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POUŽITÉ ZNAČKY

* Konzultačný postup
*** Postup súhlasu
***I Riadny legislatívny postup, prvé čítanie
***II Riadny legislatívny postup, druhé čítanie
***III Riadny legislatívny postup, tretie čítanie
(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

SKRATKY PARLAMENTNÝCH VÝBOROV

AFET Výbor pre zahraničné veci
DEVE Výbor pre rozvoj
INTA Výbor pre medzinárodný obchod
BUDG Výbor pre rozpočet
CONT Výbor pre kontrolu rozpočtu
ECON Výbor pre hospodárske a menové veci
EMPL Výbor pre zamestnanosť  a sociálne veci
ENVI Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť  potravín
ITRE Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
IMCO Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
TRAN Výbor pre dopravu a cestovný  ruch
REGI Výbor pre regionálny rozvoj
AGRI Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidiek
PECH Výbor pre rybné hospodárstvo
CULT Výbor pre kultúru a vzdelávanie
JURI Výbor pre právne veci
LIBE Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť  a vnútorné veci
AFCO Výbor pre ústavné veci
FEMM Výbor pre práva žien a rodovnú rovnosť
PETI Výbor pre petície

DROI podvýbor pre ľudské práva
SEDE podvýbor pre bezpečnosť  a obranu

SKRATKY POLITICKÝCH SKUPÍN

PPE Poslanecký kľub Európskej ľudovej strany
S&D Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom

parlamente
Renew Skupina Renew Europe
Verts/ALE Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
ID Skupina Identita a demokracia 
ECR Európski konzervatívci a reformisti 
GUE/NGL Skupina Európskej zjednotenej ľavice – Severskej zelenej ľavice 
NI nezaradení poslanci
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EURÓPSKY PARLAMENT 

ZASADANIE 2019 - 2020 

Schôdza 9. októbra až 10. októbra 2019 

BRUSEL 

ZÁPISNICA 

STREDA 9. OKTÓBRA 2019

PREDSEDNÍCTVO: David Maria SASSOLI
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania
Zasadanie prerušené vo štvrtok 19. septembra 2019 pokračuje.

2. Otvorenie rokovania
Rokovanie sa začalo o 15.14 h.

3. In memoriam
 Predseda si v mene Parlamentu uctil pamiatku Jacquesa Chiraca.

4. Vyhlásenia predsedníctva
Predseda vystúpil s vyhlásením, v ktorom vyjadril poľutovanie nad osudom  migrantov, ktorí nedávno
stroskotali pri pobreží Lampedusy, a zároveň pripomenul streľbu v nemeckom Halle, pri ktorej boli
zabití aspoň dvaja ľudia.  

 Parlament si minútou ticha uctil pamiatku týchto obetí a Jacquesa Chiraca.

5. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

° 
° ° ° 

V rozprave vystúpil Ivan David.

6. Zloženie výborov a delegácií
Predseda dostal od skupín PPE, S&D, Renew a ID tieto rozhodnutia, ktorými sa mení zloženie výborov
a delegácií: 
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Delegácia pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Ukrajina: Jarosław Duda namiesto Daniela
Budu

Delegácia pre vzťahy s Japonskom: Nicolás González Casares namiesto Inmy Rodríguezovej-Piñerovej

Delegácia pre vzťahy s Indiou: Csaba Molnár namiesto Césara Luenu

Delegácia pre vzťahy s Afganistanom: Richard Corbett

Delegácia pre vzťahy s krajinami južnej Ázie: Nicolas Bay namiesto Hélène Laporteovej

Delegácia pre vzťahy s Kórejským polostrovom: César Luena namiesto Csabu Molnára

Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ-Kazachstan, EÚ-Kirgizstan a EÚ-
Uzbekistan a delegácia pre vzťahy s Tadžikistanom, Turkménskom a Mongolskom: Atidzhe Alieva-Veli
namiesto Chrisa Daviesa

Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení: Hélène Laporte namiesto Nicolasa
Baya

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Čile: Inma Rodríguezová-Piñerová namiesto
Nicolása Gonzáleza Casaresa

Delegácia pri Parlamentnom výbore CARIFORUM – ES: Miroslav Číž, Arnaud Danjean, José Manuel
García-Margallo y Marfil, David McAllister, Inma Rodríguez-Piñero a Marc Tarabella

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Albánsko: Jonás Fernández

Tieto rozhodnutia nadobúdajú účinnosť dnešným dňom.

7. Rokovania pred prvým čítaním v Rade (článok 72 rokovacieho
poriadku)
Predseda v súlade s článkom 72 rokovacieho poriadku oznámil rozhodnutia výborov ECON, ITRE,
TRAN, ENVI, LIBE, REGI, EMPL, CONT, IMCO, AFET a DEVE  začať medziinštitucionálne
rokovania:

výbor ECON 

— Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 27. marca 2019 o návrhu nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady o európskych poskytovateľoch služieb kolektívneho financovania
(ECSP) pre podnikanie (COM(2018)0113 – C8-0103/2018 – 2018/0048(COD)) – pozícia v prvom
čítaní P8_TA(2019)0301;

— Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 27. marca 2019 o návrhu smernice Európskeho
parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi (COM(2018)
0099 – C8-0102/2018 – 2018/0047(COD)) –  pozícia v prvom čítaní P8_TA(2019)0302.

výbor ITRE
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— Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o návrhu nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady o označovaní pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné
základné parametre, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1222/2009 (COM(2018)0296 – C8-
0190/2018 – 2018/0148(COD))  –  pozícia v prvom čítaní P8_TA-PROV(2019)0230;

— Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. apríla 2019 o návrhu nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európske centrum odvetvových, technologických a
výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti a sieť národných koordinačných centier
(COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD))  –  pozícia v prvom čítaní P8_TA(2019)0419.

výbor TRAN

— Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 12. decembra 2012 o návrhu nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách prideľovania prevádzkových intervalov na
letiskách Európskej únie (prepracované znenie) (COM(2011)0827 – C7-0458/2011 – 2011/0391
(COD)) –  pozícia v prvom čítaní P7_TA(2012)0495;

— Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 5. februára 2014 o návrhu nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 261/2004, ktorým sa ustanovujú
spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade
zrušenia alebo veľkého meškania letov, a nariadenie (ES) č. 2027/97 o zodpovednosti leteckého
dopravcu pri preprave cestujúcich a ich batožiny v leteckej doprave (COM(2013)0130 – C7-0066/2013
– 2013/0072(COD)) –  pozícia v prvom čítaní P7_TA(2014)0092;

— Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 12. marca 2014 o návrhu nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady o implementácii Jednotného európskeho neba (prepracované znenie)
(COM(2013)0410 – C7-0171/2013 – 2013/0186(COD)) –  pozícia v prvom čítaní P7_TA(2014)0220;

— Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. januára 2019 o návrhu smernice
Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2006/1/ES o používaní vozidiel prenajatých
bez vodičov na cestnú prepravu tovaru (COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD)) –
pozícia v prvom čítaní P8_TA(2019)0006;

— Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 25. októbra 2018 o návrhu smernice
Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 1999/62/ES o poplatkoch za používanie
určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami (COM(2017)0275 – C8-0171/2017 –
2017/0114(COD)) – pozícia v prvom čítaní P8_TA(2018)0423;

— Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. apríla 2019 o návrhu smernice Európskeho
parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2006/22/ES, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa
dodržiavania predpisov, a ktorou sa stanovujú konkrétne pravidlá vzhľadom na smernicu 96/71/ES a
smernicu 2014/67/EÚ v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy (COM(2017)0278 – C8-
0170/2017 – 2017/0121(COD)) –  pozícia v prvom čítaní P8_TA-PROV(2019)0339;

— Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. apríla 2019 o návrhu nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 561/2006, pokiaľ ide o minimálne požiadavky na
maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy denného a týždenného odpočinku,
a nariadenie (EÚ) č. 165/2014, pokiaľ ide o určovanie polohy prostredníctvom tachografov (COM
(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD)) –  pozícia v prvom čítaní P8_TA-PROV(2019)0340;
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— Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. apríla 2019 o návrhu nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1071/2009 a nariadenie (ES) č. 1072/2009 s
cieľom prispôsobiť ich vývoju v odvetví  (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)) –
pozícia v prvom čítaní P8_TA-PROV(2019)0341;

— Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. novembra 2018 o návrhu nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave
(prepracované znenie)  (COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD)) –  pozícia v prvom
čítaní P8_TA-PROV(2018)0462;

— Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. februára 2019 o návrhu nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1073/2009 o spoločných pravidlách
prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy (COM(2017)0647 – C8-0396/2017 –
2017/0288(COD)) –  pozícia v prvom čítaní P8_TA(2019)0125;

— Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 27. marca 2019 o návrhu smernice Európskeho
parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 92/106/EHS o stanovení spoločných pravidiel pre určité
typy kombinovanej dopravy tovaru medzi členskými štátmi  (COM(2017)0648 – C8-0391/2017 –
2017/0290(COD)) –  pozícia v prvom čítaní P8_TA-PROV(2019)0308;

— Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. februára 2019 o návrhu nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady o zefektívnení opatrení na urýchlenie realizácie transeurópskej
dopravnej siete (COM(2018)0277 – C8-0192/2018 – 2018/0138(COD)) –  pozícia v prvom čítaní
P8_TA(2019)0109;

— Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 12. marca 2019 o návrhu nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady o zefektívnení opatrení na urýchlenie realizácie transeurópskej
dopravnej siete (COM(2018)0279 – C8-0191/2018 – 2018/0140(COD)) –  pozícia v prvom čítaní
P8_TA(2019)0139;

— Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o návrhu smernice Európskeho
parlamentu a Rady, ktorou sa ukončujú sezónne zmeny času a zrušuje smernica 2000/84/ES (COM
(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD)) –  pozícia v prvom čítaní P8_TA-PROV(2019)0225.

výbor ENVI

— Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 28. marca 2019 o návrhu smernice Európskeho
parlamentu a Rady o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (prepracované znenie) (COM(2017)
0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) – pozícia v prvom čítaní P8_TA-PROV(2019)0320;

— Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 12. februára 2019 k návrhu nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady o minimálnych požiadavkách na opätovné využívanie vody (COM
(2018)0337 – C8-0220/2018 – 2018/0169(COD)) –  pozícia v prvom čítaní P8_TA(2019)0071.

LIBE

— Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. apríla 2019 o návrhu nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/399, pokiaľ ide o pravidlá vzťahujúce sa na
dočasné obnovenie kontroly vnútorných hraníc (COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD))
–  pozícia v prvom čítaní P8_TA-PROV(2019)0356;
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— Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. marca 2019 o návrhu nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 767/2008, nariadenie (ES) č.
810/2009, nariadenie (EÚ) 2017/2226, nariadenie (EÚ) 2016/399, nariadenie XX/2018 [nariadenie o
interoperabilite] a rozhodnutie 2004/512/ES a zrušuje rozhodnutie Rady 2008/633/SVV (COM(2018)
0302 – C8-0185/2018 – 2018/0152(COD)) –  pozícia v prvom čítaní P8_TA-PROV(2019)0174;

— Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2019 o návrhu nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
862/2007 o štatistike Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane (COM(2018)0307 – C8-
0182/2018 – 2018/0154(COD)) –  pozícia v prvom čítaní P8_TA-PROV(2019)0359;

— Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. februára 2019 o návrhu nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje výmenný, pomocný a školiaci program na
ochranu eura proti falšovaniu na obdobie rokov 2021 – 2027 („program Pericles IV“)  (COM(2018)
0369 – C8-0240/2018 – 2018/0194(COD)) –  pozícia v prvom čítaní P8_TA(2019)0087;

— Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. apríla 2019 o návrhu nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program Práva a hodnoty (COM(2018)0383 – C8-
0234/2018 – 2018/0207(COD)) – pozícia v prvom čítaní P8_TA(2019)0407;

— Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. marca 2019 o návrhu nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond pre azyl a migráciu (COM(2018)0471 – C8-
0271/2018 – 2018/0248(COD)) –  pozícia v prvom čítaní P8_TA(2019)0175;

— Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. marca 2019 o návrhu nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc zriaďuje
nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a víza (COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249
(COD)) – pozícia v prvom čítaní P8_TA(2019)0176;

— Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. marca 2019 o návrhu nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond pre vnútornú bezpečnosť  (COM(2018)0472
– C8-0267/2018 – 2018/0250(COD)) –  pozícia v prvom čítaní  P8_TA(2019)0177;

— Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. apríla 2019 o návrhu nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady o predchádzaní šíreniu teroristického obsahu online  (COM(2018)0640
– C8-0405/2018 – 2018/0331(COD)) –  pozícia v prvom čítaní P8_TA-PROV(2019)0421;

— Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 28. marca 2019 o návrhu nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam
tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských
štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Kosovo*) (COM(2016)0277
– C8-0177/2016 – 2016/0139(COD)) –  pozícia v prvom čítaní P8_TA(2019)0319

výbor REGI

— Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 27. marca 2019 o návrhu nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde
regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a
rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl a migráciu, Fond
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pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj na riadenie hraníc a víza  (COM(2018)0375 – C8-0230/2018 –
2018/0196(COD)) –  pozícia v prvom čítaní P8_TA(2019)0310;

— Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 27. marca 2019 o návrhu nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde  (COM
(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD)) –  pozícia v prvom čítaní P8_TA(2019)0303;

— Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o návrhu nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Európska územná
spolupráca (Interreg) podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vonkajších
finančných nástrojov  (COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD)) –  pozícia v prvom čítaní
P8_TA(2019)0238;

— Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. februára 2019 o návrhu nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady o mechanizme riešenia právnych a administratívnych prekážok v
cezhraničnom kontexte (COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD)) –  pozícia v prvom
čítaní P8_TA(2019)0118;

— Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. apríla 2019 o návrhu nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o úpravu ročných
zálohových platieb na roky 2021 až 2023 (COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 2018/0322(COD)) –
pozícia v prvom čítaní P8_TA-PROV(2019)0355.

výbor EMPL

— Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. apríla 2019 o návrhu nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady o Európskom sociálnom fonde plus (ESF+) (COM(2018)0382 – C8-0232/2018 –
2018/0206(COD)) –  pozícia v prvom čítaní P8_TA-PROV(2019)0350.

výbor CONT

— Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2019 o návrhu nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013 o
vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), pokiaľ ide o
spoluprácu s Európskou prokuratúrou a účinnosť vyšetrovaní úradu OLAF (COM(2018)0338 – C8-
0214/2018 – 2018/0170(COD)) –  pozícia v prvom čítaní P8_TA-PROV(2019)0383;

— Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 12. februára 2019 o návrhu nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program EÚ pre boj proti podvodom  (COM
(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD)) –  pozícia v prvom čítaní P8_TA(2019)0068.

výbor IMCO

— Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 12. februára 2019 o návrhu nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Program pre jednotný trh, konkurencieschopnosť
podnikov vrátane malých a stredných podnikov a európsku štatistiku a ktorým sa zrušuje nariadenie
(EÚ) č. 99/2013, nariadenie (EÚ) č. 1287/2013, nariadenie (EÚ) č. 254/2014, nariadenie (EÚ) č.
258/2014, nariadenie (EÚ) č. 652/2014 a nariadenie (EÚ) 2017/826  (COM(2018)0441 – C8-
0254/2018 – 2018/0231(COD)) –  pozícia v prvom čítaní P8_TA(2019)0073.
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— Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2019 o návrhu nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program „Colníctvo“ pre spoluprácu v colnej
oblasti (COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD)) –  pozícia v prvom čítaní P8_TA(2019)
0385;

— Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2019 o návrhu nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc zriaďuje
nástroj finančnej podpory na vybavenie na colné kontroly  (COM(2018)0474 – C8-0273/2018 –
2018/0258(COD)) –  pozícia v prvom čítaní P8_TA(2019)0384.

výbory AFET, DEVE

— Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 27. marca 2019 o návrhu nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej
spolupráce  (COM(2018)0460 – C8-0275/2018 – 2018/0243(COD)) –  pozícia v prvom čítaní P8_TA-
PROV(2019)0298.

výbor AFET

— Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 27. marca 2019 o návrhu nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej
spolupráce (IAP III) (COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD)) –  pozícia v prvom čítaní
P8_TA-PROV(2019)0299.

Pozície Parlamentu v prvom čítaní, ktoré predstavujú mandát na tieto rokovania, sú dostupné na
internetovej stránke Parlamentu.

8. Oznámenie predsedníctva
Predseda oznámil, že výbory AFET a BUDG v nadväznosti na konzultáciu podľa článku 234
nariadenia o rozpočtových pravidlách postúpili svoje spoločné stanovisko k predĺženiu mandátu
Regionálneho trustového fondu zriadeného v reakcii na krízu v Sýrii, ktorý bol vytvorený rozhodnutím
Komisie z 15. decembra 2014 a ktorého platnosť vypršala 14. decembra 2019:

– Joint position of the Committee on Foreign Affairs and the Committee on Budgets as the competent
committees consulted in line with Article 234 of the Financial Regulation (2018/1046) on the extension
of the European Union Regional Trust Fund in Response of the Syrian Crisis (Madad Trust Fund),
established by the Constitutive Agreement on 15 December 2014 between the European Union
(represented by the Commission) and Italy and set to expire on 14 December 2019 (tento dokument
je k dispozícii len v angličtine).

Ak politická skupina alebo poslanci, ktorí dosiahnu aspoň nízku prahovú hodnotu, nevznesú žiadne
námietky do 24 hodín po jeho oznámení, toto spoločné stanovisko sa oficiálne postúpi Európskej
komisii.

9.  Korigendum (článok 241 rokovacieho poriadku)
Gestorské výbory predložili nasledujúce korigendá k textom prijatým Európskym parlamentom:

— Korigendum P8_TA-PROV(2019)0237(COR01) k pozícii Európskeho parlamentu prijatej v
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prvom čítaní 26. marca 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/...,
ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o referenčné hodnoty EÚ pre investície do
transformácie hospodárstva v súvislosti so zmenou klímy a referenčné hodnoty EÚ pre investície v
súlade s Parížskou dohodou  P8_TA-PROV(2019)0237 (COM(2018)0355 – C8-0209/2018 –
2018/0180(COD)) - výbor ECON;

— Korigendum  P8_TA-PROV(2019)0377(COR01) k pozícii Európskeho parlamentu prijatej v
prvom čítaní 16. apríla 2019 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/... o
prudenciálnom dohľade nad investičnými spoločnosťami a o zmene smerníc 2013/36/EÚ a 2014/65/EÚ
P8_TA-PROV(2019)0377 (COM(2017)0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD)) - výbor ECON;

— Korigendum P8_TA-PROV(2019)0378(COR01) k pozícii Európskeho parlamentu prijatej v
prvom čítaní 16. apríla 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/...
o prudenciálnych požiadavkách na investičné spoločnosti a o zmene nariadení (EÚ) č. 575/2013, (EÚ)
č. 600/2014 a (EÚ) č. 1093/2010  P8_TA-PROV(2019)0378 (COM(2017)0790 – C8-0453/2017 –
2017/0359(COD)) - výbor ECON;

— Korigendum P8_TA-PROV(2019)0391(COR01) k pozícii Európskeho parlamentu prijatej v
prvom čítaní 16. apríla 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/...
o požiadavkách na typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a systémov,
komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, pokiaľ ide o ich
všeobecnú bezpečnosť a ochranu cestujúcich vo vozidle a zraniteľných účastníkov cestnej premávky,
ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2018/858 a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 78/2009, (ES) č.
79/2009 a (ES) č. 661/2009  P8_TA-PROV(2019)0391 (COM(2018)0286 – C8-0194/2018 –
2018/0145(COD)) - výbor IMCO;

— Korigendum P8_TA-PROV(2019)0399(COR01) k pozícii Európskeho parlamentu prijatej v
prvom čítaní 17. apríla 2019 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/...,
ktorou sa menia smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993, smernica Európskeho parlamentu a Rady
98/6/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES a smernica Európskeho parlamentu a
Rady 2011/83/EÚ, pokiaľ ide o lepšie presadzovanie a modernizáciu právnych predpisov EÚ v oblasti
ochrany spotrebiteľa  P8_TA-PROV(2019)0399 (COM(2018)0185 – C8-0143/2018 – 2018/0090
(COD)) - výbor IMCO;

— Korigendum P8_TA-PROV(2019)0438(COR01) k pozícii Európskeho parlamentu prijatej v
prvom čítaní 18. apríla 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/...,
ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o postupy a príslušné orgány na povoľovanie
centrálnych protistrán a požiadavky na uznávanie centrálnych protistrán z tretích krajín P8_TA-PROV
(2019)0438 (COM(2017)0331 – C8-0191/2017 – 2017/0136(COD)) - výbor ECON;

— Korigendum P8_TA-PROV(2019)0431(COR01) k pozícii Európskeho parlamentu prijatej v
prvom čítaní 18. apríla 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/...
o zmene nariadenia (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o expozície vo forme krytých dlhopisov  P8_TA-
PROV(2019)0431 (COM(2018)0093 – C8-0112/2018 – 2018/0042(COD)) - výbor ECON;

— Korigendum  P8_TA-PROV(2019)0432(COR01) k pozícii Európskeho parlamentu prijatej v
prvom čítaní 18. apríla 2019 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/... o
emisii krytých dlhopisov a verejnom dohľade nad krytými dlhopismi a ktorou sa mení smernica
2009/65/ES a smernica 2014/59/EÚ P8_TA-PROV(2019)0432 (COM(2018)0094 – C8-0113/2018 –
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2018/0043(COD)) - výbor ECON;

— Korigendum P8_TA-PROV(2019)0439(COR01) k pozícii Európskeho parlamentu prijatej v
prvom čítaní 18. apríla 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/...,
ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 596/2014 a (EÚ) 2017/1129, pokiaľ ide o podporu využívania
rastových trhov MSP P8_TA-PROV(2019)0439 (COM(2018)0331 – C8-0212/2018 – 2018/0165
(COD)) - výbor ECON;

— Korigendum P8_TA-PROV(2019)0435(COR01) k pozícii Európskeho parlamentu prijatej v
prvom čítaní 18. apríla 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/...
o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb P8_TA-PROV(2019)0435
(COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD)) - výbor ECON.

V súlade s článkom 241 ods. 4 rokovacieho poriadku sa tieto korigendá považujú za schválené, pokiaľ
do 24 hodín nepredloží politická skupina alebo poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu,
žiadosť, aby sa o nich hlasovalo.

Korigendá sú k dispozícii na internetovej stránke Parlamentu.

10. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym
postupom (článok 79 rokovacieho poriadku)
Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady podpíše vo štvrtok 10. októbra 2019 tento akt prijatý v
súlade s riadnym legislatívnym postupom:

- Nariadenie európskeho Parlamentu a Rady ktorým sa zavádza spoločný rámec pre európske
štatistiky o osobách a domácnostiach na základe individuálnych údajov zbieraných zo vzoriek, ktorým
sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004, (ES) č. 452/2008 a (ES) č.
1338/2008 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 a
nariadenie Rady (ES) č. 577/98 (00063/2019/LEX - C9-0134/2019 - 2016/0264(COD))

11. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) iných inštitúcií

- Čiastočná obmena členov Dvora audítorov - francúzsky kandidát (12533/2019 - C9-0121/2019 -
2019/0814(NLE))

pridelené: gestorský výbor : CONT

- Čiastočná obmena členov Dvora audítorov - luxemburský kandidát (12534/2019 - C9-0122/2019 -
2019/0815(NLE))

pridelené: gestorský výbor : CONT

- Čiastočná obmena členov Dvora audítorov - nemecký kandidát (12497/2019 - C9-0124/2019 -
2019/0811(NLE))

pridelené: gestorský výbor : CONT

- Čiastočná obmena členov Dvora audítorov - grécky kandidát (12531/2019 - C9-0125/2019 -
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2019/0812(NLE))
pridelené: gestorský výbor : CONT

- Čiastočná obmena členov Dvora audítorov - holandský kandidát (12532/2019 - C9-0126/2019 -
2019/0813(NLE))

pridelené: gestorský výbor : CONT

2) parlamentných výborov

- * Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie Dohody o
spolupráci medzi Eurojustom a Srbskom zo strany Eurojustu (10334/2019 - C9-0041/2019 - 2019/0807
(CNS)) - výbor LIBE - Spravodajca: Juan Fernando López Aguilar (A9-0009/2019)

- Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 4/2019 na rozpočtový rok 2019:
zníženie viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov v súlade s aktualizovanými potrebami v
prípade výdavkov a aktualizáciou príjmov (vlastné zdroje) (11733/2019 - C9-0114/2019 - 2019/2037
(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: John Howarth (A9-0012/2019)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ)
2019/276, pokiaľ ide o úpravy súm mobilizovaných z nástroja flexibility na rok 2019 s cieľom použiť ich
v oblasti migrácie, prílevu utečencov a bezpečnostných hrozieb (COM(2019)0600 - C9-0029/2019 -
2019/2039(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: John Howarth (A9-0013/2019)

- Správa o zamestnanosti a sociálnej politike v eurozóne (2019/2111(INI)) - výbor EMPL -
Spravodajkyňa: Yana Toom (A9-0016/2019)

12. Delegované akty (článok 111 ods. 2 rokovacieho poriadku)
Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2017/625, pokiaľ ide o špecifické úradné kontroly zásielok určitých zvierat a tovaru, ktoré pochádzajú z
Únie a vracajú sa do Únie po zamietnutí ich vstupu treťou krajinou (C(2019)06749 - 2019/2836(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 23. septembra 2019

predložené gestorskému výboru: ENVI, AGRI (článok 57 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2195 o doplnení
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde, pokiaľ
ide o vymedzenie štandardných stupníc jednotkových nákladov a jednorazových platieb na úhradu
výdavkov členských štátov Komisiou (C(2019)06861 - 2019/2837(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 27. septembra 2019

predložené gestorskému výboru: EMPL

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa spresňuje vykonávanie povinnosti vylodiť úlovky pri
rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne v juhozápadných vodách na obdobie 2020 – 2021
(C(2019)07046 - 2019/2839(DEA))
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Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 1. októbra 2019

predložené gestorskému výboru: PECH

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa spresňuje povinnosť vylodiť úlovky pri rybolove určitých
druhov žijúcich pri morskom dne v severozápadných vodách na obdobie 2020 – 2021 (C(2019)07048 -
2019/2840(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 1. októbra 2019

predložené gestorskému výboru: PECH

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2019/815, pokiaľ ide
oaktualizácie taxonómie, ktorá sa má používať pri jednotnom elektronickom formáte vykazovania (C
(2019)07066 - 2019/2838(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 30. septembra 2019

predložené gestorskému výboru:  JURI, ECON (článok 57 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa spresňuje vykonávanie povinnosti vylodiť úlovky pri
rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori na obdobie 2020 – 2021 (C(2019)
07078 - 2019/2841(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 1. októbra 2019

predložené gestorskému výboru: PECH

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2019/1241 podrobnými pravidlami vykonávania zákazu lovu krevety boreálnej v reálnom čase
v Skagerraku (C(2019)07089 - 2019/2842(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 1. októbra 2019

predložené gestorskému výboru: PECH

- Delegované nariadenie Komisie (EÚ) .../..., ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a
vedeckému pokroku mení a opravuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o
klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (C(2019)07227 - 2019/2843(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 4. októbra 2019

predložené gestorskému výboru: ENVI, IMCO (článok 57 rokovacieho poriadku)

Návrh delegovaného aktu, v prípade ktorého bola predĺžená lehota na vznesenie  námietok:

- Delegovaná smernica Komisie, ktorou sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2017/2397, pokiaľ ide o normy odbornej spôsobilosti a zodpovedajúcich vedomostí a zručností, normy
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pre praktické skúšky, pre schvaľovanie simulátorov a pre zdravotnú spôsobilosť (C(2019)05646 –
2019/2780(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 2. augusta 2019

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: 2 mesiace na žiadosť Rady.

predložené gestorskému výboru:  TRAN, EMPL (článok 57 rokovacieho poriadku)

13. Program práce
Bol rozdaný konečný návrh programu prvej októbrovej plenárnej schôdze v roku 2019 (PE
641.776/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 158 rokovacieho poriadku): 

Výbor TRAN doručil predsedovi žiadosť o uplatnenie naliehavého postupu (článok 163 rokovacieho
poriadku) v súvislosti s:

— návrhom nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2019/501 a
nariadenie (EÚ) 2019/502, pokiaľ ide o ich obdobia uplatňovania (COM(2019)0396 - C9-0108/2019 –
2019/0179(COD)).

Hlasovanie o tejto žiadosti sa uskutoční zajtra vo štvrtok 10. októbra 2019.

° 
° ° ° 

Po konzultácii s politickými skupinami predseda navrhol tieto zmeny:

Streda

— Vyhlásenia Rady a Komisie na tému Viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 a vlastné
zdroje: čas splniť očakávania občanov (bod 16 PDOJ) sa presunú ako prvý bod programu rokovania
vo štvrtok dopoludnia. Budú nahradené vyhlásením Komisie na tému Ekologizácia Európskej
investičnej banky (bod 18 PDOJ) pôvodne naplánovaného na štvrtok.

— Vyhlásenie Komisie na tému Clá USA na európsky tovar v nadväznosti na rozhodnutie WTO v
rámci sporu o Airbus sa doplní ako tretí bod programu rokovania.

— Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci na tému
Situácia v severnej Sýrii sa doplní ako štvrtý bod programu rokovania. 

Štvrtok

— Vyhlásenia Rady a Komisie na tému Viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 a vlastné
zdroje: čas splniť očakávania občanov (bod 16 PDOJ), pôvodné naplánované na stredu, sa presunú
ako prvý bod programu rokovania vo štvrtok dopoludnia.

— Správa poslankyne Esther de Langeovej na tému Hospodárske politiky eurozóny v roku 2019,
ktorú výbor zamietol, sa stiahne z programu rokovania.
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Okrem toho výbor ENVI prijal 5 námietok sformulovaných podľa článku 112 rokovacieho poriadku,
ktoré budú priamo zaradené do hlasovania: 
— Námietka podľa článku 112: účinné látky vrátane flumioxazínu;
— Námietka podľa článku 112: účinné látky vrátane chlorotolurónu;
— Námietka podľa článku 112: geneticky modifikovaná kukurica MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2);
— Námietka podľa článku 112: geneticky modifikovaná sója A2704-12 (ACS-GMØØ5-3);
— Námietka podľa článku 112: geneticky modifikovaná kukurica MON 89034 × 1507 × MON
88017 × 59122 × DAS-40278-9 a geneticky modifikovaná kukurica obsahujúca kombináciu dvoch,
troch alebo štyroch genetických modifikácií MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 a DAS-40278-9.

Parlament schválil tieto návrhy.

Streda

Žiadosť skupiny Verts/ALE, aby sa vyhlásenie Komisie na tému Povoľovanie GMO zaradilo ako
posledný bod programu popoludňajšieho rokovania pred jednominútové vystúpenia o otázkach
politického významu.

V rozprave vystúpil Tilly Metz, v mene skupiny Verts/ALE, ktorý žiadosť odôvodnil.

Parlament žiadosť schválil.
Žiadosť skupín GUE/NGL a Verts/ALE, aby sa vyhlásenia Rady a Komisie na tému Predchádzanie
konfliktom záujmov v EÚ zaradili ako tretí bod programu popoludňajšieho rokovania po rozprave o
vyhlásení Komisie na tému Ekologizácia Európskej investičnej banky (bod 18 PDOJ).

Vystúpili títo poslanci: Manon Aubry, v mene skupiny GUE/NGL, ktorá žiadosť odôvodnila, a Karen
Melchior.

Parlament žiadosť schválil v hlasovaní podľa mien (za: 398, proti: 56, zdržali sa hlasovania: 25).

Žiadosť skupiny PPE, aby sa ako posledný bod popoludňajšieho rokovania zaradilo vyhlásenie Komisie
na tému Boj proti rakovine pred jednominútové vystúpenia o otázkach politického významu. Rozprava
by sa ukončila predložením návrhov uznesení, o ktorých by sa hlasovalo zajtra.

Vystúpili títo poslanci: Peter Liese, v mene skupiny PPE, ktorý žiadosť odôvodnil a navrhol, aby sa
hlasovanie radšej uskutočnilo na jednej z nadchádzajúcich schôdzí, a Jytte Guteland, v mene skupiny
S&D, proti pôvodnej žiadosti skupiny PPE.

V nadväznosti na vystúpenie Petra Lieseho predseda nechal hlasovať o zaradení rozpravy do
programu rokovania a o odložení hlasovania na jednu z nadchádzajúcich schôdzí. 

Parlament žiadosť schválil v hlasovaní podľa mien (za: 508, proti: 9, zdržali sa hlasovania: 19).

Žiadosť skupiny ID, aby sa rozprava o vyhlásení podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky
Únie pre zahraničné veci na tému Situácia v severnej Sýrii ukončila predložením návrhov uznesení, o
ktorých by sa hlasovalo na druhej októbrovej schôdzi.

V rozprave vystúpil Ivan David, v mene skupiny ID, ktorý žiadosť odôvodnil.
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Parlament žiadosť zamietol v elektronickom hlasovaní (za: 234, proti: 248, zdržali sa hlasovania: 26).

Rokovanie sa predĺži do 23.00 h. 

Týmto bol stanovený program práce.

14. Príprava zasadnutia Európskej rady 17. a 18. októbra 2019
(rozprava) 
Vyhlásenia Rady a Komisie: Príprava zasadnutia Európskej rady 17. a 18. októbra 2019 (2019/2711
(RSP))

° 
° ° ° 

V rozprave vystúpila Ruža Tomašić.

° 
° ° ° 

Predseda poskytol zhromaždeniu informácie o jeho včerajšom stretnutí s predsedom vlády Spojeného
kráľovstva.

Tytti Tuppurainen (úradujúca predsedníčka Rady), Jean-Claude Juncker (predseda Komisie) a Michel
Barnier (hlavný vyjednávač) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Iratxe García Pérez v mene skupiny
S&D, Dacian Cioloş v mene skupiny Renew, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Nicolas
Bay v mene skupiny ID, Raffaele Fitto v mene skupiny ECR, Martin Schirdewan v mene skupiny
GUE/NGL a Belinda De Lucy –  nezaradená poslankyňa.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Danuta Maria Hübner, Simona Bonafè, Guy Verhofstadt, ktorý zároveň
odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Martin Edward Daubney a Richard
Corbett, Ellie Chowns, Jörg Meuthen, Hermann Tertsch, Martina Anderson, Ioannis Lagos, ktorý
zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Enikő Győri, Pedro
Silva Pereira, Lucy Nethsingha, ktorá zároveň odpovedala na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej
karty položili Alexandra Lesley Phillips a Claire Fox, Magid Magid, Geoffrey Van Orden k vystúpeniu
predchádzajúceho rečníka (predsedajúca pripomenula ustanovenia článku 10 rokovacieho poriadku),
Jaak Madison, Geoffrey Van Orden, posledný rečník taktiež k úvodnému vystúpeniu predsedu
(predsedajúca poskytla objasňujúce informácie), Diane Dodds, Paulo Rangel, Kati Piri, Naomi Long,
Paolo Borchia, Nigel Farage, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty
položila Judith Bunting, Kris Peeters, Birgit Sippel a Fabienne Keller.

PREDSEDNÍCTVO: Othmar KARAS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Margarida Marques, Richard Corbett a Javier Moreno Sánchez.

P9_PV(2019)10-09 PE 642.391 - 16

SK



Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Domènec
Ruiz Devesa, Christian Allard, Dinesh Dhamija, Geert Bourgeois, Clare Daly, Tudor Ciuhodaru a
Richard Tice.

V rozprave vystúpila Tytti Tuppurainen.

Rozprava sa skončila.

15. Ekologizácia Európskej investičnej banky (rozprava) 
Vyhlásenie Komisie: Ekologizácia Európskej investičnej banky (2019/2835(RSP))

Carlos Moedas (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

V rozprave vystúpil Werner Hoyer (prezident EIB).

Vystúpili títo poslanci: Sirpa Pietikäinen v mene skupiny PPE, Jonás Fernández v mene skupiny S&D,
Pascal Canfin v mene skupiny Renew, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, Sylvia Limmer v
mene skupiny ID, Alexandr Vondra v mene skupiny ECR, José Gusmão v mene skupiny GUE/NGL,
Ben Habib – nezaradený poslanec, Enikő Győri, Joachim Schuster, Billy Kelleher, Molly Scott Cato,
Joëlle Mélin, Frances Fitzgerald, Aurore Lalucq, Marie Toussaint a Siegfried Mureşan.

PREDSEDNÍCTVO: Pedro SILVA PEREIRA
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Paul Tang a Maria Spyraki.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Domènec
Ruiz Devesa, Othmar Karas, Robert Rowland, Mick Wallace, Julie Ward, João Ferreira, Tudor
Ciuhodaru, Costas Mavrides, Karen Melchior a June Alison Mummery.

Vystúpili: Werner Hoyer a Carlos Moedas.

Rozprava sa skončila.

16. Predchádzanie konfliktom záujmov v EÚ (rozprava) 
Vyhlásenia Rady a Komisie: Predchádzanie konfliktom záujmov v EÚ (2019/2853(RSP))

Tytti Tuppurainen (úradujúca predsedníčka Rady) a Carlos Moedas (člen Komisie) vystúpili s
vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Michaela Šojdrová v mene skupiny PPE, Domènec Ruiz Devesa v mene skupiny
S&D, Stéphane Séjourné v mene skupiny Renew, Daniel Freund v mene skupiny Verts/ALE a Gilles
Lebreton v mene skupiny ID, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty
položila Irène Tolleret, Manon Aubry, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej
karty položil Jordi Cañas, Tiemo Wölken, Karen Melchior, Marie Toussaint a Lara Wolters.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Maria
Grapini, João Ferreira, Radan Kanev a Tudor Ciuhodaru.
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Vystúpili: Carlos Moedas a Tytti Tuppurainen.

Rozprava sa skončila.

17. Clá USA na európsky tovar v nadväznosti na rozhodnutie WTO v
rámci sporu o Airbus (rozprava) 
Vyhlásenie Komisie: Clá USA na európsky tovar v nadväznosti na rozhodnutie WTO v rámci sporu o
Airbus (2019/2846(RSP))

Carlos Moedas (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Christophe Hansen v mene skupiny PPE, Bernd Lange v mene skupiny S&D,
Liesje Schreinemacher v mene skupiny Renew, Reinhard Bütikofer v mene skupiny Verts/ALE, Danilo
Oscar Lancini v mene skupiny ID, Mazaly Aguilar v mene skupiny ECR, Helmut Scholz v mene
skupiny GUE/NGL, Brian Monteith – nezaradený poslanec, Dolors Montserrat a Kathleen Van
Brempt.

PREDSEDNÍCTVO: Katarina BARLEY
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Jordi Cañas, Tiziana Beghin, Herve Juvin, Anna-Michelle Asimakopoulou, Paolo
De Castro, Marco Campomenosi, Jörgen Warborn, Massimiliano Salini, Angelika Winzig, José Manuel
García-Margallo y Marfil, Annie Schreijer-Pierik a Danuta Maria Hübner.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Juan Ignacio
Zoido Álvarez, Clara Aguilera, Klemen Grošelj a Izaskun Bilbao Barandica.

V rozprave vystúpil Carlos Moedas.

Rozprava sa skončila.

18. Situácia v severnej Sýrii (rozprava)
Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú
politiku: Situácia v severnej Sýrii (2019/2847(RSP))

Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a
bezpečnostnú politiku) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Željana Zovko v mene skupiny PPE, Kati Piri v mene skupiny S&D, Irina Von
Wiese v mene skupiny Renew, Alice Kuhnke v mene skupiny Verts/ALE, Thierry Mariani v mene
skupiny ID, Assita Kanko v mene skupiny ECR, Nikolaj Villumsen v mene skupiny GUE/NGL, Kostas
Papadakis – nezaradený poslanec, Peter van Dalen, Tonino Picula, Ivan David, Angel Dzhambazki,
Fabio Massimo Castaldo a Brando Benifei.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela
Šojdrová, Julie Ward, Tineke Strik, Mick Wallace a Milan Uhrík.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini.
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Rozprava sa skončila.

19. Situácia na Ukrajine (rozprava)
Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú
politiku: Situácia na Ukrajine (2019/2834(RSP))

Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a
bezpečnostnú politiku) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Sandra Kalniete v mene skupiny PPE, Kati Piri v mene skupiny S&D a Petras
Auštrevičius v mene skupiny Renew.

PREDSEDNÍCTVO: Marcel KOLAJA
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Viola Von Cramon-Taubadel v mene skupiny Verts/ALE, Lars Patrick Berg v
mene skupiny ID, Witold Jan Waszczykowski v mene skupiny ECR, Mick Wallace v mene skupiny
GUE/NGL, Milan Uhrík – nezaradený poslanec, Traian Băsescu, Sven Mikser, Bernard Guetta, Angel
Dzhambazki, Nathan Gill, Radosław Sikorski, Kosma Złotowski, Miroslav Radačovský, Andrius
Kubilius, Beata Mazurek a Alexander Alexandrov Yordanov.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Andrea
Bocskor, Fabio Massimo Castaldo, Kateřina Konečná a Domènec Ruiz Devesa.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini.

Rozprava sa skončila.

20. Povoľovanie GMO (rozprava) 
Vyhlásenie Komisie: Povoľovanie GMO (2019/2849(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Jessica Polfjärd v mene skupiny PPE, Günther Sidl v mene skupiny S&D, Jan
Huitema v mene skupiny Renew, Tilly Metz v mene skupiny Verts/ALE, Silvia Sardone v mene
skupiny ID, Anthea McIntyre v mene skupiny ECR, Anja Hazekamp v mene skupiny GUE/NGL a
Marco Dreosto.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Tudor
Ciuhodaru a Eleonora Evi.

V rozprave vystúpil Vytenis Povilas Andriukaitis.

Rozprava sa skončila.

21. Boj proti rakovine (rozprava) 
Vyhlásenie Komisie: Boj proti rakovine (2019/2852(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.
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Vystúpili títo poslanci: Peter Liese v mene skupiny PPE, Nicolás González Casares v mene skupiny
S&D, Petra De Sutter v mene skupiny Verts/ALE, Joanna Kopcińska v mene skupiny ECR, Ewa
Kopacz, Sara Cerdas, Dolors Montserrat a Maria Spyraki.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Tudor
Ciuhodaru a Gilles Lebreton.

V rozprave vystúpil Vytenis Povilas Andriukaitis.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia
neskôr.
Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: nasledujúca plenárna schôdza. 

22. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
Na základe článku 172 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom
upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:
Gheorghe Falcă, Tudor Ciuhodaru, Phil Bennion, Catherine Rowett, Anna Bonfrisco, Jorge Buxadé
Villalba, Pernando Barrena Arza, Martin Sonneborn, Radan Kanev, Alicia Homs Ginel, Antony Hook,
Gilles Lebreton, Sandra Pereira, Rupert Lowe, Ivan Štefanec, Jonás Fernández, Yana Toom, Claire
Fox, Traian Băsescu, Julie Ward, Irena Joveva, Michaela Šojdrová, Milan Brglez, Stanislav Polčák,
Petar Vitanov, Mónica Silvana González a Isabel Carvalhais.

23. Program rokovania na nasledujúci deň
Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 641.776/OJJE).

24. Skončenie rokovania
Rokovanie sa skončilo o 23:29 h.

Klaus Welle David Maria Sassoli
generálny tajomník predseda
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PREZENČNÁ LISTINA

9.10.2019

Prítomní:

Ademov, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba, Aguilera, Ainslie, Alexandrov Yordanov,
Alfonsi, Alieva-Veli, Allard, Al-Sahlani, Amaro, Ameriks, Anderson Martina, Androuët, Androulakis,
Ansip, Arena, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Aubry, Auštrevičius, Avram,
Baldassarre, Bardella, Barrena Arza, Bartolo, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Bearder, Beck, Beer, Beghin,
Beigneux, Bellamy, Benea,  Benifei, Benjumea  Benjumea,  Bennion, Beňová,  Bentele,  Berendsen,
Berger, Bergkvist, Bernhuber, Bielan, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilčík, Bilde, Bischoff, Bizzotto, Blaga,
Blaško, Blinkevičiūtė, Bloss, Bocskor, Boeselager, Bogovič, Bompard, Bonafè, Bonfrisco, Borchia,
Botenga, Botoş, Boyer, Brglez, Brophy, Bruna, Brunet, Buchheit, Buchner, Buda, Bull, Bullmann,
Bullock, Bunting, Burkhardt, Buschmann, Calenda, Campomenosi, Cañas, Canfin, Caroppo, Carthy,
Carvalhais,  Carvalho,  Casa,  Casanova,  Caspary,  Castaldo,  Cerdas,  Chabaud,  Chahim,  Chaibi,
Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christoforou, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Colin-Oesterlé,
Conte, Corbett, Corrao, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Daly, D'Amato, Dance,
Danielsson, Danjean, Danti, Da Re, Daubney, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De
Lucy, De Man, Demirel, Deutsch, Didier, Dlabajová, Dodds, Doleschal, Donato, Dorfmann, Dowding,
Dreosto, Duda,  Durá  Ferrandis, Durand, Dzhambazki, Edtstadler, Ehler, Eickhout, England Kerr,
Eppink, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Farage, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández,
Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fitzgerald, Flanagan, Flego, Fotyga, Fourlas,
Fox, Fragkos, Frankowski, Franssen, Freund, Gahler, Gál, Gamon, Gancia, García Del Blanco, García-
Margallo y Marfil, García Muñoz, Gardiazabal Rubial, Garicano, Garraud, Gebhardt, Geese, Gemma,
Georgiou, Georgoulis, Geuking, Ghinea, Giarrusso, Gibson, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Glück,
Goerens, González, González Casares, González Pons, Grant, Grapini, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler,
Gualmini, Guerreiro, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Győri, Gyürk, Habib, Hahn Svenja, Haider,
Hajšel, Halicki, Hansen, Harris, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Herbst,
Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hook, Hortefeux,
Howarth, Hristov, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Incir, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jakeliūnas, Jalkh, Jamet,
Járóka, Jarubas, Jones, Jordan, Joron, Joveva, Juknevičienė, Jurzyca, Kaili, Kalinowski, Kaljurand,
Kalniete, Kammerevert, Kanev, Kanko, Karas, Karleskind, Katainen, Kefalogiannis, Keller Fabienne,
Kelly,  Kirton-Darling,  Kizilyürek,  Kloc,  Knotek,  Kohut,  Kolaja,  Kolakušić,  Konečná,  Kopacz,
Kopcińska, Körner, Kósa, Kouloglou, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krah, Krasnodębski, Krehl,
Kubilius,  Kuhnke,  Kumpula-Natri,  Kuźmiuk,  Kympouropoulos,  Kyrtsos,  Kyuchyuk,  Lagodinsky,
Lalucq, Lancini, Lange, de Lange, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lega, Lenaers,  Lewandowski,
Liberadzki, Liese, Limmer, Loiseau, Long, Longworth, López, López Aguilar, López Gil, López-Istúriz
White, Lowe, Luena, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Maestre
Martín De  Almagro, Magid, Maldonado López, Manda, Manders, Mariani, Marinescu, Marquardt,
Marques Pedro, Matias, Mavrides, Maydell, Mazurek, Meimarakis, Melchior, Mélin, Melo, Metsola,
Metz,  Meuthen,  Michels,  Mihaylova,  Mikser,  Milazzo,  Millán  Mon,  Miller,  Mobarik,  Modig,
Mohammed,  Monteiro  de  Aguiar,  Monteith,  Moraes,  Morano,  Moreno  Sánchez,  Moretti,
Możdżanowska,  Mummery,  Mureşan,  Nagtegaal,  Nart,  Neuser,  Newton  Dunn,  Nica,  Niebler,
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Niedermayer, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Novak, Olbrycht, Olekas, Omarjee, Overgaard Nielsen,
Paet, Palmer, Panza, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patten, Paulus, Pedicini,
Pekkarinen, Peksa,  Pelletier, Penkova,  Pereira  Sandra,  Pereira  Lídia, Petersen,  Picierno, Picula,
Pieper, Pietikäinen, Pineda, Piri, Pîslaru, Pizarro, Plumb, Polčák, Poręba, Porritt, Pugh, Radačovský,
Radev, Radtke, Rafaela, Rafalska, Rangel, Rees-Mogg, Regimenti, Regner, Rego, Reil, Reintke, Riba i
Giner, Ries,  Rinaldi, Riquet,  Rivasi, Rivière,  Roberti, Rodríguez-Piñero,  Rodríguez Palop, Rónai,
Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa,  Rzońca, Salini,
Sánchez  Amor,  Sander,  Sant,  Santos,  Sardone,  Sarvamaa,  Saryusz-Wolski,  Sassoli,  Satouri,
Schaldemose, Schieder, Schirdewan, Schmiedtbauer, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schulze,
Schuster, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semedo, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Skyttedal, Smith,
Šojdrová, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Spyraki, Štefanec, Ştefănuță, Stegrud, Strik, Strugariu, Šuica,
Szájer,  Tajani,  Tang,  Tarabella,  Tardino,  Terheş,  Thaler,  Thun  und  Hohenstein,  Tice,  Tinagli,
Tobiszowski, Toia, Tolleret, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Toussaint, Tovaglieri,
Tudose,  Uhrík, Urbán  Crespo,  Urtasun,  Vaidere,  Vălean,  Vana,  Van  Brempt,  Van  Orden,  Van
Sparrentak, Vautmans, Verheyen, Verhofstadt, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Vincze, Virkkunen, Vitanov,
Voaden, Vollath, Von Cramon-Taubadel, Von Wiese, Voss, Vuolo, Wallace, Walsmann, Warborn, Ward,
Weimers, Wells, Wieland, Wiener, Winkler, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Wolters, Yenbou, Yon-
Courtin,  Yoncheva,  Zacharopoulou,  Zagorakis,  Zahradil,  Zalewska,  Zambelli, Zanni,  Zarzalejos,
Ždanoka, Zdechovský, Zīle, Zimniok, Złotowski, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zver

Ospravedlnení:

Andrieu, Annemans, Ceccardi, Lizzi, Maldeikienė, Maxová, Ochojska, Procaccini
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