
 

Copyright, plasty v moriach a elektrina na
programe plenárneho zasadnutia
 
Blížiacemu sa plenárnemu zasadnutiu bude dominovať hlasovanie o copyrighte na
internete. Poslanci sa budú venovať aj zákazu jednorazových plastov, pitnej vode či
právam spotrebiteľov.
 

Autorské práva na internete
 
V utorok na poslancov čaká hlasovanie o reforme autorských práv v EÚ. Legislatíva, na ktorej
sa už predbežne dohodli vyjednávači parlamentu a Rady EÚ, rozširuje pôsobnosť autorských
práv na digitálne prostredie.
 
Striedanie času
 
V ten istý deň bude parlament hlasovať o svojom stanovisku, či sa má od roku 2021 prestať v
EÚ striedať zimný a letný čas.
 
Energetika
 
Parlament rozhodne aj o niekoľkých legislatívnych návrhoch, ktoré by mali odstrániť prekážky
pre cezhraničný obchod s elektrinou v EÚ. Cieľom tejto legislatívy je vytvoriť trh s elektrickou
energiu, ktorý bude ekologickejší, konkurencieschopnejší a lepšie pripravený na možné riziká.
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Video
https://www.multimedia.europarl.europa.eu/en/coming-up-in-strasbourg-copyright-single-use-plastics-drinking-water-and-
more_N01-PUB-190322-CMUP_ev
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https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/copyright
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20190304IPR30073/could-switching-between-summer-and-winter-time-end-in-2021
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20181217IPR21949/eu-deal-on-electricity-market-rules-to-benefit-both-consumers-and-environment


Zákaz jednorazových plastov
 
V stredu sa bude parlament zaoberať legislatívou na ochranu životného prostredia. Konkrétne
ide o zákaz niektorých jednorazových plastových výrobkov, ako sú napríklad plastové príbory a
taniere a o návrh na zníženie emisií CO2 z automobilov.
 
Brexit 
 
V stredu sa bude v pléne rokovať o najnovšom vývoji ohľadne brexitu. Na summite, ktorý sa
konal 21. marca, sa 27 členských krajín EÚ zhodlo čiastočne vyhovieť žiadosti Londýna o
odklad vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ.
 
Boj proti daňovým únikom
 
V utorok sa budú poslanci venovať správe, kde navrhujú, ako sa vysporiadať s finančnou a
daňovou kriminalitou. Ide o výsledok práce osobitného výboru pre daňové úniky, ktorý bol
zriadený v nadväznosti na viaceré škandály ako LuxLeaks alebo Panama Papers. Jeho autori
tu okrem iného navrhujú zlepšenie spolupráce medzi členskými štátmi či zriadenie európskej
finančnej polície.
 
Kvalita vody
 
Vo štvrtok poslanci posúdia návrh, ktorého cieľom je zvýšiť kvalitu vody z vodovodu. Tvorcovia
tejto legislatívy dúfajú, že ľudí to bude motivovať k tomu, aby namiesto kupovania vody v
plastových fľašiach používali viac vody z kohútika.
 
Práva spotrebiteľov
 
V utorok sa bude hlasovať o posilnení práv spotrebiteľov pri nákupoch v kamenných obchodoch
i na internete. Nové pravidlá sa budú vzťahovať na fyzický tovar ako na digitálny obsah.
 
Ďalšie informácie
Sleduje plenárne zasadnutie v priamom prenose
Tlačový brífing
Multimediálne materiály na stiahnutie
Program plenárneho zasadnutia
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https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/obehove-hospodarstvo-a-redukcia-odpadu/20181005STO15110/plastovy-odpad-v-oceanoch-fakty-dosledky-a-nove-opatrenia-eu
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20181218IPR22101/curbing-co2-emissions-from-cars-agreement-with-council
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/economy/20190313STO31212/tax-crimes-special-committee-calls-for-financial-police-and-watchdog
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/economy/20190313STO31212/tax-crimes-special-committee-calls-for-financial-police-and-watchdog
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20181011STO15887/drinking-water-in-the-eu-better-quality-and-access
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/economy/20190313STO31213/eu-shoppers-rights-boosted-online-and-offline-video
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/home.html
https://www.europarl.europa.eu/news/en/agenda/briefing
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+AGENDA+20190325+SYN+DOC+XML+V0//SK

