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EÚ, ktorej cieľom je zvýšiť dôveru spotrebiteľov a zároveň napomôcť podnikom v možnostiach cezhraničného obchodovania v rámci EÚ.
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Poslanci budú v stredu so zástupcami Rady a Komisie diskutovať o prioritách samitu,
ktorý sa uskutoční v dňoch 24. - 25. marca. Rozhodnú tiež o návrhu Európskej rady na
vytvorenie stáleho stabilizačného mechanizmu pre eurozónu. Očakáva sa, že členské
štáty vznik mechanizmu, ako aj paktu pre euro, odsúhlasia už na samite koncom tohto
týždňa.
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Pracovníci z tretích krajín a občania EÚ by mali mať rovnaké práva v oblasti dĺžky pracovného času, dovolenky a sociálneho zabezpečenia. Predpokladá to novela smernicu
o tzv. jednotnom povolení, ku ktorej sa poslanci vyjadria vo štvrtok. Ak sa ju podarí presadiť, jednotné povolenie by malo byť jediným dokumentom, ktorý budú mať členské
štáty v súvislosti s povolením na pobyt zahraničných pracovníkov možnosť vydávať.

Rozpočet EÚ na rok 2012: Parlament stanoví priority. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Dostatok financií na naplnenie cieľov stratégie Európa 2020 a lepšia koordinácia rozpočtov jednotlivých štátov a EÚ. To sú kľúčové požiadavky poslancov, ktoré by mali byť
zohľadnené v rozpočte Únie na rok 2012. Parlament svoje odporúčania zhrnul v uznesení, ktorého spravodajkyňou je poslankyňa Francesca Balzani (S&D, IT). Plénum sa
ním bude zaoberať vo štvrtok.
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Zvýšenie práv spotrebiteľov v cezhraničnom obchode
Poslanci budú vo štvrtok, 24. marca, hlasovať o návrhu novej spotrebiteľskej legislatívy EÚ, ktorej cieľom je zvýšiť dôveru spotrebiteľov a zároveň napomôcť podnikom
v možnostiach cezhraničného obchodovania v rámci EÚ.
Parlament bude v pléne hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch, ktoré už schválil Výbor pre
vnútorný trh, ako aj o viacerých nových pozmeňujúcich návrhoch, ktoré podporujú všetky
politické skupiny EP, okrem skupiny EFD.
Nové pravidlá týkajúce sa spotrebiteľských práv majú pokrývať takmer všetky spôsoby predaja - od nákupov uskutočnených priamo v obchode, cez telefonický predaj, až po obchodovanie prostredníctvom internetu - pričom sú zamerané najmä na posilnenie predpisov v
oblasti cezhraničného obchodu v rámci EÚ. Správu k Smernici o spotrebiteľských právach
pripravil v EP spravodajca Andreas Schwab (EPP, DE).
Nové predpisy napríklad stanovia, aké informácie má kupujúci právo požadovať od predajcu, a vyjasnia právo na zrušenie či odvolanie určitého nákupu, ako aj podmienky pre opravu
a výmenu tovaru.
Súčasné predpisy EÚ o ochrane spotrebiteľa sú výsledkom štyroch smerníc, ktoré stanovujú
určité spoločné minimálne požiadavky v rámci Únie, pričom členské štáty si ich v priebehu
rokov nekoordinovane dopĺňali. To vyústilo do situácie, v ktorej sa spotrebiteľské zmluvné
právo EÚ stalo spleťou 27 rôznych úprav, čo vytvorilo neistotu v cezhraničnom obchode tak
pre spotrebiteľov, ako aj pre podniky.
Smernica o právach spotrebiteľov, o ktorej bude teraz EP hlasovať, vyvolala už vo "výborovej fáze" schvaľovania rekordný počet približne 2000 pozmeňujúcich návrhov. Diskusie
sa zameriavali najmä na úroveň harmonizácie, t.j. na otázku, či by v celej EÚ mali platiť
rovnaké pravidlá, alebo či je lepšie umožniť členským štátom zachovať si v tejto oblasti istú
pružnosť, s cieľom umožniť im ponechanie predpisov už teraz zabezpečujúcich vyšší štandard ochrany spotrebiteľa. Vo svojom hlasovaní 1. februára napokon Výbor EP pre vnútorný
trh rozhodol presadzovať v tejto otázke zmiešaný prístup, hoci medzi europoslancami aj
naďalej pretrvávajú v tejto oblasti politické rozdiely.
Rozprava: streda, 23.03.2011
Hlasovanie: štvrtok, 24.03.2011
Postup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), 1. čítanie

Ďalšie informácie:
•
Návrh správy k Smernici o právach spotrebiteľov
•
Tlačová správa o hlasovaní vo výbore (02.02.2011)
•
Profil spravodajcu: Andreas Schwab (EPP, DE)
•
Priebeh schvaľovania
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Príprava na samit Európskej rady a hlasovanie o stabilizačnom mechanizme
Poslanci budú v stredu so zástupcami Rady a Komisie diskutovať o prioritách samitu,
ktorý sa uskutoční v dňoch 24. - 25. marca. Rozhodnú tiež o návrhu Európskej rady na
vytvorenie stáleho stabilizačného mechanizmu pre eurozónu. Očakáva sa, že členské
štáty vznik mechanizmu, ako aj paktu pre euro, odsúhlasia už na samite koncom tohto
týždňa.
Predtým, ako budú hlavy štátov a predsedovia vlád v Európskej rade rozhodovať o európskom stabilizačnom mechanizme, musia sa oboznámiť s názorom Európskeho parlamentu.
Poslanci v minulosti varovali pred vybudovaním medzivládneho systému a vyzvali na začlenenie mechanizmu do štruktúr EÚ. Výbor pre ústavné záležitosti bude o tomto probléme
diskutovať 22. marca s možnosťou ďalších drobných úprav predloženého textu.
Očakáva sa, že poslanci vyvinú tlak na predstaviteľov Rady a Komisie s cieľom zaručiť,
aby tzv. pakt pre euro neodvrátil pozornosť od legislatívy v oblasti hospodárskeho riadenia
EÚ. Balík šiestich návrhov by sa mal stať základným rámcom pre riadenie hospodárstva
v budúcnosti.
Seminár pre novinárov na tému hospodárskeho riadenia
V stredu, 23. marca sa na pôde Európskeho parlamentu uskutoční seminár na tému hospodárskeho riadenia za účasti kľúčových poslancov, ktorí sa touto problematikou dlhodobo
zaoberajú. Seminár sa uskutoční v miestnosti 7C050 v čase 09.00 - 13.30.
Rozprava:
streda, 23.03.2011 (pripravovaný samit Európskej rady)
streda, 09.03.2011 (stabilizačný mechanizmus)
Hlasovanie:
streda, 23.03.2011 (stabilizačný mechanizmus)
Postup:
Konzultácia (stabilizačný mechanizmus)
Vyhlásenie Rady a Komisie s rozpravou (pripravovaný samit Európskej rady)

Ďalšie informácie:
•
Správa o návrhu rozhodnutia Európskej rady v súvislosti so stabilizačným mechanizmoom
•
Tlačová správa po hlasovaní vo výbore (07.03.2011)
•
Profil spravodajcu: Elmar Brok (EPP, DE)
•
Profil spravodajcu: Roberto Gualtieri (S&D, IT)
•
Podrobnejšie informácie o navrhovanej legislatíve v oblasti riadenia európskej ekonomiky
•
Priebeh schvaľovania
•
Návrh programu zasadnutia Európskej rady
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Jednotné povolenie: Zrovnoprávnenie zahraničných pracovníkov
Pracovníci z tretích krajín a občania EÚ by mali mať rovnaké práva v oblasti dĺžky pracovného času, dovolenky a sociálneho zabezpečenia. Predpokladá to novela smernicu o tzv. jednotnom povolení, ku ktorej sa poslanci vyjadria vo štvrtok. Ak sa ju
podarí presadiť, jednotné povolenie by malo byť jediným dokumentom, ktorý budú
mať členské štáty v súvislosti s povolením na pobyt zahraničných pracovníkov možnosť vydávať.
Navrhovaná smernica o jednotnom povolení si kladie za cieľ zjednodušiť byrokratické postupy, ktoré musia imigranti pri žiadostiach o povolenie na pobyt a prácu v ktoromkoľvek
členskom štáte podstúpiť. V prípade schválenia sa viaceré postupy zjednotia do jedného s
jediným povolením na jeho konci.
Nová legislatíva tiež posilňuje práva zahraničných pracovníkov. Pôvodný návrh Komisie počítal so zrovnoprávnením zamestnancov z tretích krajín s občanmi EÚ v oblasti výšky platu,
možnosti podať výpoveď, bezpečnosti pri práci a práva združovať sa v odboroch. Výbor pre
zamestnanosť a sociálne veci odporúča rozšíriť tieto práva na oblasť dĺžky pracovného času
a dovolenky a zjednodušiť prístup pracovníkov z tretích krajín k sociálnemu zabezpečeniu
a daňovým úľavám, na ktoré nárok majú občania EÚ.
Zahraniční pracovníci by zároveň dostali možnosť poberať za odpracované obdobie na území EÚ penziu aj po ich návrate do vlasti, a to za rovnakých podmienok, aké majú občania
členského štátu, na území ktorého pracovali. Smernica sa však nebude týkať pracovníkov s
trvalým pobytom, utečencov, vyslaných pracovníkov (pre nich existujú samostatné pravidlá), sezónnych pracovníkov a zamestnancov, ktorí sa na územie EÚ dostali prostredníctvom
prestupu na inú pozíciu v rámci jednej spoločnosti (budú pokrytí samostatnými pravidlami).
Umožniť členským štátom, aby vydávali ďalšie dokumenty by podkopalo hlavnú myšlienku
tzv. jednotného povolenia, vyhlásili poslanci Výboru pre občianske slobody. V tejto súvislosti podporili návrh Komisie, aby bolo jednotné povolenie jediným dokumentom, ktoré budú
členské štáty v tejto súvislosti oprávnené vydávať.
Hlasovanie: štvrtok, 24.03.2011
Postup: Spolurozhodovanie (riadny legislatívny postup), 1. čítanie

Ďalšie informácie:
•
Tlačová správa po hlasovaní vo Výbore pre občianske slobody (03.02.2011)
•
Tlačová správa po hlasovaní vo Výbore pre zamestnanosť (16.03.2011)
•
Profil spravodajkyne: Véronique MATHIEU (EPP, FR)
•
Priebeh schvaľovania
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Rozpočet EÚ na rok 2012: Parlament stanoví priority
Dostatok financií na naplnenie cieľov stratégie Európa 2020 a lepšia koordinácia rozpočtov jednotlivých štátov a EÚ. To sú kľúčové požiadavky poslancov, ktoré by mali
byť zohľadnené v rozpočte Únie na rok 2012. Parlament svoje odporúčania zhrnul
v uznesení, ktorého spravodajkyňou je poslankyňa Francesca Balzani (S&D, IT). Plénum sa ním bude zaoberať vo štvrtok.
Podľa poslancov by mal byť rozpočet na rok 2012 naviazaný na stratégiu EÚ 2020. Jej cieľom je prostredníctvom inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu napomôcť Európe spamätať sa z krízy a prispieť tomu, aby z nej vyšla silnejšia. Poslanci sú presvedčení,
že výdavky na národnej aj európskej úrovni musia byť v súlade s prioritami tejto stratégie.
Zároveň odmietajú akékoľvek pokusy na obmedzenie rozpočtových výdavkov v tých sektoroch, ktoré s jej cieľmi priamo súvisia.
Úroveň platieb sa pravdepodobne na budúci rok zvýši. Dôvodom sú jednak záväzky, ktoré
EÚ vyplývajú zo zákona, ako aj platby, ktoré v dôsledku intenzívnej realizácie viacročných
programov vždy koncom rozpočtového roka narastajú. Rozpočet na rok 2012 bude už šiestym v poradí zo siedmich rozpočtov aktuálneho viacročného finančného rámca.
Očakáva sa, že Európska komisia formálne predstaví svoj návrh už 20. apríla. Rozpočtom
Parlamentu a iných inštitúcií EÚ, s výnimkou Komisie, sa už plénum zaoberalo v samostatnej
správe poslanca Josého Manuela Fernandesa (EPP, PT), ktorá bola schválená 9. marca.
Rozprava: štvrtok, 24.03.2011
Hlasovanie: štvrtok, 24.03.2011
Postup: Nelegislatívne uznesenie

Ďalšie informácie:
•
Profil spravodajkyne: Francesca Balzani (S&D, IT)
•
Priebeh schvaľovania
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