
 

Newsletter: Plenární zasedání EP 15.- 18. dubna
2019 ve Štrasburku
 
Rozšíření povinné výbavy nových automobilů o moderní
bezpečnostní technologie  
 
Bezpečnostní prvky automobilů, jako systém inteligentního přizpůsobení rychlosti či
vyspělý systém nouzového brzdění, by od května 2022 měly být povinně součástí
všech nových vozidel.
 
 
Ochrana oznamovatelů: Hlasování o nových unijních pravidlech 
 
Legislativa, o níž bude plénum hlasovat v úterý, posílí ochranu oznamovatelů
nezákonných nebo veřejný zájem poškozujících aktivit, o kterých se dozvěděli při
výkonu svého povolání.
 
 
Evropská pohraniční a pobřežní stráž: Zřízení stálého
desetitisícového sboru  
 
Parlament bude ve čtvrtek diskutovat a hlasovat o dohodě s ministry členských států
na posílení Evropské pohraniční a pobřežní stráže.
 
 
Budoucnost EU: Rozprava s lotyšským premiérem Kariņšem 
 
Předseda vlády Lotyšské republiky Krišjānis Kariņš se ve středu jako dvacátý lídr
členského státu EU zapojí do diskuze s poslanci a Komisí o budoucnosti Unie.
 
 
Lepší ochrana spotřebitelů před zavádějícími a nekalými praktikami 
 
Nová pravidla ochrany spotřebitele zaměřená na zpřehlednění rozhodování o pořadí
zobrazovaných nabídek na online trzích a dvojí kvalita výrobků budou předmětem
hlasování ve středu.
 
 
Další body programu 
 
 
Poslanci se budou zabývat i těmito tématy:
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Kontakty 
 
 

Další informace
Pořad jednání
EP Live
Europarl TV
Press conferences and other events
Audiovizuální materiál EP
EP Newshub
Podcasty EPRS o klíčových tématech plenárního zasedání
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(+420) 775 511 125
iva.lanova@europarl.europa.eu

Irena KUBÁŠKOVÁ
Tisková atašé

(+420) 2 557 08 267
(+420) 773 135 674
irena.kubaskova@europarl.europa.eu

Plenární zasedání

CS Tiskové oddělení, Generální ředitelství pro komunikaci
Evropský parlament - mluvčí: Jaume DUCH GUILLOT
Tiskové odd. - ústředna (32-2) 28 33000

2 I 13

http://www.europarl.europa.eu/plenary/cs/agendas.html
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Rozšíření povinné výbavy nových automobilů o
moderní bezpečnostní technologie 
 
 
Bezpečnostní prvky automobilů, jako systém inteligentního
přizpůsobení rychlosti či vyspělý systém nouzového
brzdění, by od května 2022 měly být povinně součástí
všech nových vozidel.
 
Vyplývá to z návrhu nařízení, na jehož znění se poslanci předběžně dohodli se zástupci Rady
(ministrů) EU a o němž bude plénum hlasovat v úterý. Nová pravidla se budou vztahovat na
osobní vozidla, dodávky, autobusy a nákladní automobily.
 
Jedním z  bezpečnostních  prvků,  které  by  měly  být  v  budoucnu součástí  povinné výbavy
automobilů, je systém inteligentní regulace rychlosti (ISA). Podle odhadů by tento systém, který
řidiče na základě sledování map a rozpoznání dopravních značek upozorní na překročení
povolené rychlosti, mohl snížit počet smrtelných nehod na silnicích o 20 %. Samotný systém
ISA neomezí rychlost vozidla a řidiči by měli mít možnost ho vypnout.
 
K dalším povinným záchranným systémům by měly patřit vyspělý systém nouzového brzdění a
rozpoznávání rozptýlenosti řidiče, systém nouzového udržování vozidla v jízdním pruhu, jakož i
detekce zpětného chodu, snadnější  montáž alkoholového imobilizéru a signál  nouzového
brzdění. Součástí automobilů by také mělo být zařízení zaznamenávající údaje o nehodách
(černá skříňka).
 
Dopravní nehody na silnicích EU si podle předběžných údajů Evropské komise vyžádaly v roce
2018 přibližně 25.100 životů a 135.000 vážných zranění.
 
 
 
Hlasování: úterý 16. dubna
 
Postup: řádný legislativní postup (spolurozhodování), dohoda v 1. čtení
 
Typ dokumentu: nařízení
 
Tisková konference: úterý 16. dubna v 16.00 hod.
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1951_en.htm


Další informace

Předběžně dohodnutý text nařízení

Tisková zpráva po dosažení předběžné dohody EP a Rady (26.03.2019)

Profil zpravodajky Róży Thunové (EPP, PL)

Průběh projednávání

Výzkumná služba EP: Celková bezpečnost vozidel a ochrana nechráněných účastníků
silničního provozu

Bezpečnost silničního provozu: Předběžné údaje o počtu smrtelných nehod na silnicích za rok
2018 (tisková zpráva Evropské komise)

Statistiky bezpečnosti silničního provozu za rok 2018 (podle jednotlivých zemí)

Multimediální materiál
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http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/IMCO/DV/2019/04-01/COREPER_ANNEX_GVSR_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/IMCO/DV/2019/04-01/COREPER_ANNEX_GVSR_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/IMCO/DV/2019/04-01/COREPER_ANNEX_GVSR_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190326IPR33205/safer-roads-eu-lawmakers-agree-on-life-saving-technologies-for-new-vehicles
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190326IPR33205/safer-roads-eu-lawmakers-agree-on-life-saving-technologies-for-new-vehicles
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190326IPR33205/safer-roads-eu-lawmakers-agree-on-life-saving-technologies-for-new-vehicles
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190326IPR33205/safer-roads-eu-lawmakers-agree-on-life-saving-technologies-for-new-vehicles
http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/96776/ROZA+GRAFIN+VON_THUN+UND+HOHENSTEIN/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/96776/ROZA+GRAFIN+VON_THUN+UND+HOHENSTEIN/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/96776/ROZA+GRAFIN+VON_THUN+UND+HOHENSTEIN/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0145(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0145(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0145(COD)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)625192
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)625192
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)625192
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)625192
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1951_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1951_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1951_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1951_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1951_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1951_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1990_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1990_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1990_en.htm
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/road-safety_11105_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/road-safety_11105_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/road-safety_11105_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/road-safety_11105_pk


Ochrana oznamovatelů: Hlasování o nových
unijních pravidlech
 
 
Legislativa, o níž bude plénum hlasovat v úterý, posílí
ochranu oznamovatelů nezákonných nebo veřejný zájem
poškozujících aktivit, o kterých se dozvěděli při výkonu
svého povolání.
 
Směrnice, na jejímž znění se vyjednávači Evropského parlamentu a Rady (ministrů) EU již
předběžně dohodli, zavádí nové celounijní standardy ochrany oznamovatele.
 
Předložená legislativa  zavádí  povinnost  vytvořit  bezpečné kanály  pro  oznamování  aktivit
porušujících  právní  předpisy  EU,  a  to  uvnitř  podniků  či  organizací  i  směrem k  veřejným
orgánům. Součástí nové právní úpravy jsou také ustanovení na ochranu oznamovatelů před
odvetnými opatřeními, například zastrašováním či obtěžováním, a podpůrná opatření včetně
právní pomoci a poradenství.
 
Důležitost oznamovatelů při odhalování aktivit, které porušují právní předpisy EU a poškozují
veřejný zájem, potvrdily i  nedávné skandály jako LuxLeaks, Panama Papers či Cambridge
Analytica. Parlament zareagoval výzvami na posílení ochrany oznamovatelů, které následně
vedly k přípravě legislativního návrhu.
 
Rozprava: pondělí, 15. dubna
 
Hlasování: úterý 16. dubna 
 
Postup: řádný legislativní postup
 
Typ dokumentu: Směrnice
 
Tisková konference: úterý 16. dubna v 15.00 hod. se zpravodajkou Virginii Rozièrovou (S&D,
FR) 
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http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20171020IPR86550


Další informace

Návrh směrnice

Průběh projednávání

Profil zpravodajky Virginie Rozièrové (S&D, FR)

Multimediální balíček - ochrana oznamovatelů

Think tank EP: Ochrana oznamovatelů na úrovni EU

Ochrana oznamovatelů (informační přehled EK)

Videozáznam tiskové konference po dosažení dohody EP a Rady na znění nové směrnice
(12.03.2019)

Multimediální materiál
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http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/JURI/DV/2019/03-18/whistle-blowers_annex_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/JURI/DV/2019/03-18/whistle-blowers_annex_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/JURI/DV/2019/03-18/whistle-blowers_annex_EN.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0106(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0106(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0106(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/103845/VIRGINIE_ROZIERE/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/103845/VIRGINIE_ROZIERE/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/103845/VIRGINIE_ROZIERE/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/protection-of-whistleblowers_9901_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/protection-of-whistleblowers_9901_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/protection-of-whistleblowers_9901_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/protection-of-whistleblowers_9901_pk
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/cs/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)608774
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/cs/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)608774
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/cs/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)608774
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/placeholder_11.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/placeholder_11.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/roziere-durand-cavada-protection-whistle-blowers_I169056-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/roziere-durand-cavada-protection-whistle-blowers_I169056-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/roziere-durand-cavada-protection-whistle-blowers_I169056-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/protection-of-whistleblowers_9901_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/protection-of-whistleblowers_9901_pk


Evropská pohraniční a pobřežní stráž: Zřízení
stálého desetitisícového sboru 
 
 
Parlament bude ve čtvrtek diskutovat a hlasovat o dohodě
s ministry členských států na posílení Evropské pohraniční
a pobřežní stráže.
 
Nové nařízení o Evropské agentuře pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) by mělo odstranit
existující  nedostatky a lépe připravit  agenturu na současné výzvy v oblasti  bezpečnosti  a
migrace.
 
Nový stálý sbor pohraniční a pobřežní stráže EU by měl podpořit vnitrostátní orgány při plnění
úkolů v oblasti kontroly hranic a návratové politiky i v boji proti přeshraniční kriminalitě. Počet
zaměstnanců nového Frontexu by se měl do roku 2021 zvýšit na pět tisíc, stálý desetitisícový
sbor by měl být plně funkční do roku 2027. Nařízení počítá i s rezervním týmem pro rychlé
nasazení v případě nouzových situací.
 
Rozprava: středa 17. dubna 
 
Hlasování: středa 17. dubna
 
Postup: řádný legislativní postup, (spolurozhodování), dohoda v 1. čtení 
 
Typ dokumentu: nařízení
 
Tisková konference: středa 17. dubna v 16.30 hod. 
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Další informace

Návrh nařízení o Evropské pohraniční a pobřežní stráži

Tisková zpráva po dosažení dohody EP s Radou (28.3.2019)

Profil zpravodajky Roberty Metsolové (EPP, MT)

Průběh projednávání

Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (FRONTEX)

Multimediální materiál
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0076_CS.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0076_CS.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0076_CS.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0076_CS.html
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20190327IPR33413/eu-border-and-coast-guard-agency-10-000-operational-staff-by-2027
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20190327IPR33413/eu-border-and-coast-guard-agency-10-000-operational-staff-by-2027
http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/118859/ROBERTA_METSOLA/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/118859/ROBERTA_METSOLA/home
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0330A(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0330A(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0330A(COD)&l=en
https://frontex.europa.eu/language/cs/
https://frontex.europa.eu/language/cs/
https://frontex.europa.eu/language/cs/
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/migration_1903_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/migration_1903_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/migration_1903_pk


Budoucnost EU: Rozprava s lotyšským premiérem
Kariņšem
 
 
Předseda vlády Lotyšské republiky Krišjānis Kariņš se ve
středu jako dvacátý lídr členského státu EU zapojí do
diskuze s poslanci a Komisí o budoucnosti Unie.
 
Dlouholetý poslanec Evropského parlamentu, který stojí od ledna 2019v čele lotyšské vlády,
zavítá mezi bývalé kolegy, aby se s nimi podělil  o svou vizi reformy fungování Unie. Série
rozprav o budoucnosti EU mezi hlavami států a vlád Unie na jedné straně a poslanci EP na
straně druhé odstartovala v lednu 2018.
 
 
 Krišjānis  Kariņš předstoupí  po rozpravě spolu s  předsedou EP Antoniem Tajanim i  před
novináře. Jejich společná tisková konference je naplánována na 12.30 hod. před protokolární
místností EP ve Štrasburku.
 
Více o předchozích rozpravách najdete zde.
 
Rozprava: středa 17. dubna
 
Tisková konference: středa 17. dubna od 12.30 hod.
 
Postup: rozprava o budoucnosti Evropy
 
Další informace

Životopis lotyšského premiéra Krišjānise Kariņše

Multimediální materiál - Budoucnost Evropy
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http://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/priorities/budoucnost-eu
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/future
https://mk.gov.lv/en/amatpersonas/krisjanis-karins-0
https://mk.gov.lv/en/amatpersonas/krisjanis-karins-0
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-future-of-europe-with-krisjanis-karins-latvian-prime-minister_11701_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-future-of-europe-with-krisjanis-karins-latvian-prime-minister_11701_pk


Lepší ochrana spotřebitelů před zavádějícími a
nekalými praktikami
 
 
Nová pravidla ochrany spotřebitele zaměřená na
zpřehlednění rozhodování o pořadí zobrazovaných nabídek
na online trzích a dvojí kvalita výrobků budou předmětem
hlasování ve středu.
 
Online trhy a srovnávací služby, například Amazon, eBay, Airbnb či Skyscanner, by měly v
budoucnu  zveřejnit  hlavní  parametry,  které  určují  pořadí  nabídek,  v  jakém  se  zobrazí
spotřebiteli  na  základě  jím  zadaného  vyhledávání.  Spotřebitelé  by  také  měli  být  jasně
informováni, zda nakupují výrobky nebo služby od obchodníka nebo od soukromé osoby, aby
věděli, jakým způsobem jsou chráněni v případě problému, například při reklamaci.
 
Nová směrnice, na jejímž znění se již neformálně dohodli vyjednavači EP a Rady (ministrů) EU,
se také věnuje problematice dvojí kvality výrobků, tedy situaci, kdy jsou výrobky odlišného
složení či s různými charakteristikami nabízeny pod stejnou značkou. Předložený text obsahuje
ustanovení  o  přezkumu,  které požaduje,  aby Evropská komise po dvou letech od vstupu
směrnice v platnost důkladně posoudila aktuální stav a případně navrhla zařazení dvojí kvality
výrobků mezi nekalé obchodní praktiky.
 
Předložená směrnice,  která  je  součástí  balíčku  s  názvem Nová politika  pro  spotřebitele,
novelizuje aktuální  směrnice o nekalých obchodních praktikách, o právech spotřebitelů,  o
nepřiměřených smluvních podmínkách a o označování cen výrobků.
 
Rozprava: úterý 16. dubna
 
Hlasování: středa 17. dubna
 
Postup: řádný legislativní postup (spolurozhodování), dohoda v 1. čtení
 
Typ dokumentu: směrnice
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https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumers/review-eu-consumer-law-new-deal-consumers_cs


Další informace

Návrh směrnice

Tisková zpráva po předběžné dohodě (22.03.2019)

Profil zpravodaje Daniela Daltona (ECR, UK)

Průběh projednávání

Výzkumná služba EP: Modernizace pravidel EU na ochranu spotřebitele

Multimediální materiál
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https://www.consilium.europa.eu/media/38907/st08021-en19.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/38907/st08021-en19.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/38907/st08021-en19.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20190321IPR32155/deal-agreed-to-protect-consumers-against-misleading-and-unfair-practices
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20190321IPR32155/deal-agreed-to-protect-consumers-against-misleading-and-unfair-practices
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20190321IPR32155/deal-agreed-to-protect-consumers-against-misleading-and-unfair-practices
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20190321IPR32155/deal-agreed-to-protect-consumers-against-misleading-and-unfair-practices
http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/35135/DANIEL_DALTON/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/35135/DANIEL_DALTON/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/35135/DANIEL_DALTON/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0090(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0090(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0090(COD)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)623547
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)623547
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)623547
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
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Další body programu
 
 
 
Poslanci se budou zabývat i těmito tématy:
 

Nové formy práce: Opatrenia na zvýšenie ochrany pracovníkov (rozprava v utorok,
hlasovanie v stredu) 
Terorizmus:  Opatrenia  proti  podomácky  vyrábaným výbušninám (hlasovanie  v
utorok) 
Znižovanie bankových rizík a ochrana daňových poplatníkov (rozprava v pondelok,
hlasovanie v utorok) 
Odstraňovanie teroristického obsahu z internetu (hlasovanie v stredu) 
Vízový kódex (rozprava a hlasovanie v stredu) 
Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia (rozprava a hlasovanie v stredu) 
Podpora  spravodlivosti  a  transparentnosti  pre  komerčných používateľov  online
sprostredkovateľských služieb (rozprava v  pondelok,  hlasovanie  v  utorok) 
Transparentnosť a udržateľnosť posúdenia rizík EÚ v potravinovom reťazci (rozprava
v pondelok, hlasovanie v utorok) 
Program InvestEU (hlasovanie v stredu) 
Horizont Európa (rozprava v utorok, hlasovanie v stredu) 
Európsky systém finančného dohľadu (rozprava v utorok, hlasovanie v stredu) 
Prípady porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (rozpravy a
hlasovania vo štvrtok) 
Dohľad nad trhom a súlad výrobkov (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok) 
Európsky obranný fond (hlasovanie v stredu) 
Vesmírny  program  Únie  a  Agentúra  Európskej  únie  pre  vesmírny  program
(hlasovanie  v  stredu) 
Program Digitálna Európa na obdobie 2021 – 2027 (hlasovanie v stredu) 
Nástroj na prepájanie Európy (hlasovanie v stredu) 
Program Spravodlivosť (hlasovanie v stredu) 
Program Práva a hodnoty (hlasovanie v stredu) 
Perzistentné organické látky (hlasovanie vo štvrtok) 
Interoperabilita medzi informačnými systémami EÚ v oblasti hraníc a víz a v oblasti
policajnej a justičnej spolupráce, azylu a migrácie (hlasovania v utorok) 
Dodatkové ochranné osvedčenie pre liečivá (rozprava v utorok, hlasovanie v stredu) 
Pravidlá uľahčovania využívania finančných a iných informácií (hlasovanie v stredu) 
Európske  centrum odvetvových,  technologických  a  výskumných kompetencií  v
oblasti kybernetickej bezpečnosti a sieť národných koordinačných centier (hlasovanie
v stredu) 
Podpora ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy (rozprava v
stredu, hlasovanie vo štvrtok) 
Používanie digitálnych nástrojov a postupov v rámci práva obchodných spoločností
(rozprava v stredu, hlasovanie vo štvrtok) 
Cezhraničné premeny, zlúčenia alebo splynutia a rozdelenia (rozprava v stredu,
hlasovanie vo štvrtok) 
Program spolupráce v daňovej oblasti „Fiscalis“ (hlasovanie v stredu) 
Európsky orgán práce (hlasovanie v utorok) 
Prudenciálny dohľad nad investičnými spoločnosťami (rozprava v utorok, hlasovanie
v stredu) 
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Vyšetrovania úradu OLAF a spolupráca s Európskou prokuratúrou (hlasovanie v
utorok) 
Rokovania  s  Radou  a  Komisiu  o  vyšetrovacích  právomociach  Európskeho
parlamentu:  legislatívny  návrh  (rozprava  vo  štvrtok)
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