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Předseda vlády Velkovévodství lucemburského Xavier Bettel se ve středu jako šestý
lídr členského státu EU zapojí do diskuze s poslanci o budoucnosti Unie. Rozpravy
se zúčastní také předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker.   

Efektivnější boj EU s environmentálním a sociálním dumpingem. Právě to si poslanci
slibují od nové právní úpravy, o jejímž konečném znění bude plénum diskutovat v
úterý a hlasovat ve středu.  

 
 
Poslanci  budou v úterý diskutovat  o možnostech,  jak posílit  vzájemnou důvěru
členských států ve fungování schengenského prostoru. Svoje doporučení shrnou ve
středu do nelegislativního usnesení.   

 
Parlament ve středu formálně zareaguje na návrh rozpočtu EU na období 2021-
2027  z  dílny  Evropské  komise.  Hlasování  o  nelegislativním  usnesení  bude
předcházet  rozprava s exekutivou EU o dlouhodobém financování  aktivit  Unie.
 
  

Reformní plány, jejichž cílem je inteligentnější a udržitelnější farmaření a jednodušší,
spravedlivější,  ale  zároveň  nadále  skutečně  společná  a  řádně  financovaná
zemědělská  politika  EU,  budou  v  pondělí  předmětem  plenární  rozpravy  a
středečního  hlasování  poslanců.   

 
 
Pracovníci  dočasně vyslaní  do jiného členského státu  EU by na základě nové
legislativy, o níž budou poslanci diskutovat a hlasovat v úterý, měli v budoucnosti
dostat za stejnou práci na stejném místě stejnou odměnu, jako domácí pracovníci.  

 
 
Poslanci budou ve středu diskutovat o opatřeních na úrovni EU, která by zabránila
neoprávněné manipulaci s počitadlem ujetých kilometrů v prodávaných vozidlech.
Parlament přijme ve čtvrtek k tomuto tématu nelegislativní usnesení.  

Poslanci se budou zabývat i těmito tématy:
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http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/plenary

Více informací
• Pořad jednání
• EP Live
• Europarl TV
• Press conferences and other events
• Audiovizuální materiál EP
• EP Newshub
• EPRS Plenary podcasts on key issues
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Budoucnost  EU:  Rozprava  s  lucemburským
premiérem  Bettelem  
 
 
Předseda vlády Velkovévodství  lucemburského Xavier Bettel  se ve středu jako
šestý lídr členského státu EU zapojí do diskuze s poslanci o budoucnosti Unie.
Rozpravy se zúčastní také předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker.  
 
Xavier Bettel je od roku 1989 členem lucemburské liberální Demokratické strany (DP), za
kterou byl v roce 1999 poprvé zvolený do Poslanecké sněmovny země. Od roku 2013 je
předsedou lucemburské vlády -  ve funkci  nahradil  Jeana-Clauda Junckera,  který  se
později  stal  předsedou Evropské komise.
 
Lucemburský premiér zavítá do Evropského parlamentu, aby se s poslanci jako šestý lídr
členského státu podělil o svou vizi reformy fungování Unie. Série rozprav o budoucnosti
EU  mezi  hlavami  států  a  vlád  EU  na  jedné  straně  a  poslanci  EP  na  straně  druhé
odstartovala  v lednu  2018  a  bude  pokračovat  až  do  příštích  evropských  voleb.
 
Rozprav o budoucnosti EU se dosud zúčastnily tyto hlavy států a vlád:
 

irský premiér Leo Varadkar - dne 17. ledna, 
chorvatský premiér Andrej Plenković - dne 6. února, 
portugalský premiér António Costa - dne 14. března, 
francouzský prezident Emmanuel Macron - dne 7. dubna, 
belgický premiér Charles Michel - dne 3. května.
 

Premiér  Xavier  Bettel  a  předseda  EP  Antonio  Tajani  vystoupí  krátce  po  středeční
rozpravě,  v 11:15  hod.,  také  před  novináři.
 
Dalším lídrem EU,  který  se  zapojí  do  diskuze  s poslanci  o  budoucnosti  Unie,  bude
předseda  nizozemské  vlády  Mark  Rutte.  Do  Evropského  parlamentu  zavítá  během
červnového  plenárního  zasedání  ve  Štrasburku.
 
Rozprava: Středa, 30. května
 
Tisková konference: Středa, 30. května v 11:15
 
Twitter: #FutureofEU @Xavier_Bettel
 
 
 
 
 

 
Více informací
• Životopis lucemburského premiéra Xaviera Bettela
• Budoucnost EU - aktivity EP
• Multimediální materiál: Budoucnost EU
• Multimediální materiál: EU a Lucembursko
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Nová  antidumpingová  opatření  na  ochranu
pracovních  míst  a  průmyslu  EU
 
Efektivnější  boj  EU  s  environmentálním  a  sociálním  dumpingem.  Právě  to  si
poslanci  slibují  od nové právní  úpravy,  o jejímž konečném znění  bude plénum
diskutovat  v úterý a hlasovat  ve středu.  
 
Nové nařízení, na jehož znění se poslanci v prosinci 2017 dohodli s ministry členských
států, umožní Evropské unii zavést vyšší cla na dumpingové či subvencované dovozy ze
třetích zemí.
 
Poslanci v rámci jednání s ministry prosadili, aby se náklady průmyslu EU na dodržování
mezinárodních dohod v sociální a environmentální oblasti promítly do výpočtu cel.
 
Do antidumpingových vyšetřování by měly být zapojeny také odbory, jejich trvání by se
mělo výrazně zkrátit a malým a středním podnikům, které požádají o zahájení šetření, by
měla být poskytnuta administrativní pomoc.
 
Cílem reformy právních předpisů Unie na ochranu obchodu z roku 1995 je zohlednit
měnící se potřeby podniků, pracovníků a spotřebitelů v EU. Navrhovaná opatření doplňují
v listopadu schválená antidumpingová pravidla Unie vůči třetím zemím, která výraznými
hospodářskými zásahy zvyšují konkurenceschopnost svých firem.
 
Další postup
 
Nové nařízení vstoupí v platnost den po jeho zveřejnění v Úředním věstníku EU. Mělo by
se tak stát v první polovině června 2018.
 
 
 
Rozprava: Úterý, 29. května
 
Hlasování: Středa, 30. května
 
Postup: Řádný legislativní postup (spolurozhodování), dohoda ve 2. čtení
 
Typ dokumentu: Nařízení
 
Twitter: #antidumping #EUtrade
 
 
 

 
Více informací
• Tisková zpráva o legislativním návrhu (05.12. 2017)
• Jízdní řád legislativního vlaku
• Profil zpravodaje Christophera Fjellnera (EPP, SE)
• Průběh projednávání
• Multimediální materiál
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Obnovení důvěry v Schengen
 
 
 
Poslanci budou v úterý diskutovat o možnostech, jak posílit  vzájemnou důvěru
členských států ve fungování schengenského prostoru. Svoje doporučení shrnou
ve středu do nelegislativního usnesení.  
 
První výroční zpráva o stavu schengenské spolupráce, v rámci které se dvacet šest států
dohodlo na ukončení pasových a dalších kontrol na svých společných hranicích, reaguje
na hlavní  nedostatky aplikace schengenského acquis  v praxi,  stejně jako na pokrok
dosažený při  jejich odstraňování,  a  navrhuje další  kroky.
 
Poslanci v předloženém textu usnesení odsoudili  pokračování obnovování kontrol na
vnitřních hranicích a budování fyzických bariér,  včetně plotů, mezi členskými státy.
 
Náklady spojené s obnovením kontrol  na vnitřních hranicích v celém schengenském
prostoru na dva roky se odhadují na 25 až 50 miliard eur. Pokud by všechny schengenské
země natrvalo obnovily hraniční kontroly, náklady by se během deseti let vyšplhaly na 100
až 230 miliard eur.
 
Organizace  Transnational  Institute  (TNI)  odhaduje,  že  evropské  země na  hranicích
vybudovaly  více  než  1.200  kilometrů  plotů  s náklady  alespoň 500 milionů  eur.
 
Rozprava: Úterý, 29. května
 
Hlasování: Středa, 30. května
 
Tisková konference: Středa, 30. května v 15:00
 
Typ dokumentu: Nelegislativní usnesení
 
Twitter: #Schengen
 
 
 
 
 
 
 

 
Více informací
• Návrh usnesení o fungování schengenského prostoru
• Profil zpravodaje Carlose Coelha (EPP, PT)
• Průběh projednávání
• Studie EP - Náklady obnovení hraničních kontrol v rámci schengenského prostoru
• Multimediální materiál
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Rozpočet  EU  po  roce  2020:  Reakce  na  návrh
Evropské  komise
 
 
Parlament ve středu formálně zareaguje na návrh rozpočtu EU na období 2021-2027
z dílny Evropské komise. Hlasování o nelegislativním usnesení bude předcházet
rozprava s exekutivou EU o dlouhodobém financování aktivit Unie.
 
 
 
Poslanci se k příštímu víceletému finančnímu rámci (VFR) Unie vyjádřili neformálně už 2.
května, tedy v den, kdy předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker a komisař pro
rozpočet Günther Oettinger představili plénu své návrhy. Mnozí zákonodárci připustili, že
se Komise vydala správným směrem, vytkli jí však nedostatek ambicí.
 
Usnesení přinese ucelenější  reakci  Evropského parlamentu k budoucímu víceletému
finančnímu rámci Unie. Poslanci se při jejím koncipování opřou o svá stanoviska ze 14.
března, kdy se prostřednictvím dvou usnesení vyjádřili k financování aktivit EU po roce
2020, a to z pohledu výdajů i příjmů.
 
Plénum pravděpodobně odmítne navrhované snížení rozpočtu Společné zemědělské
politiky (SZP) a politiky soudržnosti a bude požadovat vysvětlení změn ve financování
jednotlivých programů a jejich lepší porovnatelnost.
 
Po předložení návrhů Evropské komisi je na řadě Rada (ministrů) EU, která k nim musí
přijmout  stanovisko.  Schválení  konečné  verze  dlouhodobého  rozpočtu  EU podléhá
souhlasu Evropského parlamentu. Poslanci požadují bezodkladné započetí rozhovorů EP,
EK a Rady o budoucím VFR a o vlastních zdrojích Unie s cílem dosáhnout dohody ještě
před volbami do EP v roce 2019.
 
Rozprava: Úterý, 29. května
 
Hlasování: Středa, 30. května
 
Typ dokumentu: Nelegislativní usnesení
 
Twitter: #EUBudget #MFF
 

 
Více informací
• Tisková zpráva po rozpravě EP o VFR na plenárním zasedání (02.05.2018)
• Tisková zpráva po hlasování EP o VFR na plenárním zasedání (14.03.2018)
• Usnesení EP o příštím VFR ze 14. března 2018
• Usnesení EP o reformě systému vlastních zdrojů ze 14. března 2018
• Profil zpravodaje Jana Olbrychta (EPP, PL) - VFR
• Profil zpravodajky Isabelle Thomasové (S&D, FR) - VFR
• Profil zpravodaje Gérarda Depreze (ALDE, BE) – vlastní zdroje
• Profil zpravodaje Janusze Lewandowského (EPP, PL) – vlastní zdroje
• Multimediální materiál
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Budoucnost  zemědělské  politiky  EU:  Odmítnutí
rozpočtových  škrtů  a  zestátnění  
 
Reformní  plány,  jejichž  cílem  je  inteligentnější  a  udržitelnější  farmaření  a
jednodušší,  spravedlivější,  ale  zároveň  nadále  skutečně  společná  a  řádně
financovaná zemědělská politika EU, budou v pondělí předmětem plenární rozpravy
a středečního hlasování poslanců. 
 
Poslanci  Výboru  EP pro  zemědělství  a  rozvoj  venkova (AGRI)  v předloženém textu
usnesení vyjádřili  podporu návrhu Evropské komise poskytnout členským státům více
flexibility, aby si mohly přizpůsobit Společnou zemědělskou politiku (SZP) svým potřebám.
Zároveň však odmítli tzv. zestátnění SZP, resp. návrat zemědělské politiky či její výrazné
části na úroveň členských států, které by podle nich mohlo narušit hospodářskou soutěž
na jednotném trhu.
 
Budoucí  zemědělská  politika  EU by  měla  vést  k větší  environmentální  udržitelnosti
farmářské produkce a podporovat inovace, výzkum a inteligentní zemědělství, avšak jejím
hlavním cílem musí podle poslanců zůstat  udržení  dostatečné produkce kvalitních a
cenově  dostupných  potravin  pro  spotřebitele  v celé  EU.  To  si  však  vyžaduje  řádné
financování SZP, jejíž rozpočet by také po roce 2020 měl zůstat minimálně na současné
úrovni, zdůrazňuje navrhované usnesení.
 
Poslanci v pondělí  v další rozpravě zhodnotí také existující nástroje SZP na podporu
mladých a nových zemědělců a budou prostřednictvím samostatného usnesení, o kterém
budou hlasovat v úterý, požadovat opatření, které jim ulehčí přístup ke kapitálu, půdě,
poradenským službám a odborné přípravě.
 
Rozpravy:
 

Pondělí, 28. května (SZP po roce 2020 a mladí zemědělci) 
 
 

Hlasování:
 

Úterý, 29. května (mladí zemědělci) 
Středa, 30. května (SZP po roce 2020)
 

Typ dokumentů: Nelegislativní usnesení
 
Twitter: #FutureOfCAP #CAPreform #YoungFarmers
 
 
 

 
Více informací
• Návrh usnesení o provádění nástrojů SZP pro mladé zemědělce po reformě v roce 2013
• Návrh usnesení o budoucnosti zemědělství (bude brzy zpřístupněn)
• Tisková zpráva o hlasování výboru - reforma SZP (16.05.2018)
• Tisková zpráva o hlasování výboru - mladí zemědělci (24.04.2018)
• Profil zpravodaje Herberta Dorfmanna (EPP, IT) - SZP reforma
• Profil zpravodaje Nicoly Caputa (S&D, IT) - mladí zemědělci
• Průběh projednávání - reforma SZP
• Průběh projednávní - mladí zemědělci
• Fakta a čísla o EU: Společná zemědělská politika po roce 2020 (duben 2018)
• Think thank EP: Společná zemědělská politika EU v praxi (leden 2018)
• Studie EP: Mladí zemědělci po reformě SZP v roce 2013 (říjen 2017)
• Multimediální materiál
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0157+0+DOC+XML+V0//CS
http://www.europarl.europa.eu/plenary/cs/all-reports.html?orderBy=reference
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20180515IPR03511/future-eu-farm-policy-agriculture-meps-urge-fair-funding-no-renationalisation
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20180424IPR02414/young-farmers-further-support-needed-to-ensure-generational-renewal-say-meps
http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/96787/HERBERT_DORFMANN_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/124851/NICOLA_CAPUTO_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2037(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2088(INI)
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/cs/displayFtu.html?ftuId=FTU_3.2.9.html
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/filerep/upload/EPRS_BRIE_611029_Common%20agricultural%20policy-FINAL.pdf
http://www.refreg.ep.parl.union.eu/RegData/etudes/STUD/2017/602006/IPOL_STU(2017)602006_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/common-agricultural-policy_6503_pk


Vysílání  pracovníků:  Hlasování  o  směrnici
zavádějící  stejnou  mzdu  za  stejnou  práci  
 
 
 
Pracovníci  dočasně vyslaní  do jiného členského státu  EU by na základě nové
legislativy, o níž budou poslanci diskutovat a hlasovat v úterý, měli v budoucnosti
dostat za stejnou práci na stejném místě stejnou odměnu, jako domácí pracovníci. 
 
Na konečném znění  revidovaných pravidel  EU týkajících se přeshraničního vysílání
pracovníků v rámci Unie se již v březnu dohodli vyjednávači Evropského parlamentu a
Rady (ministrů) EU. Cílem nové právní úpravy je zvýšit ochranu vysílaných pracovníků a
zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž podniků v EU.
 
V budoucnosti by se měla na vyslané pracovníky vztahovat všechna všeobecná pravidla o
odměňování, která platí v hostitelské zemi. Náklady související s cestováním, stravou a
ubytováním by měli hradit zaměstnavatelé, neměly by se tedy strhávat z platů vyslaných
pracovníků.
 
Vyslání by nemělo trvat déle než dvanáct měsíců, s možným prodloužením o dalších šest
měsíců. Na zaměstnance, který zůstane v daném členském státě déle, se po uplynutí této
lhůty začnou vztahovat všechny předpisy pracovního práva hostitelské země.
 
Rozprava: Úterý, 29. května
 
Hlasování: Úterý, 29. května
 
Postup: Řádný legislativní postup (spolurozhodování), dohoda v 1. čtení
 
Typ dokumentu: Směrnice
 
Tisková konference: Úterý, 29. května v 15:00 s Elisabeth Morin-Chartier (EPP, FR),
Agnes Jongerius (S&D, NL) a komisařkou Marianne Thyssen
 
Twitter: #postedworkers
 

 
Více informací
• Tisková zpráva po jednání EP a Evropské rady (19.03.2018)
• Briefing EP: Revize směrnice o vysílání pracovníků
• Výzkumná služba EP: Směrnice o vysílaní pracovníků
• Studie EP: Směrnice o vysílání pracovníků - současná situace a výzvy
• Vyslaní pracovníci: interaktivní infografika
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http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20180319IPR00014/posting-of-workers-meps-and-council-strike-a-deal-on-pay-and-working-conditions
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/607346/IPOL_BRI(2017)607346_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/579001/IPOL_STU%282016%29579001_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/579001/IPOL_STU%282016%29579001_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/infographic/posted-workers/index_cs.html


Ojetá  vozidla:  Výzva  k  přijetí  opatření  proti
podvodům  s  přetáčením  tachometrů  
 
 
 
Poslanci budou ve středu diskutovat o opatřeních na úrovni EU, která by zabránila
neoprávněné manipulaci s počitadlem ujetých kilometrů v prodávaných vozidlech.
Parlament přijme ve čtvrtek k tomuto tématu nelegislativní usnesení. 
 
Návrh usnesení vyzývá Evropskou komisi, aby s cílem zvýšit bezpečnost na cestách a
zabránit klamání kupujících představila návrh opatření, na základě kterých by se najeté
kilometry častěji zaznamenávaly a snadněji přeshraničně ověřovaly. Obě tato opatření se
podle poslanců ukázala být efektivní v boji proti přetáčení kilometrů.
 
Předložený text také vyzývá výrobce automobilů, aby vylepšili existující technická řešení,
která znemožňují manipulaci s měřiči kilometrů. Členské státy by zase podle poslanců
měly ve své národní legislativě klasifikovat neoprávněné zásahy do počitadel kilometrů
jako trestný čin.
 
Odhaduje se, že 30 - 50 % přeshraničně prodaných ojetých vozidel v EU mělo přetočené
kilometry. Manipulace s měřiči je zakázaná ve 26 členských státech, trestným činem je
však pouze v šesti z nich.
 
Rozprava: Středa, 30. května
 
Hlasování: Čtvrtek, 31. května
 
Tisková konference: Středa, 30. května v 11 hod. se zpravodajem Ismailem Ertugem
(S&D, DE)
 
Typ dokumentu: Nelegislativní usnesení
 
Twitter: #roadtransport
 
 
 
 
 

 
Více informací
• Návrh usnesení obsahující doporučení Komisi o manipulaci s počitadlem ujetých kilometrů u motorových

vozidel: revize právního rámce EU
• Tisková zpráva po hlasování ve výboru (25.04.2018)
• Profil zpravodaje Ismaila Ertuga (S&D, DE)
• Průběh projednávání
• Studie EP: Jak zabránit přetáčení měřičů
• Multimediální materiál
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0155+0+DOC+XML+V0//CS
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0155+0+DOC+XML+V0//CS
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20180423IPR02334/transport-meps-call-for-new-legislation-to-tackle-mileage-reading-fraud
http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/96842/ISMAIL_ERTUG_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2064(INL)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2017)602012
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/home


Další body programu (v SK):
 
Poslanci se budou zabývat i těmito tématy:
 
 
  Príhovor Alphu Condého, prezidenta Guinejskej  republiky (slávnostné zasadnutie v
utorok)
 
  Príhovor  Juana  Manuela  Santosa  Calderóna,  prezidenta  Kolumbijskej  republiky
(slávnostné  zasadnutie  v  stredu)
 
   Hodnoty EÚ a šírenie korupcie a trestnej  činnosti  prostredníctvom tzv.  zlatých víz
(rozprava v stredu)
 
   Udržateľné financie (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok)
 
   Mobilizácia  Fondu solidarity  EÚ na účely  poskytnutia  pomoci  Grécku,  Španielsku,
Francúzsku a Portugalsku (hlasovanie v  stredu)
 
   Viacročný plán pre populácie druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori a ich lov
(rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok)
 
   Odporúčania  Rade,  Komisii  a  vysokej  predstaviteľke  Únie  pre  zahraničné  veci  a
bezpečnostnú  politiku  o  Líbyi  (rozprava  v  utorok,  hlasovanie  v  stredu)
 
   Reakcia na obchodné rozhodnutia Trumpovej administratívy
 
   Situácia v Gaze a štatút Jeruzalema (rozprava v utorok)
 
   Situácia v Nikarague (rozprava v utorok, hlasovanie vo štvrtok)
 
   Výklad a vykonávanie Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva (rozprava v
pondelok, hlasovanie v utorok)
 
   Vykonávanie kontrolných opatrení na dosiahnutie zhody produktov rybárstva s kritériami
prístupu na trh EÚ (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok)
 
   Odpoveď na petície týkajúce sa boja proti neistote a zneužívaniu zmlúv na určitý čas
(rozprava a hlasovanie vo štvrtok)
 
   Minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov (rozprava v
utorok, hlasovanie v stredu)
 
   Prípady porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (rozpravy a
hlasovania vo štvrtok)
 
   Optimalizácia hodnotového reťazca v odvetví rybárstva v EÚ (rozprava v pondelok,
hlasovanie v utorok)
 
   Vykonávanie smernice o ekodizajne (rozprava v stredu, hlasovanie vo štvrtok)
 
   Výročná  správa  o  vykonávaní  spoločnej  obchodnej  politiky  (rozprava  v  utorok,
hlasovanie  v  stredu)
 
   Rozsah rybolovnej úmrtnosti a úrovne ochrany niektorých populácií sleďa atlantického v
Baltskom mori (hlasovanie v utorok)
 
   Nástroj na prepojenie Európy po roku 2020 (rozprava v pondelok, hlasovanie vo štvrtok)
 
   Využívanie nástroja predvstupovej pomoci (IPA) v Turecku (rozprava v stredu)
 
   Vykonávanie stratégie EÚ pre mládež (rozprava v stredu, hlasovanie vo štvrtok)
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   Tretí balík opatrení v oblasti mobility (rozprava v pondelok)
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