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Parlament  bude  v  stredu  hlasovať  o  svojej  vyjednávacej  pozícii  k  budúcemu
dlhodobému rozpočtu EÚ. Jej súčasťou budú presné sumy, ktoré EP požaduje na
financovanie jednotlivých programov 

Kancelárka Nemeckej  spolkovej  republiky Angela Merkel  sa v utorok zapojí  do
diskusie  s  poslancami  a  predsedom  Európskej  komisie  Jeanom-Claudom
Junckerom  o  budúcnosti  Únie 

Poslanci budú vo štvrtok hlasovať o legislatívnom návrhu, ktorý by mal posilniť práva
cestujúcich v železničnej preprave.
  

Nové telekomunikačné pravidlá,  o  ktorých bude EP hlasovať  v  stredu,  prinesú
cenový strop pre cezhraničné hovory v EÚ, urýchlia prechod na 5G siete a zavedú
systém núdzového varovania. 

Predseda EP Antonio Tajani vyhlási v stredu napoludnie víťaza filmovej ceny LUX
za rok 2018.  

Poslanci budú v utorok hlasovať o nových záväzných cieľoch v oblasti obnoviteľných
zdrojov energie - na úrovni 32%, ako aj energetickej účinnosti - na úrovni 32,5%. 

Plénum bude v stredu hlasovať o uznesení, ktoré navrhuje sprísnenie kontrol pri
vývoze zbraní a penalizovanie členských štátov porušujúcich spoločné pravidlá EÚ.
  

Úsilie o spoločnú globálnu stratégiu v oblasti migrácie a podpora tohto procesu,
ktorý  odštartoval  na  pôde OSN,  zo  strany  členských  štátov  EÚ bude v  utorok
predmetom plenárnej  rozpravy.   

Znižovanie emisií  oxidu uhličitého nákladných automobilov a autobusov bude v
stredu predmetom plenárnej rozpravy a hlasovania poslancov 

Parlament v utorok prostredníctvom uznesenia zaujme postoj k justičnej reforme v
Rumunsku a k jej dopadom na deľbu moci v krajine. 

Parlament bude v utorok hlasovať o návrhu uznesenia, ktoré požaduje celoúnijné
pravidlá  na  ochranu  práv  menšín  a  opatrenia  voči  ich  diskriminácii  zo  strany
členských  štátov.   

Uplatňovanie asociačných dohôd EÚ s Moldavskom a Gruzínskom bude v utorok
predmetom plenárnej rozpravy, ktorej výsledky poslanci v stredu zhrnú do dvoch
nelegislatívnych uznesení. 
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Poslanci sa budú zaoberať aj týmito témami:

 

Ďalšie body programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
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Ďalšie informácie
• Program zasadnutia
• Plenárne zasadnutie naživo (EP Live)
• Plenárne zasadnutie naživo (EbS+)
• EuroparlTV
• Audiovizuálna služba pre novinárov
• EP Newshub
• Tlačové konferencie a iné udalosti
• Multimediálny web EP
• EP Newshub
• Think tank EP: Podcasty k najdôležitejším témam plenárneho zasadnutia

20181105BRI18244 - 2/16

mailto:Press Officer
mailto:(+32) 2 28 34476
mailto:(+33) 3 881 73840
mailto:(+32) 498 98 35 90
mailto:jan.jakubov@europarl.europa.eu
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.europarltv.europa.eu/sk/home.aspx
http://audiovisual.europarl.europa.eu/
http://www.europarltv.europa.eu/sk/home.aspx
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/sk/other-events/schedule
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
http://www.epnewshub.eu/#/template=newslist&order=time&mp=0-0
http://www.europarl.europa.eu/rss/sk/audio-podcasts.html


Viacročný  finančný  rámec:  Priority  EP  pre
dlhodobý  rozpočet  EÚ  po  rok  2020  
 
Parlament  bude  v  stredu  hlasovať  o  svojej  vyjednávacej  pozícii  k  budúcemu
dlhodobému rozpočtu EÚ. Jej súčasťou budú presné sumy, ktoré EP požaduje na
financovanie jednotlivých programov
 
Parlament by mal v rámci rokovaní o Viacročnom finančnom rámci (VFR) na roky 2021-
2027  presadzovať  viac  prostriedkov  na  podporu  mladých,  výskumu,  rastu  a
zamestnanosti,  ako  aj  na  boj  proti  klimatickým  zmenám.
 
Predložený  text  z  dielne  Výboru  EP pre  rozpočet  (BUDG)  tiež  požaduje  adekvátne
financovanie  nových  výziev,  ktorým Únia  aktuálne  čelí,  vrátane  migrácie,  obrany  a
bezpečnosti. Poslanci však zároveň odmietajú skresanie prostriedkov pre tradičné politiky
EÚ, akými sú Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) či politika súdržnosti (kohézna
politika).
 
Príspevky členských štátov do rozpočtu EÚ by však podľa poslancov mali  čiastočne
nahradiť  nové vlastné zdroje financovania Únie.
 
Podrobnejšie  informácie  o  predloženom návrhu rokovacieho mandátu  EP nájdete  v
tlačovej správe z 5. novembra. Porovnanie objemov finančných prostriedkov vyčlenených
pre jednotlivé programy a rozpočtové položky v aktuálnom Viacročnom finančnom rámci a
budúcom VFR - na základe návrhu Európskej komisie a návrhu rozpočtového výboru EP,
o ktorom bude v stredu hlasovať Parlament, nájdete v samostatnom dokumente (príloha III
a IV na stranách 51 - 57).
 
Ďalší postup
 
V momente schválenia vyjednávacej pozície bude Európsky parlament pripravený na
rokovania  s  členskými  štátmi  o  finálnej  podobe budúceho dlhodobého rozpočtu  EÚ.
Začiatku rokovaní však musí prechádzať dohoda členských štátov v Rade na vlastnej
rokovacej pozícii. Schválenie budúceho VFR si vyžaduje súhlas Európskeho parlamentu.
 
Poslanci sa zasadzujú za dosiahnutie dohody na budúcom dlhodobom rozpočte EÚ ešte
pred voľbami do EP v roku 2019, aby sa predišlo vážnym narušeniam pri spustení nových
programov v dôsledku neskorého prijatia nového finančného rámca.
 
Súvislosti
 
Približne  94%  prostriedkov  z  rozpočtu  EÚ  smeruje  naspäť  k  občanom,  regiónom,
poľnohospodárom  a  podnikom.  Zvyšných  6%  tvoria  administratívne  výdavky  EÚ.
 
Rozprava: Utorok, 13. november
 
Hlasovanie: Streda, 14. november
 
Tlačová konferencia: Streda, 14. november o 16h00
 
Postup: Mandát EP na rokovania o VFR
 
* * *
 
ADDITIONAL INFORMATION
 
SCRIBO topic:
 
Procedure Code: 2018/0166R(APP)
 
Specialist: Armin
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Ďalšie informácie
• Návrh uznesenia
• Think tank EP: VFR 2021-2027 - predbežná správa k návrhom Európskej komisie
• VFR: Otázky a odpovede
• Rozpočet EÚ v kocke - výdavky podľa členských štátov
• Profil spravodajcu - rozpočtová časť mandátu: Jan Olbrycht (EPP, PL)
• Profil spravodajkyne - rozpočtová časť mandátu: Isabelle Thomas (S&D, FR)
• Profil spravodajcu - vlastné zdroje EÚ: Gérard Deprez (ALDE, BE)
• Profil spravodajcu - vlastné zdroje EÚ: Janusz Lewandowski (EPP, PL)
• Priebeh prerokúvania
• Audiovizuálny materiál
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Budúcnosť EÚ: Rozprava s nemeckou kancelárkou
Angelou Merkel
 
Kancelárka Nemeckej spolkovej  republiky Angela Merkel  sa v utorok zapojí  do
diskusie  s  poslancami  a  predsedom  Európskej  komisie  Jeanom-Claudom
Junckerom  o  budúcnosti  Únie
 
Angela Merkel,  bývalá akademička,  poslankyňa a spolková ministerka,  stojí  na čele
nemeckej  vlády od novembra 2005. V povojnovej  histórii  Nemecka je tak zatiaľ  -  po
Helmutovi Kohlovi a Konradovi Adenauerovi - treťou najdlhšie slúžiacou kancelárkou.
 
Nemecká spolková kancelárka zavíta do Európskeho parlamentu, aby sa s poslancami
ako  dvanásta  vedúca  predstaviteľka  členského  štátu  podelila  o  svoju  víziu  reformy
fungovania Únie. Séria rozpráv o budúcnosti EÚ medzi hlavami štátov a vlád EÚ na jednej
strane a poslancami EP na strane druhej odštartovala v januári 2018 a bude pokračovať
až do budúcoročných európskych volieb.
 
Na rozpravách o budúcnosti EÚ sa dosiaľ zúčastnili tieto hlavy štátov a vlád:
 

írsky premiér Leo Varadkar - dňa 17. januára, 
chorvátsky premiér Andrej Plenković - dňa 6. februára, 
portugalský premiér António Costa - dňa marca, 
francúzsky prezidentEmmanuel Macron - dňa apríla, 
belgický premiérCharles Michel - dňa 3. mája, 
luxemburský premiér Xavier Bettel - dňa 30. mája, 
holandský premiér Mark Rutte - dňa 13. júna, 
poľský premiér Mateusz Morawiecki - dňa 4. júla, 
grécky premiér Alexis Tsipras - dňa 11. septembra, 
estónsky premiér Jüri Ratas - dňa 3. októbra, 
rumunský prezident Klaus Iohannis - dňa 23. októbra.
 

Ďalším lídrom EÚ, ktorý sa zapojí do diskusie s poslancami o budúcnosti Únie, bude
dánsky  premiér  Lars  Løkke  Rasmussen.  Do  Európskeho  parlamentu  zavíta  počas
novembrového  plenárneho  zasadnutia  v  Bruseli.
 
Rozprava: Utorok, 13. november, o 15h00
 
Postup: Rozprava o budúcnosti Európy
 
Topic: Interinstitutional
 
Specialist: Andreas
 
Procedure Code: 2018/2732(RSP)
 

 
Ďalšie informácie
• Životopis nemeckej kancelárky Angely Merkel
• Rozpravy o budúcnosti EÚ
• Audiovizuálny materiál - rozpravy o budúcnosti EÚ
• Audiovizuálny materiál - rozprava s nemeckou kancelárkou
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Viac práv pre cestujúcich v železničnej preprave 
 
Poslanci budú vo štvrtok hlasovať o legislatívnom návrhu, ktorý by mal posilniť
práva cestujúcich v železničnej preprave.
 
 
Navrhované zmeny pravidiel z roku 2007 by mali zaistiť vyššiu informovanosť o právach
cestujúcich, zlepšiť pomoc osobám so zníženou pohyblivosťou, uľahčiť cyklistom prístup
do vlakov, vyjasniť postupy týkajúce sa riešenia sťažností a zvýšiť náhrady cestujúcim v
prípade meškania vlakov.
 
 
Rozprava: Streda, 14. november
 
Hlasovanie: Štvrtok, 15. november
 
Postup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), 1. čítanie
 
Typ dokumentu: Nariadenie
 
Tlačová konferencia: Streda, 14. november o 14h30
 
* * *
 
ADDITIONAL INFORMATION
 
 
SCRIBO topic: transport 
 
Procedure Code: 2017/0237(COD)
 
Specialist: Jaan
 

 
Ďalšie informácie
• Návrh uznesenia
• Tlačová správa o hlasovaní vo výbore (09.10.2018)
• Profil spravodajcu: Boguslaw Liberadzki (S&D, PL)
• Priebeh prerokúvania
• Think tank EP: Práva a povinnosti cestujúcich v železničnej preprave v EÚ (jún 2018)
• Audiovizuálny materiál
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Koniec drahým telefonickým hovorom v rámci EÚ
 
Nové telekomunikačné pravidlá,  o ktorých bude EP hlasovať v stredu,  prinesú
cenový strop pre cezhraničné hovory v EÚ, urýchlia prechod na 5G siete a zavedú
systém núdzového varovania.
 
Súbor právnych predpisov, na ktorých znení sa už poslanci dohodli so zástupcami Rady
(ministrov) EÚ, zavedie od 15. mája 2019 cenový strop na cezhraničné telefonické hovory
v rámci EÚ na úrovni 19 centov. Cena textovej správy odoslanej medzi sieťami dvoch
členských štátov Únie bude po tomto dátume maximálne 6 centov.
 
Nové pravidlá zvýšia ochranu používateľov smartfónov a webových služieb, akými sú
Skype či WhatsApp. Členské štáty by tiež mali prijať opatrenia zamerané na rýchlejší
prechod na 5G siete.
 
Všetky členské štáty budú povinné zaviesť systém spätnej komunikácie využívajúci linku
112 - takzvaný systém reverzného čísla 112, ktorý by umožňoval varovanie občanov
prostredníctvom textovej správy alebo mobilnej aplikácie v prípadoch bezprostrednej
mimoriadnej situácie alebo prírodnej katastrofy v ich okolí.
 
Rozprava: Streda, 14. november
 
Hlasovanie: Streda, 14. november
 
Tlačová konferencia: Streda, 14. november o 11h00
 
Postup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), dohoda v 1. čítaní
 
Typ dokumentov: Smernica a nariadenie
 
 
* * *
 
ADDITIONAL INFORMATION
 
SCRIBO topic: telecom, internal market
 
Procedure Code: 2016/0288(COD) and 2016/0286(COD) 
 
Specialist: Thomas Haahr
 

 
Ďalšie informácie
• Návrh smernice o európskom kódexe elektronickej komunikácie
• Think tank EP: Nový európsky kódex elektronickej komunikácie (júl 2018)
• Priebeh prerokúvania - európsky kódex elektronickej komunikácie
• Tlačová správa po dosiahnutí dohody medzi EP a Radou (06.06.2018)
• Súčasné praktiky a ponuky operátorov týkajúce sa hovorov v rámci EÚ (štúdia Európskej komisie)
• Profil spravodajkyne: Pilar del Castillo Vera (EPP, ES)
• Profil spravodajkyne: Dita Charanzová (ALDE, CZ)
• Návrh nariadenia o orgáne európskych regulátorov pre elektronické komunikácie
• Priebeh prerokúvania - orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie
• Profil spravodajcu: Evžen Tošenovský (ECR, CZ)
• Článok
• Audiovizuálny materiál
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Slávnostné odovzdanie filmovej ceny LUX 
 
Predseda EP Antonio Tajani vyhlási v stredu napoludnie víťaza filmovej ceny LUX
za rok 2018. 
 
Tohtoročnými finalistami sú filmy:
 

Druhá strana všetkého (Druga strana svega) režisérky Mily Turajlić (Srbsko,
Francúzsko, Katar), 
Žena  vo  vojne  (Kona  fer  í  stríð)  režiséra  Benedikta  Erlingssona  (Island,
Francúzsko,  Ukrajina), 
Styx režiséra Wolfganga Fischera (Nemecko, Rakúsko).
 

Európsky parlament financuje otitulkovanie filmov, ktoré sa dostali do finále, do všetkých
24 oficiálnych jazykoch EÚ, ako aj výrobu digitálnej kópie pre každý členský štát Únie.
Víťazná  snímka  bude  navyše  prispôsobená  pre  osoby  so  zrakovým  a  sluchovým
postihnutím  a  získa  podporu  pre  medzinárodnú  propagáciu.
 
O víťazovi filmovej ceny LUX rozhodujú poslanci EP. Po slávnostnom odovzdaní ceny sa
všetci traja režiséri zúčastnia spolu s podpredsedníčkou EP Evelyne Gebhardt (S&D, DE)
na tlačovej konferencii, ktorej začiatok je plánovaný na 15.00 hod.
 
Filmovú cenu Lux udeľuje Európsky parlament  od roku 2007 snímkam natočeným v
európskej koprodukcii, ktorých snahou je podnietiť celoeurópsku diskusiu o aktuálnych
politických  a  spoločenských  otázkach.  Ocenenie  by  malo  podporiť  európsku
kinematografiu  a  prispieť  k  rozšíreniu  povedomia  o  európskej  produkcii.
 
 
Vyhlásenie laureáta ceny Lux : Streda, 14. november o 12h00
 
Tlačová konferencia: Streda, 14. november o 15h00
 
 
* * *
 
ADDITIONAL INFORMATION
 
IM-Press topic: Culture
 
Specialist: Cornelia
 

 
Ďalšie informácie
• Webová stránka filmovej ceny LUX
• Audiovizuálny materiál
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http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/1913/EVELYNE_GEBHARDT/home
http://luxprize.eu/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/lux-prize-2018_7801_pk


Obnoviteľné  zdroje  a  energetická  účinnosť:
Hlasovanie  o  nových  cieľoch  
 
Poslanci  budú  v  utorok  hlasovať  o  nových  záväzných  cieľoch  v  oblasti
obnoviteľných zdrojov energie - na úrovni 32%, ako aj energetickej účinnosti - na
úrovni 32,5%.
 
Nová legislatíva tiež umožní občanom EÚ vyrábať a uskladňovať energiu z obnoviteľných
zdrojov za účelom vlastnej spotreby, v prípade prebytku ju však budú môcť aj predávať.
 
Súbor  predpisov,  na  ktorého  konečnom  znení  sa  poslanci  predbežne  dohodli  so
zástupcami Rady (ministrov) EÚ, zároveň prináša nový systém riadenia zameraný na
naplnenie  cieľov  energetickej  únie  a  stanovuje  pravidlá  postupného  prechodu  od
využívania  istých  biopalív  z  potravinárskych  plodín  na  biopalivá  druhej  generácie.
 
Rozprava: Pondelok, 12. november
 
Hlasovanie: Utorok, 13. november
 
Tlačová konferencia: Utorok, 13. november o 14h00
 
Postup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), dohoda v 1. čítaní
 
Typ dokumentov: Smernice (2x) a nariadenia (1x)
 
 
* * *
 
ADDITIONAL INFORMATION
 
SCRIBO topic:
 
Procedure Code: 2016/0382(COD), 2016/0376(COD), 2016/0375(COD)
 
Specialist: Thomas Haahr
 

 
Ďalšie informácie
• Návrh smernice - energetická účinnosť
• Návrh smernice - obnoviteľné zdroje energie
• Návrh nariadenia - riadenie energetickej únie
• Tlačová správa po dosiahnutí dohody EP s Radou - energetická účinnosť (20.06.2018)
• Tlačová správa po dosiahnutí dohody EP s Radou - obnoviteľné zdroje energie (14.06.2018)
• Priebeh prerokúvania - energetická účinnosť
• Priebeh prerokúvania - obnoviteľné zdroje energie
• Priebeh prerokúvania - riadenie energetickej únie
• Think tank EP: Revízia smernice o energetickej účinnosti (október 2018)
• Think tank EP: Podpora obnoviteľných zdrojov energie v EÚ po roku 2020
• Think tank EP: Riadenie energetickej únie
• Profil spravodajcu - energetická účinnosť: Miroslav Poche (S&D, CZ)
• Profil spravodajcu - obnoviteľné zdroje energie: José Blanco López (S&D, ES)
• Profil spravodajcu - riadenie energetickej únie: Jakop Dalunde (Zelení/EFA, SE)
• Profil spravodajkyne - riadenie energetickej únie: Michèle Rivasi (Zelení/ EFA, FR)
• Ekologickejšia a efektívnejšia energia (článok a video)
• Audiovizuálny materiál
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0391+0+DOC+XML+V0//SK
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0392+0+DOC+XML+V0//SK
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0402+0+DOC+XML+V0//SK
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20180619IPR06146/energy-union-deals-on-efficiency-targets-and-governance
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20180614IPR05810/energy-new-target-of-32-from-renewables-by-2030-agreed-by-meps-and-ministers
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0376(COD)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0382(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0375(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595923/EPRS_BRI(2017)595923_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599278/EPRS_BRI(2017)599278_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599279/EPRS_BRI(2017)599279_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/124699/MIROSLAV_POCHE/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/125044/JOSE_BLANCO+LOPEZ/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/183338/JAKOP_DALUNDE/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/96743/MICHELE_RIVASI/home
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/economy/20181031STO18175
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/clean-energy_3602_pk


Vývoz  zbraní:  Výzva  na  posilnenie  kontroly  a
sankcie  za  neplnenie  pravidiel
 
Plénum bude v stredu hlasovať o uznesení, ktoré navrhuje sprísnenie kontrol pri
vývoze zbraní a penalizovanie členských štátov porušujúcich spoločné pravidlá EÚ.
 
 
Členské štáty uplatňujú odlišné postupy pri vývoze zbraní do tretích krajín, a to napriek
spoločnej pozícii Rady, ktorá síce predstavuje právne záväzný rámec, avšak bez možnosti
postihovať jej  nedodržiavanie. Navrhovaný text uznesenia preto požaduje zavedenie
mechanizmu,  prostredníctvom ktorého by boli  členské štáty  neuplatňujúce spoločné
pravidlá  EÚ sankcionované.
 
Uznesenie,  ktoré  plénu  predkladá  Výboru  EP pre  zahraničné  veci  (AFET),  zároveň
konštatuje, že zbrane vyvezené do niektorých krajín, vrátane Saudskej Arábie, prispeli k
vystupňovaniu či predĺženiu konfliktov. Takýto prístup je podľa navrhovaného textu nielen
v rozpore s pravidlami EÚ, ale zároveň podkopáva úsilie Únie v oblasti medzinárodnej
kontroly zbraní.
 
Súvislosti
 
EÚ je po USA druhým najväčším dodávateľom zbraní na svete. V roku 2016 bolo 40,5%
licencií  na  vývoz  zbraní  z  Únie  poskytnutých  krajinám regiónu  Blízkeho  východu  a
severnej  Afriky.
 
Časť členských štátov, napríklad Španielsko, Holandsko a Nemecko, zastavila predaj
zbraní Saudskej Arábii a členom Rijádom vedenej koalície v Jemene, a to v dôsledku ich
vojenských operácií.
 
Rozprava: Utorok, 13. november
 
Hlasovanie: Streda, 14. november
 
Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie
 
* * *
 
ADDITIONAL INFORMATION
 
SCRIBO topic:
 
Procedure: 2018/2157(INI)
 
Specialist: Silvia/Eszter
 

 
Ďalšie informácie
• Návrh uznesenia
• Tlačová správa po hlasovaní vo výbore (09.10.2018)
• Profil spravodajkyne: Sabine Lösing (GUE/NGL, DE)
• Spoločná pozícia Rady vymedzujúca pravidlá kontroly vývozu vojenskej technológie a materiálu

(08.12.2008)
• Think tank EP: Ďalší vývoj v súvislosti so spoločnou pozíciou Rady o vývoze zbraní (júl 2018)
• Priebeh prerokúvania
• Audiovizuálny materiál
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32008E0944
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2018-0335+0+DOC+PDF+V0//SK
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20181009IPR15404/arms-export-meps-criticise-member-states-failure-to-control-it
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/96854/SABINE_LOSING/home
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32008E0944
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32008E0944
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/603876/EXPO_STU(2018)603876_EN.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2157(INI)&l=en
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Globálna stratégia v oblasti migrácie: Rozprava o
postoji členských štátov 
 
Úsilie o spoločnú globálnu stratégiu v oblasti migrácie a podpora tohto procesu,
ktorý  odštartoval  na  pôde OSN,  zo  strany členských štátov  EÚ bude v  utorok
predmetom plenárnej  rozpravy.  
 
Vlády Maďarska a Rakúska nedávno ohlásili svoj úmysel odstúpiť od Globálneho paktu o
bezpečnej,  usporiadanej  a  legálnej  migrácii,  pričom podobný krok zvažuje aj  Česká
republika a Poľsko. Globálny pakt o migrácii je nezáväzný dokument, ktorý by mal byť
podpísaný  na  konferencii  organizovanej  v  dňoch  10.  -  11.  decembra  v  marockom
Marrákeši.
 
Súvislosti
 
Newyorské vyhlásenie pre utečencov a migrantov, ktoré prijalo Valné zhromaždenie OSN
v septembri 2016, predstavovalo prvý krok na ceste k multilaterálnym rokovaniam o dvoch
globálnych  paktoch  týkajúcich  sa  utečencov  a  bezpečnej,  usporiadanej  a  legálnej
migrácie.
 
Cieľom  Globálneho  paktu  o  utečencoch,  na  ktorom  sa  už  dosiahla  dohoda,  je
spravodlivejšie rozdelenie bremena zodpovednosti za prichýlenie a podporu utečencov.
Globálny  pakt  o  migrácii  by  mal  zaistiť  adekvátnu  starostlivosť  pre  migrantov  v
zraniteľných situáciách a zároveň reagovať na riziká a výzvy spojené s migráciou, a to v
krajinách pôvodu, v tranzitných štátoch i cieľových krajinách.
 
Rozprava: Utorok, 13. november
 
Postup: Vyhlásenie Rady a Komisie s rozpravou
 
* * *
 
ADDITIONAL INFORMATION
 
SCRIBO topic: Migration
 
Procedure Code:
 
Specialist: Estefanía
 

 
Ďalšie informácie
• Uznesenie EP o pokroku v súvislosti s globálnym paktom OSN o migrácii a o utečencoch (18.04.2018)
• Audiovizuálny materiál
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http://www.unhcr.org/new-york-declaration-for-refugees-and-migrants.html
https://refugeesmigrants.un.org/refugees-compact
https://refugeesmigrants.un.org/migration-compact
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0118+0+DOC+XML+V0//SK
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Ekologickejšie  nákladné  vozidlá  a  autobusy  do
roku  2030  
 
Znižovanie emisií oxidu uhličitého nákladných automobilov a autobusov bude v
stredu predmetom plenárnej rozpravy a hlasovania poslancov
 
Text nariadenia z dielne Výboru EP pre životné prostredie (ENVI) navrhuje, aby bol pre
rok 2030 stanovený cieľ zníženia emisií CO2 nových nákladných automobilov na úrovni
35%. Pôvodný návrh Európskej komisie počítal s tridsiatimi percentami. Do roku 2025 by
sa zároveň mal podľa výboru dosiahnuť predbežný cieľ zníženia emisií o 20%.
 
Automobilky by tiež mali zabezpečiť, aby ich ťažké úžitkové vozidlá s nulovými a nízkymi
emisiami, teda tie, ktoré produkujú aspoň o polovicu menej emisií, tvorili  v roku 2025
minimálne 5% a do roku 2030 aspoň 20% z celkového počtu nimi predaných nových
nákladných vozidiel na trhu EÚ.
 
Výbor tiež rozšíril pôsobnosť nariadenia o mestské autobusy a navrhol, aby do roku 2025
výrobcovia zabezpečili,  že 50% nových autobusov v ich flotilách nebude produkovať
žiadne emisie CO2, teda budú poháňané napríklad elektrickou energiou alebo vodíkom.
Do roku 2030 by sa mal tento podiel zvýšiť na 75%.
 
Rozprava: Streda, 14. november
 
Hlasovanie: Streda, 14. november
 
Postup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), 1. čítanie
 
Typ dokumentu: Nariadenie
 
* * *
 
ADDITIONAL INFORMATION
 
SCRIBO topic: Environment
 
Procedure Code: 2018/0143(COD)
 
Specialist: Baptiste
 

 
Ďalšie informácie
• Návrh nariadenia
• Tlačová správa po hlasovaní vo výbore (18.10.2018)
• Profil spravodajcu: Bas Eickhout (Zelení/EFA, NL)
• Priebeh prerokúvania
• Think tank EP: Emisné štandardy CO2 pre ťažké úžitkové vozidlá
• Audiovizuálny materiál
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0354+0+DOC+XML+V0//SK
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20181017IPR16396/environment-committee-meps-push-for-cleaner-trucks-and-electric-buses
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/96725/BAS_EICKHOUT/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0143(COD)&l=EN
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628268/EPRS_BRI(2018)628268_EN.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


•
•

•
•

Stav právneho štátu v  Rumunsku:  Hlasovanie o
uznesení
 
 
Parlament v utorok prostredníctvom uznesenia zaujme postoj k justičnej reforme v
Rumunsku a k jej dopadom na deľbu moci v krajine.
 
Hlasovanie o nelegislatívnom uznesení nadviaže na plenárnu rozpravu z 3. októbra, na
ktorej sa zúčastnila rumunská premiérka Viorica Dăncilă.
 
Stály mechanizmus na kontrolu stavu právneho štátu
 
Poslanci  v  samostatnom nelegislatívnom uznesení,  o ktorého texte budú hlasovať v
stredu, pravdepodobne vyzvú na ustanovenie stáleho a objektívneho mechanizmu EÚ na
kontrolu dodržiavania zásad demokracie a právneho štátu zo strany členských krajín Únie.
 
Zákonodarcovia počas plenárnej rozpravy so zástupcami Rady a Komisie dňa 23. októbra
uviedli,  že článok 7 Zmluvy o EÚ neposkytuje  možnosť  účinnej  reakcie  v  prípadoch
porušovania základných hodnôt  EÚ.
 
Rozprava:
 

Streda, 3. októbra (právny štát v Rumunsku) 
Utorok, 23. október (mechanizmus na ochranu právneho štátu)
 

Hlasovanie:
 

Utorok, 13. november (právny štát v Rumunsku) 
Streda, 14. november (mechanizmus na ochranu právneho štátu)
 

Typ dokumentov: Nelegislatívne uznesenia
 
* * *
 
ADDITIONAL INFORMATION
 
SCRIBO topic: Fundamental rights
 
Procedure Code:
 
Specialist: Estefanía
 

 
Ďalšie informácie
• Porušovanie zásad právneho štátu. Ako sa uplatňuje článok 7 (infografika)
• Poslanci EP požadujú mechanizmus dozoru nad demokraciou, právnym štátom a základnými právami v

EÚ (tlačová správa, 25.10.2016)
• Audiovizuálny materiál
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/sk/plenary/video?debate=1538550508901
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/sk/plenary/video?debate=1540316843362
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A12012M007
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/rule-of-law-concerns-how-the-eu-can-act-infographic
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20161020IPR47863/meps-call-for-eu-democracy-rule-of-law-and-fundamental-rights-watchdog
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20161020IPR47863/meps-call-for-eu-democracy-rule-of-law-and-fundamental-rights-watchdog
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law-in-romania_9101_pk


Výzva  na  predloženie  legislatívy  na  ochranu
menšinových  práv
 
Parlament bude v utorok hlasovať o návrhu uznesenia, ktoré požaduje celoúnijné
pravidlá  na  ochranu práv  menšín  a  opatrenia  voči  ich  diskriminácii  zo  strany
členských  štátov.  
 
Predložený text vyzýva Európsku komisiu, aby začala pracovať na smernici o minimálnych
štandardoch pre menšiny v EÚ, ktorej súčasťou by mali byť jasné kritériá, ako aj opatrenia
voči členským štátom uplatňujúcim diskriminačné postupy voči svojim menšinám. Návrh
nelegislatívneho uznesenia, ktorého autorom je poslanec József Nagy (EPP, SK), tiež
odporúča, aby EÚ prevzala definíciu menšín z Európskeho dohovoru o ľudských právach
(ECHR).
 
Poslanci v predloženom návrhu vyjadrujú znepokojenie nad počtom Rómov bez štátnej
príslušnosti v Európe, ktorí boli vytlačení na okraj spoločnosti. Členským štátom preto
adresujú výzvu na prijatie  opatrení,  ktoré by zaistili  príslušníkom tejto  menšiny plné
dodržiavanie základných ľudských práv.
 
Rozprava: Pondelok, 12. november
 
Hlasovanie: Utorok, 13. november
 
Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie
 
ADDITIONAL INFORMATION
 
SCRIBO topic:
 
Procedure Code: (2018/2036(INI)
 
Specialist: Estefanía/Ana
 

 
Ďalšie informácie
• Tlačová správa po hlasovaní vo výbore (10.10.2018)
• Návrh uznesenia
• Profil spravodajcu: József Nagy (EPP, SK)
• Priebeh prerokúvania
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http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20181008IPR15263/meps-demand-legal-measures-to-ensure-protection-of-minorities-rights
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2018-0353+0+DOC+PDF+V0//SK
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/124926/JOZSEF_NAGY/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2036(INI)&l=en


Hodnotenie asociačných dohôd EÚ s Moldavskom
a Gruzínskom
 
Uplatňovanie asociačných dohôd EÚ s Moldavskom a Gruzínskom bude v utorok
predmetom plenárnej rozpravy, ktorej výsledky poslanci v stredu zhrnú do dvoch
nelegislatívnych uznesení. 
 
Predložený text uznesenia k Moldavsku považuje za hlavnú prioritu zavádzanie politických
reforiem v krajine. Poslanci v ňom oceňujú úspechy krajiny v oblasti obchodu, energetiky a
správy verejných financií, zároveň však vyjadrujú obavy v súvislosti s rozsahom korupcie,
nedostatočne nezávislým súdnictvom a ústupom od demokratických štandardov.
 
Navrhované uznesenie o Gruzínsku víta snahu krajiny udržať si reformný kurz, ktorá z nej
robí kľúčového partnera Únie v regióne. Poslanci  v ňom však zároveň poukazujú na
vysokú mieru korupcie a vyjadrujú znepokojenie v súvislosti dodržiavaním pracovných a
ľudských práv a ochranou životného prostredia.
 
 
Rozpravy: Utorok, 13. november
 
Hlasovania: Streda, 14. november
 
Typ dokumentov: Nelegislatívne uznesenia
 
* * *
 
ADDITIONAL INFORMATION
 
Procedure Code Georgia : 2017/2281(INI)
 
Procedure code Moldova: 2017/2282(INI)
 
Specialist: Viktor / Emilija
 

 
Ďalšie informácie
• Návrh uznesenia - Moldavsko
• Priebeh prerokúvania - Moldavsko
• Profil spravodajcu - Moldavsko: Petras Auštrevičius (ALDE, LT)
• Návrh uznesenia - Gruzínsko
• Priebeh prerokúvania - Gruzínsko
• Profil spravodajcu - Gruzínsko: Andrejs Mamikins (S&D, LV)
• Asociačná dohoda medzi EÚ a Moldavskom, Gruzínskom a Ukrajinou (štúdia)
• Vývoj inštitucionálneho rámca pre implementáciu asociačných dohôd s Gruzínskom, Moldavskom a

Ukrajinou (štúdia)
• Audiovizuálny materiál
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0322+0+DOC+XML+V0//SK
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2281(INI)
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/124766/PETRAS_AUSTREVICIUS_home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0320+0+DOC+XML+V0//SK
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2282(INI)
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/124746/ANDREJS_MAMIKINS_home.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621833/EPRS_STU(2018)621833_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/603879/EXPO_STU(2018)603879_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/603879/EXPO_STU(2018)603879_EN.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
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Ďalšie body programu
 
Poslanci sa budú zaoberať aj týmito témami:
 

Príhovor  predsedu  Juhoafrickej  republiky  Cyrila  Ramaphosu  (slávnostné
zasadnutie  v  stredu) 
Posilnenie právomocí orgánov na ochranu hospodárskej súťaže a zabezpečenie
riadneho fungovania vnútorného trhu (rozprava v utorok, hlasovanie v stredu) 
Viacročný plán pre populácie malých pelagických druhov v Jadranskom mori a
rybolov týchto druhov (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok) 
Mobilizácia  Fondu  solidarity  EÚ  na  účely  poskytnutia  pomoci  Lotyšsku
(hlasovanie  v  utorok) 
Reakcia na karavánu migrantov zo Strednej Ameriky na mexických hraniciach
(rozprava v stredu) 
Exteritoriálne účinky sankcií USA voči Iránu na európske podniky (rozprava v
stredu) 
Humanitárne víza (rozprava v utorok, hlasovanie v stredu) 
Prípady  porušovania  ľudských  práv,  demokracie  a  zásad  právneho  štátu
(rozpravy  a  hlasovania  vo  štvrtok) 
Perzistentné organické znečisťujúce látky (rozprava v stredu, hlasovanie vo
štvrtok) 
Služby starostlivosti v EÚ na zlepšenie rodovej rovnosti (rozprava a hlasovanie
vo štvrtok) 
Zvýšenie odolnosti  EÚ voči vplyvu zahraničných aktérov sa Európske voľby
(rozprava v stredu) 
Regulovanie virtuálnych mien (rozprava v utorok) 
Povodne v Európe (rozprava v pondelok) 
Prípad Asie  Bibi  a  situácia  náboženských menšín  v  Pakistane (rozprava v
stredu) 
Lymská borelióza (rozprava a hlasovanie vo štvrtok)
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