/publications/all/activity-report-2016.htm
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Typ dokumentu - záruka pre EIB: Rozhodnutie
 
Typ dokumentu - výročná správa EIB: Nelegislatívne uznesenie
 
Twitter: @EIB #EUBudget #EUfunds #MigrationEU
 
Ďalšie informácie
Návrh uznesenia - záruka pre EIB
Tlačová správa po hlasovaní vo výbore (04.12.2017)
Think tank EP: Garančný fond pre vonkajšie opatrenia a mandát EIB na poskytovanie
vonkajších úverov (január 2018)
Profil spravodajkyne: Eider Gardiazabal Rubial (S&D, ES)
Priebeh prerokúvania - garancia pre EIB
Priebeh prerokúvania - Garančný fond pre vonkajšie opatrenia
Priebeh prerokúvania - Výročnej správa o finančných aktivitách EIB za rok 2016
Európska investičná banka v kocke
Multimediálny materiál
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Ďalšie body programu
 
Poslanci sa budú zaoberať aj týmito témami:
 

Zriadenie, pôsobnosť, počet členov a funkčné obdobie osobitného výboru pre postup
Únie pre povoľovanie pesticídov (hlasovanie v utorok) 
Manipulácia vedeckého výskumu nadnárodnými spoločnosťami v nadväznosti na
testovanie  emisií  na  opiciach  a ľuďoch  zo  strany  nemeckého  automobilového
priemyslu  (rozprava  v pondelok) 
Súčasná situácia v oblasti ľudských práv v Turecku (rozprava v utorok, hlasovanie vo
štvrtok) 
Situácia v Zimbabwe (rozprava v utorok) 
Situácia vo Venezuele (rozprava v utorok, hlasovanie vo štvrtok) 
Finančná situácia Agentúry OSN pre pomoc a podporu palestínskych utečencov
UNRWA (rozprava v utorok, hlasovanie vo štvrtok) 
Námietka podľa článku 105(3) voči rozšíreniu čiernej listiny krajín s vysokým rizikom
prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (rozprava v pondelok, hlasovanie
v stredu) 
Urýchlenie inovácií v oblasti čistej energie (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok) 
Výročná správa Európskej  centrálnej  banky  za  rok  2016 (rozprava v pondelok,
hlasovanie  v utorok) 
Nulová tolerancia voči mrzačeniu ženských pohlavných orgánov (rozprava v utorok,
hlasovanie v stredu) 
Prípady porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (rozpravy
a hlasovania vo štvrtok) 
Rozhodnutie prijaté v súvislosti s balíkom opatrení pre spravodlivé zdaňovanie II a III
(rozprava v pondelok) 
Situácia obhajkýň ľudských práv a ich podpora zo strany EÚ (rozprava v stredu) 
Zmenšovanie priestoru pre občiansku spoločnosť (rozprava v utorok) 
Žiadosť o zbavenie imunity poslanca - Steeve Briois (hlasovanie v utorok) 
Ochrana a nediskriminácia menšín v členských štátoch EÚ (hlasovanie v stredu) 
Dôsledky rastúcich sociálno-ekonomických nerovností  pre európskych občanov
(rozprava v stredu) 
Príhovor zástupcu Medzinárodnej kampane za zrušenie jadrových zbraní (ICAN),
ktorá bola ocenená Nobelovou cenou za mier za rok 2017 (rozprava v stredu)
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