
 

Spravodaj plenárneho zasadnutia EP
(11.
14. február 2019, Štrasburg)
 
Budúcnosť EÚ: Rozprava s talianskym premiérom Giuseppem
Contem 
Predseda vlády Talianskej republiky Giuseppe Conte sa v utorok ako sedemnásty líder
členského štátu EÚ zapojí do diskusie s poslancami a Komisiou o budúcnosti Únie.
 
 
Civilná ochrana EÚ: Efektívnejšia reakcia na katastrofy  
Novelizácia pravidiel pre mechanizmus civilnej ochrany EÚ, ktorý v rokoch 2017 a
2018 pri lesných požiaroch, búrkach a povodniach dosiahol svoje limity, bude
predmetom hlasovania v utorok.
 
 
Hlasovanie o obchodnej, investičnej a partnerskej dohode medzi EÚ
a Singapurom 
Parlament v stredu rozhodne o osude dohôd o obchode, investíciách a partnerstve
medzi Európskou úniou a Singapurskou republikou.
 
 
Hospodárska a sociálna kohézia: Nové pravidlá na podporu investícií
do regiónov 
Poslanci budú v stredu hlasovať o pravidlách financovania EÚ v rokoch 2021-2027.
Očakáva sa, že v uznesení odmietnu krátenie prostriedkov EÚ v oblasti kohézie. 
 
 
Priame zahraničné investície pod drobnohľadom  
Parlament bude vo štvrtok hlasovať o zriadení prvého mechanizmu EÚ na
preverovanie vplyvu priamych zahraničných investícií na strategické sektory Únie.
 
 
Cezhraničné platby do eurozóny: Hlasovanie o znížení poplatkov  
Banky v krajinách EÚ, ktoré nie sú súčasťou eurozóny, by mali spoplatňovať platby v
domácej mene a cezhraničné platby v eurách rovnako, a konverzné poplatky by sa
mali sprehľadniť.
 
 
Využívanie konopy na liečebné účely: Rozprava a uznesenie  
Poslanci budú v utorok so zástupcami Komisie diskutovať o možnostiach, ako podporiť
výskum v oblasti využívania konopy na liečebné účely. Parlament prijme v stredu k
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tejto otázke uznesenie. 
 
 
Podpora využívania recyklovanej vody v poľnohospodárstve  
Parlament bude v utorok hlasovať o návrhu na umožnenie využívania vyčistených
odpadových vôd v poľnohospodárstve, ktorý by mal pomôcť farmárom zápasiacim s
nedostatkom vody a suchom.
 
 
Zintenzívnenie boja proti neznášanlivosti voči Rómom  
Parlament v utorok pravdepodobne vyzve EÚ a jej členské štáty, aby boli aktívnejší v
snahe o potláčanie protirómskeho zmýšľania a prijali konkrétne opatrenia zamerané na
integráciu Rómov. 
 
 
Ďalšie body programu 
Poslanci sa budú zaoberať aj týmito témami:
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/sk/agenda/briefing/2019-02-11

 
 
Plenárna schôdza Európskeho parlamentu v dňoch 11. - 14.
februára v Štrasburgu.
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Ďalšie informácie
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
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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 talianskym premiérom
Giuseppem Contem
 
Predseda vlády Talianskej republiky Giuseppe Conte sa v
utorok ako sedemnásty líder členského štátu EÚ zapojí do
diskusie s poslancami a Komisiou o budúcnosti Únie.
 
Taliansky premiér predstúpi po rozprave spolu s predsedom EP Antoniom Tajanim aj pred
novinárov. Profesor práva a nestraník Giuseppe Conte sa v júni 2018 postavil na čelo talianskej
vlády, ktorú sformovali po marcových voľbách Hnutie piatich hviezd a Liga Severu.
 
Taliansky premiér zavíta do Európskeho parlamentu, aby sa s poslancami ako sedemnásty líder
členského štátu podelil o svoju víziu reformy fungovania Únie. Séria rozpráv o budúcnosti EÚ
medzi  hlavami  štátov  a  vlád  Únie  na  jednej  strane  a  poslancami  EP  na  strane  druhej
odštartovala  v  januári  2018  a  bude  pokračovať  až  do  májových  európskych  volieb.
 
Na rozpravách o budúcnosti EÚ sa dosiaľ zúčastnili tieto hlavy štátov a vlád:
 

írsky premiér Leo Varadkar - dňa 17. januára 2018, 
chorvátsky premiér Andrej Plenković - dňa 6. februára 2018, 
portugalský premiér António Costa - dňa marca 2018, 
francúzsky prezidentEmmanuel Macron - dňa apríla 2018, 
belgický premiérCharles Michel - dňa 3. mája 2018, 
luxemburský premiér Xavier Bettel - dňa 30. mája 2018, 
holandský premiér Mark Rutte - dňa 13. júna 2018, 
poľský premiér Mateusz Morawiecki - dňa 4. júla 2018, 
grécky premiér Alexis Tsipras - dňa 11. septembra 2018, 
estónsky premiér Jüri Ratas - dňa 3. októbra 2018, 
rumunský prezident Klaus Iohannis - dňa 23. októbra 2018, 
nemecká kancelárka Angela Merkel - dňa 13. novembra 2018, 
dánsky premiér Lars Løkke Rasmussen - dňa 28. novembra 2018, 
cyperský prezident Nikos Anastasiadis - dňa 12. decembra 2018, 
španielsky premiér Pedro Sánchez - dňa 16. januára 2019, 
fínsky premiér Juha Sipilä - dňa 31. januára 2019.
 

Ďalším lídrom EÚ, ktorý sa zapojí do diskusie s poslancami o budúcnosti Únie, bude slovenský
premiér  Peter  Pellegrini.  Do  Európskeho  parlamentu  zavíta  počas  prvého  marcového
plenárneho  zasadnutia  v  Štrasburgu.
 
Rozprava: Utorok, 12. február, približne od 17h00
 
Tlačová konferencia: Utorok, 12. február, po rozprave
 
Postup: Rozprava o budúcnosti Európy
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http://www.futureofeuropedebates.eu/#target


Topic: Interinstitutional
 
Specialist: Federico
 
Užitočné odkazy
Životopis talianskeho premiéra
Audiovizuálny materiál
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http://www.governo.it/il-presidente
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-future-of-europe-with-giuseppe-conte-italian-prime-minister_10905_pk


Civilná ochrana EÚ: Efektívnejšia reakcia na
katastrofy 
 
Novelizácia pravidiel pre mechanizmus civilnej ochrany EÚ,
ktorý v rokoch 2017 a 2018 pri lesných požiaroch, búrkach
a povodniach dosiahol svoje limity, bude predmetom
hlasovania v utorok.
 
Navrhovaná legislatíva, na ktorej sa už v decembri poslanci neformálne dohodli so zástupcami
Rady (ministrov) EÚ, by mala efektívnejším zdieľaním prostriedkov civilnej ochrany umožniť
členským štátom rýchlejšiu a účinnejšiu reakciu na prírodné a ľudskou činnosťou spôsobené
katastrofy.
 
Poslancom sa v novej právnej úprave podarilo presadiť vytvorenie rezervy zdrojov RescEU,
ktorej súčasťou budú napríklad lietadlá na hasenie lesných požiarov, vysokokapacitné čerpadlá,
poľné nemocnice a pohotovostné lekárske tímy využiteľné v prípade krízovej situácie. RescEU
by mala byť aktivovaná v prípade, ak členské štáty nebudú disponovať dostatkom svojich
zdrojov na zvládnutie následkov katastrofy.
 
Súvislosti
 
Mechanizmus civilnej ochrany EÚ je v súčasnosti dobrovoľným systémom, prostredníctvom
ktorého Únia koordinuje dobrovoľné príspevky participujúcich štátov na pomoc postihnutej
krajine. Extrémne poveternostné podmienky a iné javy viedli v ostatných rokoch k maximálnemu
využitiu kapacít vzájomnej pomoci členských štátov, a to najmä v prípadoch, keď viacero z nich
v rovnakom čase čelilo podobnej katastrofe. EÚ v súčasnosti nemá rezervy, ktoré by členským
štátom dokázali pomôcť v prípadoch, keď si nedokážu pomôcť navzájom.
 
Rozprava: Utorok, 12. február
 
Hlasovanie: Utorok, 12. február
 
Postup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), dohoda v 1. čítaní
 
Typ dokumentu: Rozhodnutie
 
* * *
 
ADDITIONAL INFORMATION
 
 
SCRIBO topic: Civil protection

Plenárne zasadnutie

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

6 I 21



Procedure Code: 2017/0309(COD)
 
Specialist: Baptiste
 
Užitočné odkazy
Text rozhodnutia, na ktorom sa predbežne dohodol EP s Radou (ministrov) EÚ
Tlačová správa po dosiahnutí dohody EP s Radou (12.12.2018)
Profil spravodajkyne: Elisabetta Gardini (EPP, IT)
Priebeh prerokúvania
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http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/AG/2019/01-21/1173615EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20181212IPR21641/eu-joint-response-to-disasters-deal-reached-with-council
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/58758/ELISABETTA_GARDINI/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0309(COD)&l=en#tab-0


Hlasovanie o obchodnej, investičnej a
partnerskej dohode medzi EÚ a Singapurom
 
Parlament v stredu rozhodne o osude dohôd o obchode,
investíciách a partnerstve medzi Európskou úniou a
Singapurskou republikou.
 
Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom by mala slúžiť ako podklad pre budúce
obchodné dohody medzi Úniou a krajinami juhovýchodnej Ázie. V prípade jej schválenia dôjde
medzi EÚ a Singapurom do piatich rokov k odstráneniu temer všetkých ciel, zliberalizuje sa tiež
obchod so službami a spoločnostiam z Únie sa otvorí prístup k singapurskému trhu s verejným
obstarávaním. Dohoda však zároveň poskytuje ochranu jedinečným európskym výrobkom a
posilňuje pracovné práva zamestnancov a ochranu životného prostredia.
 
Dohoda o ochrane investícií zavedie systém investičných súdov s nezávislými sudcami, ktorých
úlohou bude urovnávanie sporov medzi investormi a štátmi. Dohoda o partnerstve a spolupráci
predstavuje základ pre rozšírenie vzájomnej kooperácie do neobchodných oblastí.
 
Súvislosti
 
Singapurská republika je zďaleka najväčším obchodným partnerom Európskej únie v regióne.
Obchodná výmena medzi Úniou a Singapurom tvorí temer tretinu celkového obchodu s tovarmi
a  službami  a  približne  dve  tretiny  všetkých  investícií  medzi  EÚ  a  Združením  národov
juhovýchodnej Ázie (ASEAN). V Singapure má svoje regionálne zastúpenie viac ako desaťtisíc
európskych spoločností.
 
Rozprava: Utorok, 12. február
 
Hlasovanie: Streda, 13. február
 
Postup: Súhlas
 
Tlačová konferencia: Streda, 13. február o 14h30
 
 
* * *
 
ADDITIONAL INFORMATION
 
 
SCRIBO topic: International trade
 
Procedure Code: 2018/0093(NLE), 2018/0095(NLE)

Plenárne zasadnutie

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

8 I 21

http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20190122IPR24009/eu-singapore-relations-meps-back-new-partnership-and-cooperation-agreement


Specialist: Eszter
 
Užitočné odkazy
Návrh uznesenia - dohoda o voľnom obchode
Návrh súhlasu - dohoda o voľnom obchode
Návrh uznesenia - dohoda o ochrane investícií
Návrh súhlasu - dohoda o ochrane investícií
Tlačová správa po hlasovaní vo výbore (24.01.2019)
Profil spravodajcu: David Martin (S&D, UK)
Priebeh prerokúvania - dohoda o voľnom obchode
Priebeh prerokúvania - dohoda o ochrane investícií
Obchod medzi EÚ a Singapurom (webová stránka EK)
Think tank EP: Obchodná a investičná dohoda medzi EÚ a Singapurom (október 2018)
Audiovizuálny materiál
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2019-0048+0+DOC+XML+V0//SK
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2019-0053+0+DOC+XML+V0//SK
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2019-0049+0+DOC+XML+V0//SK
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2019-0054+0+NOT+XML+V0//SK
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20190124IPR24202/eu-singapore-free-trade-deal-gets-green-light-in-trade-committee
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/1403/DAVID_MARTIN/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0093(NLE)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0095(NLE)&l=en
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/singapore/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628256/EPRS_BRI(2018)628256_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-singapore_11002_pk


Hospodárska a sociálna kohézia: Nové pravidlá
na podporu investícií do regiónov
 
Poslanci budú v stredu hlasovať o pravidlách financovania
EÚ v rokoch 2021-2027. Očakáva sa, že v uznesení
odmietnu krátenie prostriedkov EÚ v oblasti kohézie. 
 
Návrh nariadenia, ktoré plénu predkladá Výbor EP pre regionálny rozvoj (REGI), stanovuje na
obdobie po roku 2021 nové ciele, medzi ktoré patrí podpora inovácií, digitalizácie, energetickej
transformácie, vzdelávania a prístupu k zdravotnej starostlivosti vo všetkých kútoch Európy.
Prináša tiež jednoduchšie postupy uchádzania sa o prostriedky Únie, ktoré by mali podporiť
miestne projekty a povzbudiť malé podniky k predkladaniu žiadostí o financovanie.
 
Súčasná  miera  spolufinancovania  projektov  zo  strany  EÚ  by  mala  byť  podľa  poslancov
zachovaná aj po roku 2021. Ich návrh počíta s celkovým objemom prostriedkov na obdobie
siedmich rokov na úrovni 378,1 miliárd eur v cenách z roku 2018. V porovnaní s pôvodným
návrhom  z  dielne  Európskej  komisie,  teda  sumou  330,6  miliárd  eur,  ide  približne  o
štrnásťpercentné  navýšenie  rozpočtu.
 
Miera spolufinancovania projektov v menej rozvinutých regiónoch zo strany EÚ by mala byť
zachovaná  na  úrovni  85%,  dodatočné  financie  by  mali  byť  vyčlenené  aj  pre  takzvané
najvzdialenejšie regióny Únie. Poslanci tiež presadzujú navýšenie prostriedkov pre cezhraničné
projekty.
 
Súvislosti
 
Pravidlá takzvaného nariadenia o spoločných ustanoveniach by sa s cieľom zlepšiť súčinnosť
fondov EÚ mali  podľa poslancov vzťahovať nielen na Európsky fond regionálneho rozvoja
(EFRR), Európsky sociálny fond plus (ESF+) a Kohézny fond, ale aj na Európsky námorný a
rybársky fond (ENRF), pričom finančné pravidlá by sa mali uplatňovať aj na Fond pre azyl a
migráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj pre riadenie hraníc a víza. Výbor EP pre
regionálny rozvoj chce do pôsobnosti nariadenia začleniť aj Fond rozvoja vidieka. Tieto fondy
tvoria spolu približne tretinu celkového rozpočtu EÚ.
 
Výsledkom plenárneho hlasovania bude mandát EP na rokovania s Radou (ministrov) EÚ o
finálnom znení nových pravidiel.
 
 
Rozprava: Streda, 13. február
 
Hlasovanie: Streda, 13. február
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Tlačová konferencia: Streda, 13. február o 15h00
 
Postup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), 1. čítanie
 
Typ dokumentu: Nariadenie
 
ADDITIONAL INFORMATION
 
 
SCRIBO topic: Regional/cohesion policy, MFF
 
Procedure Code: 2018/2110(INI) 
 
Specialist: Dana/Michaela
 
Užitočné odkazy
Návrh uznesenia
Tlačová správa po hlasovaní vo výbore (22.01.2018)
Profil spravodajkyne: Constanze Krehl (S&D, DE)
Profil spravodajcu: Andrej Novakov (EPP, BG)
Priebeh prerokúvania
Projekty v jednotlivých regiónoch
Think tank EP: Kohézny fond, hodnoty EÚ a hospodárska a menová únia v rokoch 2021-2027
Audiovizuálny materiál
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2019-0043&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20190121IPR23916/2021-2027-eu-budget-EU378-1-billion-to-benefit-all-regions
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/1854/CONSTANZE_KREHL/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/107212/ANDREY_NOVAKOV/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0196(COD)&l=en
https://what-europe-does-for-me.eu/en/portal/1/0
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)633148
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Priame zahraničné investície pod drobnohľadom 
 
Parlament bude vo štvrtok hlasovať o zriadení prvého
mechanizmu EÚ na preverovanie vplyvu priamych
zahraničných investícií na strategické sektory Únie.
 
Na základe predloženého nariadenia, na ktorého konečnom znení sa už poslanci EP dohodli s
ministrami členských štátov v Rade, by sa pri priamych zahraničných investíciách smerujúcich z
tretích krajín do EÚ malo preverovať, či môžu ohroziť strategické záujmy Únie. Navrhovaný text
predpokladá  ochranu  kľúčových  odvetví,  napríklad  vodného  hospodárstva,  dopravy  či
komunikácií, ako aj istých technológií - vrátane polovodičov, umelej inteligencie a robotiky.
 
Súvislosti
 
Za ostatných dvadsať rokov sa štruktúra a pôvod priamych zahraničných investícií smerujúcich
do Únie dramaticky zmenili. Čoraz viac investícií smeruje do EÚ z krajín s rýchlo sa rozvíjajúcim
hospodárstvom. Objem investícií z Číny vzrástol šesťnásobne, z Brazílie desaťnásobne a z
Ruska viac ako dvojnásobne. Aktuálne ide najmä o investície do odvetví vyspelých technológií
a často prostredníctvom spoločností, ktoré sú vlastnené štátom alebo majú väzby na vlády
tretích krajín.
 
Mechanizmom na kontrolu priamych zahraničných investícií disponuje v súčasnosti iba štrnásť
členských štátov EÚ. Ide o Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko,
Nemecko,  Poľsko,  Portugalsko,  Rakúsko,  Spojené  kráľovstvo,  Španielsko  a  Taliansko.
Koncepcia a rozsah týchto mechanizmov sa však výrazne líši. Priame zahraničné investície
smerujúce do Únie majú pritom cezhraničné dopady, ktoré dosiaľ neboli posudzované.
 
 
Rozprava: Streda, 13. február
 
Hlasovanie: Štvrtok, 14. február
 
Postup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), dohoda v 1. čítaní
 
Typ dokumentu: Nariadenie
 
Tlačová konferencia: Streda, 13. február o 15h30
 
 
ADDITIONAL INFORMATION
 
 
SCRIBO topic: international trade
 

Plenárne zasadnutie

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

12 I 21

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/september/tradoc_156040.pdf


Procedure Code: 2017/0224(COD) 
 
Specialist: Eszter
 
Užitočné odkazy
Návrh uznesenia
Text predbežnej dohody EP a Rady EÚ (06.12.2018)
Tlačová správa po hlasovaní vo výbore (10.12.2018)
Profil spravodajcu: Franck Proust (EPP, FR)
Think tank EP: Rámec EÚ pre preverovanie priamych zahraničných investícií (12.07.2018)
Priame zahraničné investície - kontrolný mechanizmus EÚ (EK, 13.09.2017)
Priebeh prerokúvania
Audiovizuálny materiál
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Cezhraničné platby do eurozóny: Hlasovanie o
znížení poplatkov 
 
Banky v krajinách EÚ, ktoré nie sú súčasťou eurozóny, by
mali spoplatňovať platby v domácej mene a cezhraničné
platby v eurách rovnako, a konverzné poplatky by sa mali
sprehľadniť.
 
Vyplýva to z návrhu nariadenia, o ktorom budú poslanci diskutovať v stredu a hlasovať vo
štvrtok. Predložený legislatívny text by mal ukončiť diskrimináciu používateľov platobných
služieb v krajinách EÚ, ktorých menou nie je euro. Obyvatelia eurozóny využívajú výhody
jednotnej oblasti platieb v eurách (SEPA), občania EÚ žijúci v krajinách mimo eurozóny však
platia za cezhraničné platby v eurách vysoké poplatky.
 
Nové opatrenia, na ktorých sa už poslanci predbežne dohodli s ministrami členských štátov v
Rade, by mali zároveň chrániť spotrebiteľov pred neprimerane vysokými poplatkami za menovú
konverziu. Ich cieľom je tiež zvýšiť informovanosť platiteľov o sumách stiahnutých z ich účtov
vedených v miestnej mene - napríklad pri platbe kartou v eurozóne, či sumách pripísaných na
účet v eurozóne pri prevode z ich účtov v miestnej mene.
 
Súvislosti
 
Priemerné poplatky za cezhraničný prevod v miestnej mene zodpovedajúcej sume 100 eur.
 

Využitie platobnej karty danej krajiny pri cezhraničných platbách či výberoch v bankomatoch v
eurozóne. Zdroj: EK, Posúdenie dopadov citujúce štúdiu Deloitte z roku 2017 a štúdiu London
Economics and PaySys z roku 2013
 
 
Rozprava: Streda, 13. február

Krajina/Rok 2012 2017
Bulharsko 18,68 € 19, 98 €
Chorvátsko N/A 8,23 €
Česko 9,50 € 8,71 €
Dánsko 2,17 € 2,69 €
Maďarsko 15,32 € 5,93 €
Poľsko 2,73 € 1,54 €
Rumunsko 12,58 € 11,19 €
Švédsko 0 € 0 €
Spojené kráľovstvo 15,63 € 9,26 €
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Hlasovanie: Štvrtok, 14. február
 
Postup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), dohoda v 1. čítaní
 
Typ dokumentu: Nariadenie
 
* * *
 
ADDITIONAL INFORMATION
 
 
SCRIBO topic: Economic and monetary affairs
 
Procedure Code: 2018/0076 (COD)
 
Specialist: Dorota
 
Užitočné odkazy
Návrh uznesenia
Profil spravodajkyne: Eva Maydell (EPP, BG)
Priebeh prerokúvania
EP Research: Cezhraničné platby v eurách a menová konverzia - krok vpred v prospech
jednotného trhu
Pracovný dokument EK - posúdenie dopadov
Audiovizuálny materiál
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Využívanie konopy na liečebné účely: Rozprava a
uznesenie 
 
Poslanci budú v utorok so zástupcami Komisie diskutovať
o možnostiach, ako podporiť výskum v oblasti využívania
konopy na liečebné účely. Parlament prijme v stredu k tejto
otázke uznesenie. 
 
Poslanci sa budú Európskej komisie pýtať, ako môže Únia podporiť kvalitný výskum liečiv na
báze konopy a zaviesť štandardy pre nefarmaceutické používanie liečebnej konopy s cieľom
zaistiť bezpečnosť spotrebiteľov.
 
Navrhované uznesenie zdôrazňuje,  že exekutíva EÚ a vnútroštátne orgány by mali  jasne
rozlišovať medzi liekmi na báze konopy a iným využitím tejto rastliny. Predložený text vyzýva
Komisiu a členské štáty na vyriešenie problémov súvisiacich s regulačnými prekážkami, ktoré
bránia  vedeckému  výskumu.  Žiada  ich  tiež  o  riadne  financovanie  výskumu  a  podporu
rozširovania  poznatkov  o  liečebnom  využití  konopy  medzi  zdravotníckymi  pracovníkmi.
 
Súvislosti
 
Existujúca  vedecká  literatúra  o  liečebnom  využití  konopy  poskytuje  podľa  poslancov
presvedčivé a zásadné dôkazy o tom, že konopa a kanabinoidy majú terapeutické účinky -
pomáhajú pri liečbe chronickej bolesti u dospelých, tlmia vracanie a nevoľnosť v súvislosti s
chemoterapiou a zmierňujú symptómy svalovej spasticity pri skleróze multiplex.
 
Svetová zdravotnícka organizácia  oficiálne odporučila,  aby sa kanabidiol  (CBD),  ktorý  je
zložkou konopy, neuvádzal v zozname medzinárodne kontrolovaných látok. Legislatívna úprava
týkajúca sa liečebného využívania konopy je však v jednotlivých členských štátoch odlišná.
 
 
Rozprava: Utorok, 12. február
 
Hlasovanie: Streda, 13. február
 
Postup: Otázka na ústne zodpovedanie Komisii s rozpravou a uznesením
 
Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie
 
 
* * *
 
ADDITIONAL INFORMATION
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SCRIBO topic: Public Health
 
Procedure Code: 2018/2775(RSP)
 
Specialist: Baptiste
 
Užitočné odkazy
Otázka na ústne zodpovedanie Komisii
Návrh uznesenia
Priebeh prerokúvania
Audiovizuálny materiál
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Podpora využívania recyklovanej vody v
poľnohospodárstve 
 
Parlament bude v utorok hlasovať o návrhu na umožnenie
využívania vyčistených odpadových vôd v
poľnohospodárstve, ktorý by mal pomôcť farmárom
zápasiacim s nedostatkom vody a suchom.
 
Navrhovaná legislatíva definuje minimálne kvalitatívne normy recyklovanej vody, ktorá by sa
mohla využívať na zavlažovanie. Stanovuje tiež povinnosti súvisiace s výrobou, distribúciou a
skladovaním takejto vody, ako aj opatrenia zamerané na minimalizáciu rizík a ich prípadné
riešenie.
 
Súvislosti
 
Vodné zdroje Európskej únie sa dostávajú pod čoraz väčší tlak, čo vedie k nedostatku vody a
zhoršovaniu jej kvality. K problémom s dostupnosťou a dodávkami sladkej vody, ktoré súvisia s
rozvojom miest a využívaním tejto vody v poľnohospodárstve, významne prispieva aj zmena
klímy, nepredvídateľné počasie a sucho. Rozšírenie využívania vyčistených odpadových vôd,
najmä v poľnohospodárstve, môže prispieť k zníženiu tlaku na získavanie väčšieho množstva
vody z pozemných a podzemných zdrojov.
 
 
Rozprava: Utorok, 12. február
 
Hlasovanie: Utorok, 12. február
 
Postup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), 1. čítanie
 
Typ dokumentu: Nariadenie
 
* * *
 
ADDITIONAL INFORMATION
 
SCRIBO topic: Environment
 
Procedure Code: 2018/0169(COD)
 
Specialist: Baptiste
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Užitočné odkazy
Návrh uznesenia
Tlačová správa po hlasovaní vo výbore (22.01.2019)
Profil spravodajkyne: Simona Bonafè (S&D, IT)
Priebeh prerokúvania
Think tank EP: Zavedenie minimálnych požiadaviek na opätovné využívanie vody
Audiovizuálny materiál
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Zintenzívnenie boja proti neznášanlivosti voči
Rómom 
 
Parlament v utorok pravdepodobne vyzve EÚ a jej členské
štáty, aby boli aktívnejší v snahe o potláčanie
protirómskeho zmýšľania a prijali konkrétne opatrenia
zamerané na integráciu Rómov. 
 
Návrh  nelegislatívneho  uznesenia,  ktorý  nadväzuje  na  plenárnu  rozpravu  z  30.  januára,
odsudzuje systematické porušovanie ľudských práv, s ktorým Rómovia v EÚ dodnes zápasia.
Predložený  text  tiež  vyjadruje  obavy  v  súvislosti  s  nedostatočným  prístupom  Rómov  k
vzdelaniu,  zamestnaniu,  ubytovaniu  a  zdravotnej  starostlivosti.
 
Parlament tiež pravdepodobne vyzve, aby členské štáty pri  koncipovaní svojich politík na
začleňovanie Rómov uplatňovali rodového hľadisko a zamerali sa najmä na deti. Na procese
vytvárania vnútroštátnych koncepcií by podľa poslancov mali úzko participovať zástupcovia
Rómov a mimovládne organizácie.
 
Rozprava: Streda, 30. január
 
Hlasovanie: Utorok, 12. február
 
Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie
 
* * *
 
ADDITIONAL INFORMATION
 
SCRIBO topic: Fundamental rights
 
Procedure Code: (?)
 
Specialist: Estefanía/Ana
 
Užitočné odkazy
Videozáznam plenárnej rozpravy (30.01.2019)
Priebeh prerokúvania
Audiovizuálny materiál
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Ďalšie body programu
 
Poslanci sa budú zaoberať aj týmito témami:
 

Dohoda o predchádzaní neregulovanému rybolovu na šírom mori v strednej časti
Severného ľadového oceánu (hlasovanie v utorok) 
Dohoda o predchádzaní neregulovanému rybolovu na šírom mori v strednej časti
Severného ľadového oceánu (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok) 
Dohoda  o  partnerstve  v  odvetví  udržateľného  rybárstva  medzi  EÚ a  Marokom
(hlasovanie  v  utorok) 
Ochrana zvierat počas prepravy v rámci EÚ a mimo nej (rozprava a hlasovanie vo
štvrtok) 
Trvalo udržateľné používanie pesticídov (rozprava a hlasovanie v utorok) 
Komplexná európska priemyselná politika v oblasti umelej inteligencie a robotiky
(rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok) 
Súčasný negatívny postoj k právam žien a rodovej rovnosti v EÚ (rozprava v utorok,
hlasovanie v stredu) 
Správa Komisie o Bosne a Hercegovine za rok 2018 (rozprava v utorok, hlasovanie v
stredu) 
Prípady porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (rozpravy a
hlasovania vo štvrtok) 
Vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa občianstva EÚ (rozprava v pondelok,
hlasovanie v utorok) 
Vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa právomoci Parlamentu vykonávať
politickú kontrolu nad Komisiou (rozprava v pondelok, hlasovania v utorok) 
Program EÚ pre boj proti podvodom (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok) 
Vykonávanie  smernice  o  cezhraničnej  zdravotnej  starostlivosti  (rozprava  a
hlasovanie  v  utorok) 
DPH: konečný systém pre zdaňovanie obchodu medzi členskými štátmi (hlasovanie
v utorok) 
Interoperabilita elektronických cestných mýtnych systémov a uľahčenie cezhraničnej
výmeny  informácií  o  nezaplatenom  cestnom  mýte  v  Únii  (rozprava  v  stredu,
hlasovanie  vo  štvrtok) 
Vykonávanie Charty základných práv Európskej únie v inštitucionálnom rámci EÚ
(rozprava v stredu, hlasovanie vo štvrtok) 
Situácia v Sýrii (rozprava v utorok) 
Poistenie motorových vozidiel (hlasovanie v stredu)
 
Program pre jednotný trh, konkurencieschopnosť podnikov a európsku štatistiku
(hlasovanie v utorok) 
Práva intersexuálnych osôb (rozprava v utorok, hlasovanie vo štvrtok) 
Právo na pokojný protest a primerané použitie sily (rozprava v pondelok, hlasovanie
vo štvrtok)
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