
 

Spravodaj plenárneho zasadnutia EP (15.
18. apríl 2019, Štrasburg)
 
Rozšírenie povinnej výbavy nových automobilov o život
zachraňujúce technológie  
Bezpečnostné prvky automobilov, ako systém inteligentného prispôsobenia rýchlosti či
vyspelý systém núdzového brzdenia, by mali byť od mája 2022 súčasťou všetkých
nových vozidiel. 
 
 
Ochrana oznamovateľov: Hlasovanie o historicky prvých pravidlách
pre celú EÚ 
Posilnenie ochrany oznamovateľov nezákonných alebo verejný záujem poškodzujúcich
aktivít, o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojho povolania, bude predmetom
utorkového hlasovania poslancov.
 
 
Európska pohraničná a pobrežná stráž: Zriadenie stáleho
desaťtisícového zboru 
Parlament bude v stredu diskutovať a hlasovať o dohode s ministrami členských štátov
na posilnení Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže. 
 
 
Budúcnosť EÚ: Rozprava s lotyšským premiérom Kariņšom 
Predseda vlády Lotyšskej republiky Krišjānis Kariņš sa v stredu ako dvadsiaty líder
členského štátu EÚ zapojí do diskusie s poslancami a Komisiou o budúcnosti Únie.
 
 
Rozprava o odklade brexitu  
Odklad vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie bude v stredu predmetom
rozpravy poslancov so zástupcami Rady a Komisie. 
 
 
Nové formy práce: Opatrenia na zvýšenie ochrany pracovníkov  
Poslanci budú v utorok hlasovať o súbore minimálnych práv pracovníkov pri práci na
vyžiadanie, práci za poukážky alebo práci pre platformy, ktorý by mal byť záväzný pre
všetky členské štáty.
 
 
Právny štát v Rumunsku: Rozprava o situácii v krajine  
Situácia v oblasti právneho štátu v Rumunsku bude v pondelok predmetom plenárnej
rozpravy poslancov so zástupcami Európskej komisie. 
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Lepšia ochrana spotrebiteľov pred zavádzajúcimi a nekalými
praktikami  
Nové pravidlá ochrany spotrebiteľa zamerané na sprehľadnenie rozhodovania o poradí
zobrazovaných ponúk na online trhoch a dvojakú kvalitu výrobkov budú predmetom
hlasovania v stredu.
 
 
Terorizmus: Opatrenia proti podomácky vyrábaným výbušninám  
Poslanci budú v utorok hlasovať o návrhu na sprísnenie pravidiel pre využívanie a
predaj chemikálií, ktoré sa dajú využiť pri domácej výrobe výbušnín.
 
 
Znižovanie bankových rizík a ochrana daňových poplatníkov 
Parlament bude v utorok hlasovať o opatreniach, ktoré by mali znížiť riziká v bankovom
systéme a viesť k zriadeniu bankovej únie. 
 
 
Odstraňovanie teroristického obsahu z internetu  
Internetové spoločnosti by mali odstrániť teroristický obsah z online prostredia do
hodiny od doručenia príkazu, nemali by však mať povinnosť filtrovať všetok nahratý
obsah.
 
 
Ďalšie body programu
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/sk/agenda/briefing/2019-04-15

 
 
Prehľad vybraných tém, ktorými sa bude zaoberať
Európsky parlament počas plenárnej schôdze v dňoch 15. -
18. apríla v Štrasburgu.
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Užitočné odkazy
Program zasadnutia
Plenárne zasadnutie naživo (EP Live)
Plenárne zasadnutie naživo (EbS+)
Tlačové konferencie a iné udalosti
EuroparlTV
Audiovizuálna služba pre novinárov
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.europarl.europa.eu/ep-live/sk/other-events/schedule
http://www.europarltv.europa.eu/sk/home.aspx
http://audiovisual.europarl.europa.eu/
http://www.epnewshub.eu
http://www.europarl.europa.eu/rss/sk/audio-podcasts.html


Kontakty 
 
 
Ján JAKUBOV
Tlačový atašé

(+32) 2 283 44 76 (BXL)
(+33) 3 8817 3840 (STR)
(+32) 498 98 35 90
jan.jakubov@europarl.europa.eu

Soňa MELLAK
Tlačová atašé

(+421) 259 429 695
(+33) 3 8817 4880 (STR)
(+421) 918 708 590
sona.mellak@europarl.europa.eu

Ivana JANÍKOVÁ
Tlačová atašé

+421 (0) 2 5942 9688
+421 (0) 905 215 051
ivana.janikova@europarl.europa.eu
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Rozšírenie povinnej výbavy nových automobilov
o život zachraňujúce technológie 
 
Bezpečnostné prvky automobilov, ako systém
inteligentného prispôsobenia rýchlosti či vyspelý systém
núdzového brzdenia, by mali byť od mája 2022 súčasťou
všetkých nových vozidiel. 
 
Vyplýva  to  z  návrhu  nariadenia,  na  ktorého  znení  sa  už  poslanci  neformálne  dohodli  so
zástupcami Rady (ministrov) EÚ a o ktorom bude plénum hlasovať v utorok. Nové pravidlá sa
budú vzťahovať na osobné vozidlá, dodávky, autobusy a nákladné automobily.
 
Jedným z bezpečnostných prvkov, ktoré by mali byť v budúcnosti súčasťou povinnej výbavy
automobilov, je systém inteligentného prispôsobenia rýchlosti (ISA). Podľa odhadov by tento
systém, ktorý vodičov na základe sledovania máp a rozpoznania dopravných značiek upozorní
na prekročenie povolenej rýchlosti, mohol znížiť počet smrteľných nehôd na cestách o 20%.
Samotný systém ISA rýchlosť vozidla automaticky neobmedzí a vodiči by mali mať možnosť
vypnúť ho.
 
Medzi ďalšie povinné život zachraňujúce systémy by mali patriť pokročilé systémy núdzového
brzdenia a varovania pred rozptýlením pozornosti,  systém núdzového udržania vozidla  v
jazdnom pruhu,  ako aj  detekcia  spätného chodu a signál  núdzového brzdenia.  Súčasťou
automobilov by tiež malo byť zariadenie zaznamenávajúce údaje o nehodách (čierna skrinka) a
príprava na montáž alkoholového imobilizéra.
 
Dopravné nehody na cestách EÚ si podľa predbežných údajov Európskej komisie vyžiadali v
roku 2018 približne 25.100 životov a 135.000 vážnych zranení.
 
Hlasovanie: Utorok, 16. apríl
 
Tlačová konferencia: Utorok, 16. apríl o 16h00
 
Postup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), dohoda v 1. čítaní
 
Typ dokumentu: Nariadenie
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1951_en.htm


Užitočné odkazy
Predbežne dohodnutý text nariadenia
Tlačová správa po dosiahnutí predbežnej dohody EP a Rady (26.03.2019)
Profil spravodajkyne: Róża Thun (EPP, PL)
Priebeh prerokúvania
Think tank EP: Celková bezpečnosť vozidiel a ochrana zraniteľných účastníkov cestnej
premávky
Predbežné údaje EK o úmrtnosti na cestách v roku 2018
Štatistiky bezpečnosti na cestách za rok 2018 a pokles smrteľných dopravných nehôd od roku
2010 (podľa krajín)
Audiovizuálny materiál
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http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/IMCO/DV/2019/04-01/COREPER_ANNEX_GVSR_SK.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20190326IPR33205/safer-roads-eu-lawmakers-agree-on-life-saving-technologies-for-new-vehicles
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/96776/ROZA+GRAFIN+VON_THUN+UND+HOHENSTEIN/home
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://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
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/road-safety_11105_pk


Ochrana oznamovateľov: Hlasovanie o historicky
prvých pravidlách pre celú EÚ
 
Posilnenie ochrany oznamovateľov nezákonných alebo
verejný záujem poškodzujúcich aktivít, o ktorých sa
dozvedeli pri výkone svojho povolania, bude predmetom
utorkového hlasovania poslancov.
 
Smernica, na ktorej znení sa vyjednávači Európskeho parlamentu a Rady (ministrov) EÚ už
predbežne dohodli, zavádza historicky prvé úniové štandardy ochrany oznamovateľov.
 
Predložená  legislatíva  ustanovuje  povinnosť  vytvoriť  bezpečné  kanály  pre  nahlasovanie
konania porušujúceho právne predpisy EÚ,  a  to  vo vnútri  podnikov či  organizácií,  ako aj
smerom k verejným orgánom. Súčasťou navrhovanej právnej úpravy sú tiež ustanovenia na
ochranu oznamovateľov pred odvetnými opatreniami, napríklad zastrašovaním či obťažovaním,
a  podporné  opatrenia  vrátane  bezplatnej  právnej  pomoci  a  poradenstva,  ktoré  by  mali
zabezpečiť  členské  štáty.
 
Dôležitosť  oznamovateľov  pri  odhaľovaní  aktivít,  ktoré  porušujú  právne  predpisy  EÚ  a
poškodzujú verejný záujem, potvrdili aj nedávne škandály ako LuxLeaks, Panama Papers či
Cambridge Analytica. Parlament zareagoval výzvami na posilnenie ochrany oznamovateľov,
ktoré sa následne pretavili do legislatívneho návrhu.
 
Rozprava: Pondelok, 15. apríl
 
Hlasovanie: Utorok, 16. apríl
 
Tlačová konferencia: Utorok, 16. apríl o 15h00
 
Postup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), dohoda v 1. čítaní
 
Typ dokumentu: Smernica
 
Užitočné odkazy
Predbežne dohodnutý text smernice
Priebeh prerokúvania
Profil spravodajkyne : Virginie Rozière (S&D, FR)
Audiovizuálny materiál
Think tank EP: Ochrana oznamovateľov na úrovni EÚ
Ochrana oznamovateľov (otázky a odpovede, webová stránka EK)
Videozáznam tlačovej konferencie po dosiahnutí dohody EP a Rady na znení novej smernice
(12.03.2019)
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http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20171020IPR86550/posilnenie-ochrany-oznamovatelov-v-celej-eu
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
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/103845/VIRGINIE_ROZIERE/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/protection-of-whistleblowers_9901_pk
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)608774
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/placeholder_11.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/sk/roziere-durand-cavada-protection-whistle-blowers_I169056-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/sk/roziere-durand-cavada-protection-whistle-blowers_I169056-V_rv


Európska pohraničná a pobrežná stráž: Zriadenie
stáleho desaťtisícového zboru
 
Parlament bude v stredu diskutovať a hlasovať o dohode s
ministrami členských štátov na posilnení Európskej
pohraničnej a pobrežnej stráže. 
 
Nové nariadenie o Európskej agentúre pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) by malo
odstrániť existujúce nedostatky v činnosti agentúry a lepšie ju pripraviť na aktuálne výzvy v
oblasti bezpečnosti a migrácie.
 
Stály desaťtisícový zbor pohraničnej a pobrežnej stráže EÚ by mal podporiť vnútroštátne orgány
pri vykonávaní úloh v oblasti kontroly hraníc a návratovej politiky, ako aj v boji proti cezhraničnej
kriminalite. Počet operačných pracovníkov nového Frontexu by sa mal do roku 2021 zvýšiť na
päťtisíc, stály desaťtisícový zbor by mal byť plne funkčný do roku 2027. Nariadenie počíta aj s
takzvanou rezervou rýchleho zásahu, ktorá by mala byť nasadená v núdzových situáciách.
 
Rozprava: Streda, 17. apríl
 
Hlasovanie: Streda, 17. apríl
 
Tlačová konferencia: Streda, 17. apríl o 16h30
 
Postup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), dohoda v 1. čítaní
 
Typ dokumentu: Nariadenie
 
Užitočné odkazy
Návrh nariadenia
Tlačová správa po dosiahnutí dohody EP s Radou (28.3.2019)
Profil spravodajkyne: Roberta Metsola (EPP, MT)
Priebeh prerokúvania
Európska pohraničná a pobrežná stráž
Audiovizuálny materiál
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0076_SK.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20190327IPR33413/eu-border-and-coast-guard-agency-10-000-operational-staff-by-2027
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/118859/ROBERTA_METSOLA/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0330A(COD)&l=en
https://frontex.europa.eu/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/migration_1903_pk
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Budúcnosť EÚ: Rozprava s lotyšským premiérom
Kariņšom
 
Predseda vlády Lotyšskej republiky Krišjānis Kariņš sa v
stredu ako dvadsiaty líder členského štátu EÚ zapojí do
diskusie s poslancami a Komisiou o budúcnosti Únie.
 
Dlhoročný poslanec Európskeho parlamentu, ktorý stojí na čele lotyšskej vlády od januára 2019,
zavíta medzi bývalých kolegov, aby sa s nimi 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.
 
Krišjānis  Kariņš  predstúpi  po rozprave spolu  s  predsedom EP Antoniom Tajanim aj  pred
novinárov. Ich spoločná tlačová konferencia je naplánovaná na 12.30 hod. pred protokolárnou
miestnosťou EP v Štrasburgu.
 
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, 
taliansky premiér Giuseppe Conte - dňa 12. februára 2019, 
slovenský premiér Peter Pellegrini - dňa 12. marca 2019, 
švédsky premiér Stefan Löfven - dňa 3. apríla 2019.
 

Rozprava: Streda, 17. apríl
 
Tlačová konferencia: Streda, 17. apríl, približne o 12h30
 
Postup: Rozprava o budúcnosti EÚ
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http://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/buducnost-eu
http://www.futureofeuropedebates.eu/#target


Užitočné odkazy
Životopis lotyšského premiéra Krišjānisa Kariņša
Audiovizuálny materiál
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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


Rozprava o odklade brexitu 
 
Odklad vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie
bude v stredu predmetom rozpravy poslancov so
zástupcami Rady a Komisie. 
 
Poslanci  budú  diskutovať  o  dopadoch  rozhodnutia  Európskej  rady  z  10.  apríla,  ktorá  v
nadväznosti na žiadosť britskej vlády o posunutie dátumu odchodu Spojeného kráľovstva z
Európskej únie poskytla krajine flexibilný odklad do 31. októbra 2019.
 
Pokiaľ  Spojené  kráľovstvo  zostane  členom  Európskej  únie  aj  v  čase  konania  volieb  do
Európskeho parlamentu v dňoch 23. - 26. mája, bude sa na nich musieť zúčastniť. V opačnom
prípade musí krajina opustiť Úniu do 1. júna 2019.
 
Rozprava: Streda, 17. apríl
 
Postup: Vyhlásenie Rady a Komisie s rozpravou
 
Užitočné odkazy
Audiovizuálny materiál
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/brexit_1603_pk


Nové formy práce: Opatrenia na zvýšenie
ochrany pracovníkov 
 
Poslanci budú v utorok hlasovať o súbore minimálnych
práv pracovníkov pri práci na vyžiadanie, práci za
poukážky alebo práci pre platformy, ktorý by mal byť
záväzný pre všetky členské štáty.
 
Smernica, na znení ktorej sa už poslanci neformálne dohodli s ministrami členských štátov,
vyžaduje plné informovanie pracovníkov o základných aspektoch ich zamestnania - vrátane
náplne práce, dátumu nástupu a dĺžky zamestnania, odmeny, štandardného pracovného dňa
alebo referenčného počtu hodín v prípade nepredvídateľných pracovných časov.
 
Nové pravidlá by tiež mali osobám pracujúcim na vyžiadanie, za poukážky alebo pre platformy,
priniesť nové práva, vrátane predvídateľného pracovného času a lehôt na zrušenie kontraktov
pri  práci na vyžiadanie. Dĺžka skúšobnej doby by mala byť vo všetkých členských štátoch
obmedzená na maximálne šesť mesiacov a obnovenie kontraktu by nemalo viesť k novej
skúšobnej  dobe.
 
Rozprava: Utorok, 16. apríl
 
Hlasovanie: Utorok, 16. apríl
 
Postup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), dohoda v 1. čítaní
 
Typ dokumentu: Smernica
 
Užitočné odkazy
Tlačová správa po dosiahnutí predbežnej dohody medzi EP a Radou (07.02.2019)
Predbežne dohodnuté znenie smernice
Priebeh prerokúvania
Profil spravodajcu: Enrique Calvet Chambon (ALDE, ES)
Think tank EP: Zaistenie transparentnejších a predvídateľnejších pracovných podmienok
Infografika
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190207IPR25282/new-forms-of-work-deal-on-measures-boosting-workers-rights
http://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/empl/inag/2019/02-15/EMPL_AG(2019)636031_EN.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0355(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/129407/ENRIQUE_CALVET+CHAMBON/home
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628269/EPRS_BRI(2018)628269_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20190404STO35070/gig-economy-eu-law-to-improve-workers-rights-infographic


Právny štát v Rumunsku: Rozprava o situácii v
krajine 
 
Situácia v oblasti právneho štátu v Rumunsku bude v
pondelok predmetom plenárnej rozpravy poslancov so
zástupcami Európskej komisie. 
 
Európsky  parlament  v  novembri  2018  vyjadril  znepokojenie  nad  reformou  súdnictva  v
Rumunsku, ktorá podľa poslancov ohrozovala deľbu moci v krajine a jej  boj proti  korupcii.
Plénum v pondelok zhodnotí,  ako sa odvtedy vyvinula situácia v krajine.
 
Rozprava: Pondelok, 15. apríl
 
Postup: Vyhlásenie Komisie s rozpravou
 
Užitočné odkazy
Uznesenie EP o právnom štáte v Rumunsku (13.11.2018)
Audiovizuálny materiál
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http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20181106IPR18326/rumunsko-poslancov-znepokojuje-stav-sudnictva-a-pravneho-statu
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0446+0+DOC+XML+V0//SK
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law-in-romania_9101_pk


Lepšia ochrana spotrebiteľov pred zavádzajúcimi
a nekalými praktikami 
 
Nové pravidlá ochrany spotrebiteľa zamerané na
sprehľadnenie rozhodovania o poradí zobrazovaných
ponúk na online trhoch a dvojakú kvalitu výrobkov budú
predmetom hlasovania v stredu.
 
Online trhy a porovnávacie služby, napríklad Amazon, eBay, AirBnb či Skyscanner, by mali v
budúcnosti  zverejniť  hlavné  parametre,  ktoré  určujú  poradie  ponúk,  v  akom sa  zobrazia
spotrebiteľovi na základe ním zadaného vyhľadávania. Spotrebitelia by tiež mali  byť jasne
informovaní, či nakupujú tovary alebo služby od obchodníka alebo od súkromnej osoby, aby si
boli vedomí úrovne následnej ochrany - napríklad v prípade reklamácie.
 
Nová smernica, na ktorej znení sa už neformálne dohodli vyjednávači EP a Rady (ministrov)
EÚ, sa tiež venuje problematike dvojakej  kvalite  produktov,  teda situácii,  keď sú výrobky
odlišného zloženia či s rôznymi charakteristikami ponúkané pod rovnakou značkou. Predložený
text žiada Európsku komisiu, aby do dvoch rokov po účinnosti smernice dôkladne posúdila
aktuálny stav a prípadne navrhla zaradenie dvojakej kvality produktov medzi nekalé obchodné
praktiky.
 
Predložená smernica,  ktorá je súčasťou balíka s názvom Nová dohoda pre spotrebiteľov,
novelizuje aktuálne smernice o nekalých obchodných praktikách, o právach spotrebiteľov, o
neprijateľných zmluvných podmienkach a o označovaní cien výrobkov.
 
Rozprava: Utorok, 16. apríl
 
Hlasovanie: Streda, 17. apríl
 
Postup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), dohoda v 1. čítaní
 
Typ dokumentu: Smernica
 
Užitočné odkazy
Predbežne dohodnuté znenie smernice
Tlačová správa po dosiahnutí predbežnej dohody medzi EP a Radou (22.03.2019)
Profil spravodajcu: Daniel Dalton (ECR, UK)
Priebeh prerokúvania
Think tank EP: Modernizácia pravidiel EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa - nová dohoda pre
spotrebiteľov
Audiovizuálny materiál
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https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumers/review-eu-consumer-law-new-deal-consumers_sk
https://www.consilium.europa.eu/media/38907/st08021-en19.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20190321IPR32155/deal-agreed-to-protect-consumers-against-misleading-and-unfair-practices
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/35135/DANIEL_DALTON/home
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://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Terorizmus: Opatrenia proti podomácky
vyrábaným výbušninám 
 
Poslanci budú v utorok hlasovať o návrhu na sprísnenie
pravidiel pre využívanie a predaj chemikálií, ktoré sa dajú
využiť pri domácej výrobe výbušnín.
 
Doma vyrobené výbušniny  boli  použité  približne pri  40% teroristických útokov,  ktoré  boli
spáchané na území EÚ v rokoch 2015 až 2017. Nová legislatíva by mala odstrániť existujúce
medzery a sprísniť súčasné právne predpisy.
 
Nariadenie by malo rozšíriť zoznam zakázaných látok o ďalšie chemikálie a ustanoviť jasnejšie
postupy pre udeľovanie povolení a kontroly predaja nebezpečných chemikálií. Nové pravidlá, na
ktorých sa už predbežne dohodli vyjednávači Európskeho parlamentu a Rady (ministrov) EÚ, by
sa mali vzťahovať aj na predaj chemikálií v online prostredí.
 
Hlasovanie: Utorok, 26. apríl
 
Postup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), dohoda v 1. čítaní
 
Typ dokumentu: Nariadenie
 
Užitočné odkazy
Návrh nariadenia
Profil spravodajcu: Andrejs Mamikins (S&D, LV)
Priebeh prerokúvania
Audiovizuálny materiál
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0473_SK.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/124746/ANDREJS_MAMIKINS/assistants#mep-card-content
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0103(COD)&l=en#tab-0
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Znižovanie bankových rizík a ochrana daňových
poplatníkov
 
Parlament bude v utorok hlasovať o opatreniach, ktoré by
mali znížiť riziká v bankovom systéme a viesť k zriadeniu
bankovej únie. 
 
Smernice a nariadenia,  na ktorých znení  sa už poslanci  neformálne dohodli  s  ministrami
členských štátov, by mali zvýšiť odolnosť bánk a poskytnúť im súbor postupov na vysporiadanie
sa so stratami.
 
Hlavným cieľom novej  legislatívy,  ktorá novelizuje prudenciálne požiadavky pre banky,  je
podpora ekonomiky zvýšením úverovej  kapacity a vytvorenie kapitálových trhov s väčšou
likviditou. Jasné pravidlá pre riešenie strát by mali  zaistiť,  že banky budú mať k dispozícii
dostatok kapitálu a záväzkov, a predchádzať situáciám, keď je na ich záchranu nevyhnutné
využiť peniaze daňových poplatníkov.
 
Rozprava: Pondelok, 15. apríl
 
Hlasovanie: Utorok, 16. apríl
 
Postup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), dohoda v 1. čítaní
 
Typ dokumentov: Smernice (2x) a nariadenia (2x)
 
Užitočné odkazy
Priebeh prerokúvania: smernica o kapitálových požiadavkách (CRD V)
Priebeh prerokúvania: nariadenie o kapitálových požiadavkách (CRR II)
Profil spravodajcu: Peter Simon (S&D, DE)
Priebeh prerokúvania: smernica o ozdravení a riešení krízových situácií bánk (BRRD)
Priebeh prerokúvania: nariadenie o jednotnom mechanizme riešenia krízových situácií (SRMR)
Profil spravodajcu: Gunnar Hökmark (EPP, SE)
Think tank EÚ: Balík bankových reforiem
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0364(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0360A(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/96836/PETER_SIMON/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0362(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0361(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/28124/GUNNAR_HOKMARK/home
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603251/EPRS_BRI(2017)603251_EN.pdf


Odstraňovanie teroristického obsahu z internetu 
 
Internetové spoločnosti by mali odstrániť teroristický
obsah z online prostredia do hodiny od doručenia príkazu,
nemali by však mať povinnosť filtrovať všetok nahratý
obsah.
 
Vyplýva to z návrhu nariadenia z dielne Výboru EP pre občianske slobody (LIBE), o ktorom
budú poslanci  hlasovať  v  stredu.  Výsledkom plenárneho hlasovania  bude mandát  EP na
rokovania s Radou (ministrov) EÚ o konečnom znení nových pravidiel, ktoré by mali obmedziť
šírenie teroristického obsahu na internete. Samotné rokovania však budú v rukách nového
Európskeho parlamentu, ktorý vzíde z májových volieb.
 
Predložený text navrhuje, aby spoločnosti v prípade neustáleho porušovania pravidiel čelili
pokutám  vo  výške  maximálne  štyroch  percent  svojho  obratu.  Súčasťou  návrhu  sú  tiež
ustanovenia, ktoré by mali zaistiť ochranu slobody slova a médií a zamedziť neúmernej záťaži
malých podnikov.
 
Hlasovanie: Streda, 17. apríl
 
Postup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), 1. čítanie
 
Typ dokumentu: Nariadenie
 
Užitočné odkazy
Návrh uznesenia
Tlačová správa po hlasovaní vo výbore (08.04.2019)
Profil spravodajcu: Daniel Dalton (ECR, UK)
Priebeh prerokúvania
Audiovizuálny materiál
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0193_SK.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20190408IPR35436/terrorist-content-online-companies-to-be-given-just-one-hour-to-remove-it
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/35135/DANIEL_DALTON/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0331(COD)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/fight-against-terrorism_2802_pk
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Ďalšie body programu
 
Poslanci sa budú zaoberať aj týmito témami:
 

Vízový kódex (rozprava a hlasovanie v stredu) 
Podpora  spravodlivosti  a  transparentnosti  pre  komerčných používateľov  online
sprostredkovateľských služieb (rozprava v  utorok,  hlasovanie  v  stredu) 
Emisné normy CO 2 pre nové ťažké úžitkové vozidlá (rozprava v stredu, hlasovanie
vo štvrtok) 
Transparentnosť a udržateľnosť posúdenia rizík EÚ v potravinovom reťazci (rozprava
v utorok, hlasovanie v stredu) 
Program InvestEU (rozprava v stredu, hlasovanie vo štvrtok) 
Horizont Európa (rozprava v utorok, hlasovanie v stredu) 
Európsky systém finančného dohľadu (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok) 
Prípady porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (rozpravy a
hlasovania vo štvrtok) 
Dohľad nad trhom a súlad výrobkov (rozprava v utorok, hlasovanie v stredu) 
Európsky obranný fond (rozprava v stredu, hlasovanie vo štvrtok) 
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) 
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) 
Situácia v Mozambiku, v Malawi a v Zimbabwe, ktoré zasiahol cyklón Idai 
Situácia v Líbyi (rozprava v utorok) 
Ochrana integrity  európskych volieb,  a  to  najmä v súvislosti  s  medzinárodnými
hrozbami v  oblasti  kybernetickej  bezpečnosti  (rozprava v utorok) 
Námietka voči delegovanému aktu Komisie v oblasti zavádzania a prevádzkového
využívania kooperatívnych inteligentných dopravných systémov (hlasovanie v stredu)
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• Plnenie  a  financovanie  všeobecného  rozpočtu  EÚ  na  rok  2019  v  súvislosti  s
vystúpením  Spojeného  kráľovstva  z  Európskej  únie  (hlasovanie  v  stredu)
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