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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
FISC podvýbor pre finančné veci

SKRATKY POLITICKÝCH SKUPÍN

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

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

ZASADANIE 2020 - 2021 

Schôdza 14. až 18. decembra 2020 

BRUSEL 

ZÁPISNICA 

PONDELOK 14. DECEMBRA 2020

PREDSEDNÍCTVO: David Maria SASSOLI
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania
Zasadanie prerušené vo štvrtok 26. novembra 2020 pokračuje.

2. Otvorenie rokovania
Rokovanie sa začalo o 17.05 h.

3. Vyhlásenia predsedníctva
Predseda vystúpil s vyhlásením v Štrasburgu, v ktorom vyjadril solidaritu s občanmi mesta a
francúzskymi orgánmi.

Predseda pripomenul teroristický útok, ktorý 11. decembra 2018 mesto naplnil smútkom, a vyjadril
úprimnú sústrasť rodinám a blízkym obetí.

Predseda uviedol, že Parlament si želá, aby sa plenárne schôdze mohli opäť konať v Štrasburgu, a
pripomenul, že Parlament preukázal svoju demokratickú zodpovednosť počas pandémie a
pokračoval vo vykonávaní svojich právomocí.

Predseda následne vzdal česť pamiatke Valéryho Giscarda d’Estainga, ktorý zomrel 2. decembra
2020 a ktorému Parlament vzdá hold 2. februára 2021 v rámci slávnostného ceremoniálu.

Parlament si uctil pamiatku minútou ticha.
Predseda vystúpil s vyhlásením, v ktorom trval na tom, aby Európska únia naďalej zohrávala úlohu
priekopníka pri uskutočňovaní zelenej transformácie, a zdôraznil význam Parížskej dohody o klíme.

Pripomenul dôležité hlasovania, ktoré sa uskutočnia tento týždeň, najmä o rozpočtových otázkach a
otázke právneho štátu.

Predseda pripomenul oslavu 25. výročia Daytonskej mierovej dohody a zdôraznil význam zmierenia
v Bosne a Hercegovine pre budúce generácie.
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V rozprave vystúpila Virginie Joron.

4. Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní
Zápisnice z rokovaní 23., 24., 25. a 26. novembra 2020 boli schválené.

5. Zloženie Parlamentu
József Szájer podal písomné oznámenie o odstúpení z funkcie poslanca Parlamentu s účinnosťou od
2. januára 2021.

V súlade s článkom 4 ods. 1, 2 a 3 rokovacieho poriadku Parlament potvrdil uvoľnenie mandátu s
účinnosťou od tohto dátumu a informoval o tom príslušný národný orgán.

6. Žiadosť o zbavenie imunity
Príslušné belgické orgány predložili žiadosť o zbavenie Filipa De Mana imunity, aby ho mohli
predvolať pred  policajný súd v súvislosti s dopravnou nehodou.

V súlade s článkom 9 ods. 1 rokovacieho poriadku bola žiadosť pridelená gestorskému výboru, t. j.
výboru JURI. 

7. Zloženie politických skupín
Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi a Piernicola Pedicini už nie sú nezaradení poslanci,
ale od 9. decembra 2020 sú členmi skupiny Verts/ALE.

8. Zloženie výborov a delegácií
Predseda dostal od skupín PPE a Verts/ALE tieto rozhodnutia, ktorými sa mení zloženie výborov a
delegácií: 

výbor ECON: Piernicola Pedicini

výbor ENVI: Eleonora Evi

výbor ITRE: Ignazio Corrao

výbor REGI: Rosa D'Amato

výbor AGRI: Colm Markey

výbor PECH: Rosa D'Amato

výbor PETI: Eleonora Evi

Vyšetrovací výbor pre ochranu zvierat počas prepravy: Eleonora Evi

Delegácia pre severnú spoluprácu a pre vzťahy so Švajčiarskom a Nórskom, pri Spoločnom
parlamentnom výbore EÚ – Island a pri Spoločnom parlamentnom výbore Európskeho
hospodárskeho priestoru (EHP): Colm Markey

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ-Moldavsko: Piernicola Pedicini
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Delegácia pre vzťahy s Palestínou: Rosa D'Amato

Delegácia pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou: Eleonora Evi

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore AKT-EÚ: Ignazio Corrao

Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie: Rosa D'Amato

Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení EURONEST: Piernicola Pedicini

Tieto rozhodnutia nadobúdajú účinnosť dnešným dňom.

9. Oznámenie predsedníctva
Predseda oznámil, že spoločná pozícia výboru DEVE a výboru BUDG k predĺženiu Núdzového
trustového fondu EÚ pre Afriku, oznámená v pléne 26. novembra 2020 (bod 12 zápisnice zo dňa
26.11.2020), nebola spochybnená v lehote 24 hodín.

Táto spoločná pozícia sa preto oficiálne postúpila Komisii.

10. Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 71 rokovacieho
poriadku)
Predseda oznámil rozhodnutia výboru  LIBE začať medziinštitucionálne rokovania v súlade s
článkom 71 rokovacieho poriadku na základe týchto správ:

- LIBE: Spáva o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskom príkaze na
predloženie a uchovanie elektronických dôkazov v trestných veciach (COM(2018)0225 - C8-
0155/2018 - 2018/0108(COD)). Spravodajkyňa: Birgit Sippel (A9-0256/2020);

- LIBE: Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú
podmienky prístupu do iných informačných systémov EÚ a ktorým sa mení nariadenie (EÚ)
2018/1862 a nariadenie (EÚ) 2019/816  (COM(2019)0003 - C8-0025/2019 - 2019/0001(COD)).
Spravodajca: Jeroen Lenaers (A9-0254/2020);

- LIBE: Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú
podmienky prístupu do iných informačných systémov EÚ na účely systému ETIAS a ktorým sa
mení nariadenie (EÚ) 2018/1240, nariadenie (ES) č. 767/2008, nariadenie (EÚ) 2017/2226 a
nariadenie (EÚ) 2018/1861 (COM(2019)0004 - C8-0024/2019 - 2019/0002(COD)). Spravodajca:
Jeroen Lenaers (A9-0255/2020);

- LIBE: Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovujú
harmonizované pravidlá určovania právnych zástupcov na účely zhromažďovania dôkazov v
trestnom konaní (COM(2018)0226 - C8-0154/2018 - 2018/0107(COD)). Spravodajkyňa: Birgit
Sippel (A9-0257/2020);

- LIBE: Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o dočasnej výnimke z určitých
ustanovení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES, pokiaľ ide o používanie
technológií poskytovateľmi interpersonálnych komunikačných služieb nezávislých od číslovania na
spracúvanie osobných a iných údajov na účely boja proti sexuálnemu zneužívaniu detí online (COM
(2020)0568 – C9-0288/2020 - 2020/0259(COD)). Spravodajkyňa: Birgit Sippel (A9-0258/2020).
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Poslanci alebo politická skupina či politické skupiny, ktorí dosiahli aspoň strednú prahovú hodnotu,
môžu v súlade s článkom 71 ods. 2 rokovacieho poriadku písomne požiadať do polnoci
nadchádzajúceho dňa, utorok 15. decembra 2020, aby sa hlasovalo o rozhodnutiach začať
rokovania.

Rokovania môžu začať kedykoľvek po uplynutí tejto lehoty, ak nebola predložená žiadna žiadosť o
hlasovanie v Parlamente o rozhodnutiach začať rokovania. 

11. Rokovania pred prvým čítaním v Rade (článok 72 rokovacieho
poriadku)
Predseda v súlade s článkom 72 rokovacieho poriadku oznámil rozhodnutia výborov  ENVI a
JURI/LIBE  začať medziinštitucionálne rokovania na základe pozícií Európskeho parlamentu v
prvom čítaní, pokiaľ ide o:

výbor ENVI

- Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. apríla 2019 o návrhu nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Program pre životné prostredie a ochranu
klímy (LIFE) a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1293/2013 (COM(2018)0385 -  C8-0249/2018 -
2018/0209(COD)) – pozícia v prvom čítaní P8_TA(2019)0405;

výbory JURI/LIBE

- Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. apríla 2019 o návrhu nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program Spravodlivosť (COM(2018)0384 -
C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)) - pozícia v prvom čítaní P8_TA(2019)0406.

Tieto pozície Parlamentu v prvom čítaní, ktoré predstavujú mandát pre tieto rokovania, sú
zverejnené na internetových stránkach Parlamentu.

12. Delegované akty a vykonávacie opatrenia (článok 111 ods. 6 a článok
112 ods. 4 písm. d) rokovacieho poriadku)
Predseda Konferencie predsedov výborov informoval v súlade s článkom 111 ods. 6 a článkom 112
ods. 4 písm. d) rokovacieho poriadku predsedu Parlamentu, že nebola vznesená žiadna námietka
proti:

- odporúčaniu výboru ENVI nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 29.
októbra 2020, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2019/2124, pokiaľ ide o úradné kontroly
na hraničnej kontrolnej stanici, z ktorej tovar opúšťa Úniu, a o určité ustanovenia o tranzite a
prekládke (C(2020)07418; 2020/2855(DEA)) (B9-0420/2020);

- odporúčaniu výboru ENVI nevzniesť námietku voči návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa mení
príloha XIV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, pokiaľ ide o skupinu
látok etoxylovaný 4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenol [pokrývajúci dobre definované látky a UVCB
látky, produkty komplexných reakcií alebo biologické materiály, polyméry a homológy]
(D070073/02; 2020/2898(RPS)) (B9-0408/2020);

- odporúčaniu výboru ENVI nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie zo 7.

P9_PV(2020)12-14 PE 662.592 - 6
SK



decembra 2020, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
853/2004, pokiaľ ide o identifikačnú značku, ktorá sa má používať v prípade určitých produktov
živočíšneho pôvodu v Spojenom kráľovstve vzhľadom na Severné Írsko (C(2020)08765; 2020/2907
(DEA)) (B9-0423/2020);

- odporúčaniu výboru ECON nevzniesť námietku voči návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa mení
nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný účtovný
štandard 39 a medzinárodné štandardy finančného výkazníctva 4, 7, 9 a 16 (D069602/01; 2020/2851
(RPS)) (B9-0406/2020).

- odporúčaniu výboru IMCO nevzniesť námietku proti delegovanému nariadeniu Komisie z 20
novembra 2020, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446, pokiaľ ide o lehoty na
podávanie predbežných colných vyhlásení o vstupe a vyhlásení pred výstupom v prípade prepravy
po mori zo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, z Normanských ostrovov a
Ostrova Man a do Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, na Normanské ostrovy a
Ostrov Man (C(2020)08072; 2020/2890(DEA)) (B9-0417/2020);

- odporúčaniu výboru JURI nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie zo 6.
novembra 2020, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2019/815, pokiaľ ide o aktualizáciu
taxonómie za rok 2020, ktorá je stanovená v regulačných technických predpisoch pre jednotný
elektronický formát vykazovania (C(2020)7523; 2020/2865(DEA)) (B9-0418/2020).

Ak politická skupina alebo poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, nevznesú žiadnu
námietku v lehote 24 hodín po tomto oznámení, tieto odporúčania sa považujú za schválené. V
opačnom prípade sa o nich bude hlasovať.

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

- Korigendum P8_TA(2018)0180(COR02) k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2018/848 z 30. mája 2018 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov
ekologickej poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 (Ú. v. EÚ L
150, 14.6.2018, s. 1) – (pozícia Európskeho parlamentu v prvom čítaní z 19. apríla 2018 na účely
prijatia vyššie uvedeného nariadenia P8_TA(2018)0180) - (COM(2014)0180 - C7-0109/2014 –
2014/0100(COD)) - výbor AGRI;

- Korigendum P8_TA(2018)0338(COR01) k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2018/1672 z 23. októbra 2018 o kontrolách peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do
Únie alebo opúšťajú Úniu, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1889/2005 (Ú. v. EÚ L 284,
12.11.2018, s. 6) - (pozícia Európskeho parlamentu v prvom čítaní z 12. septembra 2018 na účely
prijatia vyššie uvedeného nariadenia P8_TA(2018)0338) - (COM(2016)0825 – C8-0001/2017 –
2016/0413(COD)) - výbory ECON/LIBE.

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.
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14. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom
(článok 79 rokovacieho poriadku)
Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady v stredu 16. decembra 2020 podpíše tieto akty prijaté
v súlade s riadnym legislatívnym postupom:

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Regulation of the European
Parliament and of the Council amending Regulation (EU) N° 1303/2013 as regards additional
resources and implementing arrangements to provide assistance for fostering crisis repair in the
context of the COVID-19 pandemic and its social consequences and for preparing a green, digital
and resilient recovery of the economy (REACT-EU) (00058/2020/LEX - C9-0416/2020 - 2020/0101
(COD));

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Regulation of the European
Parliament and of the Council laying down certain transitional provisions for support from the
European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and from the European Agricultural
Guarantee Fund (EAGF) in the years 2021 and 2022 and amending Regulations (EU) N°
1305/2013, (EU) N° 1306/2013 and (EU) N° 1307/2013 as regards resources and application in the
years 2021 and 2022 and Regulation (EU) N° 1308/2013 as regards resources and the distribution of
such support in respect of the years 2021 and 2022 (00029/2020/LEX - C9-0415/2020 - 2019/0254
(COD));

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Decision of the European
Parliament and of the Council authorising the Commission to vote in favour of an increase in the
authorised capital of the European Investment Fund (00059/2020/LEX - C9-0413/2020 - 2020/0343
(COD));

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Decision of the European
Parliament and of the Council amending Decision N° 445/2014/EU establishing a Union action for
the European Capitals of Culture for the years 2020 to 2033 (2020/0179(COD)) (00055/2020/LEX -
C9-0412/2020 - 2020/0179(COD));

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Decision of the European
Parliament and of the Council on a European Year of Rail (2021) (2020/0035(COD))
(00048/2020/LEX - C9-0411/2020 - 2020/0035(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady všeobecnom režime podmienenosti na ochranu
rozpočtu Únie (00064/2020/LEX - C9-0410/2020 - 2018/0136(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a rady o odstránení ciel na určité tovary (00044/2020/LEX -
C9-0406/2020 - 2020/0253(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení príloha IIa k nariadeniu Rady (ES) č.
428/2009, pokiaľ ide o udeľovanie všeobecného povolenia Únie na vývoz určitých položiek s
dvojakým použitím z Únie do Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska
(00045/2020/LEX - C9-0404/2020 - 2020/0313(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č.
883/2013, pokiaľ ide o spoluprácu s Európskou prokuratúrou a účinnosť vyšetrovaní Európskeho
úradu pre boj proti podvodom (00062/2020/LEX - C9-0403/2020 - 2018/0170(COD));
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- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o uplatňovaní colných kvót Únie a iných dovozných
kvót Únie (00043/2020/LEX - C9-0402/2020 - 2020/0176(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1215/2009,
ktorým sa zavádzajú výnimočné obchodné opatrenia pre krajiny a územia zúčastňujúce sa na
procese stabilizácie a pridruženia zavedenom Európskou úniou alebo s týmto procesom spojené
(00042/2020/LEX - C9-0390/2020 - 2020/0051(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o rámci na ozdravenie a riešenie krízových situácií
centrálnych protistrán a o zmene nariadení (EÚ) č. 1095/2010, (EÚ) č. 648/2012, (EÚ) č. 600/2014,
(EÚ) č. 806/2014 a (EÚ) 2015/2365 a smerníc 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2007/36/ES, 2014/59/EÚ a
(EÚ) 2017/1132 (00057/2020/LEX - C9-0388/2020 - 2016/0365(COD));

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (prepracované
znenie) (00053/2020/LEX - C9-0380/2020 - 2017/0332(COD));

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Regulation of the European
Parliament and of the Council on certain aspects of railway safety and connectivity with regard to
the cross-border infrastructure linking the Union and the United Kingdom through the Channel
Fixed Link (00060/2020/LEX - C9-0414/2020 - 2020/0347(COD)).

15. Podpis rozpočtových textov
Predseda oznámil, že po prijatí Parlamentom pristúpi v súlade s článkom 96 rokovacieho poriadku k
podpisu rozpočtových textov prijatých s konečnou platnosťou:

- Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2021;

- Opravný rozpočet Európskej únie č.10/2020 na rozpočtový rok 2020 - Zvýšenie platobných
rozpočtových prostriedkov v súlade s aktualizovanými prognózami výdavkov a iné úpravy
výdavkov a príjmov (2020/0298(BUD)).

Predseda zároveň oznámil, že spolu s predsedami Rady a Komisie podpíše:

- Medziinštitucionálnu dohodu medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou
komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových záležitostiach a správnom finančnom
riadení, ako aj o nových vlastných zdrojoch vrátane plánu na zavedenie nových vlastných zdrojov
(2018/2070(ACI)).

16. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
Do programu boli zaradené tieto otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou (článok 136
rokovacieho poriadku):
- O-000060/2020 ktorú položil Bernd Lange, v mene výboru INTA, pre Komisiu: Obchodné
extrateritoriálne účinky sankcií uložených tretími krajinami (B9-0026/2020);

- O-000068/2020 ktorú položil Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana
Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak a Anna Zalewska, v mene výboru EMPL, pre Radu:
Odporúčanie Rady týkajúce sa odborného vzdelávania a prípravy (OVP) pre udržateľnú
konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť (B9-0027/2020);

- O-000069/2020 ktorú položil Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana
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Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak a Anna Zalewska, v mene výboru EMPL, pre Komisiu:
Odporúčanie Rady týkajúce sa odborného vzdelávania a prípravy (OVP) pre udržateľnú
konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť (B9-0028/2020);

- O-000075/2020 ktorú položil Lídia Pereira, Marek Paweł Balt, Fredrick Federley, Simona
Baldassarre, Pär Holmgren, Alexandr Vondra a Petros Kokkalis, v mene výboru ENVI, pre Komisiu:
Stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy (B9-0029/2020);

- O-000076/2020 ktorú položil Norbert Lins, v mene výboru AGRI, pre Komisiu: Koniec výnimky
pre bitúnky ustanovenú v nariadení (EÚ) 2017/185 (B9-0030/2020);

- O-000077/2020 ktorú položil Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto,
Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk a Eleonora Evi, v mene výboru ENVI, pre Radu:
Vykonávanie právnych predpisov EÚ o vode (B9-0501/2020);

- O-000078/2020 ktorú položil Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto,
Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk a Eleonora Evi, v mene výboru ENVI, pre
Komisiu: Vykonávanie právnych predpisov EÚ o vode (B9-0502/2020).

17. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) iných inštitúcií

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o posilnenej úlohe Európskej agentúry pre lieky
z hľadiska pripravenosti na krízy a krízového riadenia v oblasti liekov a zdravotníckych pomôcok
(COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD))
V súlade s článkom 145 ods. 1 a článkom 146 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto
návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené: gestorský výbor : ENVI
stanovisko : BUDG, ITRE, IMCO

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zmene nariadenia (ES) č. 851/2004, ktorým sa
zriaďuje Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (COM(2020)0726 - C9-0366/2020 -
2020/0320(COD))
V súlade s článkom 145 ods. 1 a článkom 146 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto
návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené: gestorský výbor : ENVI
stanovisko : BUDG

- Návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o závažných cezhraničných ohrozeniach
zdravia a o zrušení rozhodnutia č. 1082/2013/EÚ (COM(2020)0727 - C9-0367/2020 - 2020/0322
(COD))
V súlade s článkom 145 ods. 1 a článkom 146 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto
návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené: gestorský výbor : ENVI
stanovisko : BUDG, IMCO

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej správe údajov (akt o správe údajov)
(COM(2020)0767 - C9-0377/2020 - 2020/0340(COD))
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V súlade s článkom 145 ods. 1 a článkom 146 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto
návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené: gestorský výbor : ITRE
stanovisko : IMCO, JURI, LIBE

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o určitých aspektoch železničnej bezpečnosti a
prepojenosti, pokiaľ ide o cezhraničnú infraštruktúru spájajúcu Úniu a Spojené kráľovstvo
prostredníctvom pevného spojenia cez Lamanšský prieliv (COM(2020)0782 - C9-0379/2020 -
2020/0347(COD))
V súlade s článkom 145 ods. 1 a článkom 146 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto
návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené: gestorský výbor : TRAN

- Rozhodnutie Rady o uzavretí Protokolu k Dohode, ktorou sa zakladá pridruženie medzi
Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Strednou Amerikou na strane druhej, s
cieľom zohľadniť pristúpenie Chorvátskej republiky k Európskej únii, v mene Únie a jej členských
štátov (06048/2020 - C9-0383/2020 - 2020/0024(NLE))

pridelené: gestorský výbor : AFET
stanovisko : INTA

- Rozhodnutie Rady o uzavretí, v mene Európskej únie, Dohody medzi Európskou úniou,
Spojenými štátmi americkými, Islandom a Nórskym kráľovstvom týkajúcej sa časových obmedzení
dohôd o poskytovaní lietadiel s posádkou (11645/2020 - C9-0392/2020 - 2019/0126(NLE))

pridelené: gestorský výbor : TRAN
stanovisko : EMPL

- Návrh opravného rozpočtu č. 10 k všeobecnému rozpočtu na rok 2020: zvýšenie platobných
rozpočtových prostriedkov v súlade s aktualizovanými prognózami výdavkov a iné úpravy
výdavkov a príjmov – pozícia Rady z 8. decembra 2020 (13643/2020 - C9-0395/2020 - 2020/0298
(BUD))

pridelené: gestorský výbor : BUDG

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/2403,
pokiaľ ide o oprávnenia na rybolov pre rybárske plavidlá Únie vo vodách Spojeného kráľovstva a
rybolovné operácie rybárskych plavidiel Spojeného kráľovstva vo vodách Únie (COM(2020)0830 -
C9-0396/2020 - 2020/0366(COD))
V súlade s článkom 145 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s
Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené: gestorský výbor : PECH

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o určitých aspektoch bezpečnosti letectva
vzhľadom na skončenie prechodného obdobia uvedeného v Dohode o vystúpení Spojeného
kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre
atómovú energiu (COM(2020)0828 - C9-0397/2020 - 2020/0364(COD))
V súlade s článkom 145 ods. 1 a článkom 146 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto
návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené: gestorský výbor : TRAN

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách na zabezpečenie
základnej leteckej prepojenosti po skončení prechodného obdobia uvedeného v Dohode o vystúpení
Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho
spoločenstva pre atómovú energiu (COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD))
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V súlade s článkom 145 ods. 1 a článkom 146 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto
návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené: gestorský výbor : TRAN

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách na zabezpečenie
základnej prepojenosti v cestnej nákladnej a osobnej doprave po skončení prechodného obdobia
uvedeného v Dohode o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z
Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (COM(2020)0826 - C9-
0399/2020 - 2020/0362(COD))
V súlade s článkom 145 ods. 1 a článkom 146 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto
návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené: gestorský výbor : TRAN

- Druhý návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2021: pozícia Rady zo 14.
decembra 2020 (13892/2020 - C9-0408/2020 - 2020/0371(BUD))

pridelené: gestorský výbor : BUDG

- Nariadenie Rady, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 až 2027
(09970/2020 - C9-0409/2020 - 2018/0166(APP))

pridelené: gestorský výbor : BUDG
stanovisko : AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI,

ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT,
JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

2) parlamentných výborov

2.1) správy:

- ***I Správa k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje
Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti (COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104
(COD)) - výbor BUDG - výbor ECON - Spravodajcovia: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried
Mureşan, Dragoș Pîslaru (A9-0214/2020)

- Správa o vykonávaní dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou (2019/2202(INI)) - výbor AFET -
Spravodajca: Michael Gahler (A9-0219/2020)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/833 z 20. mája 2019, ktorým sa ustanovujú ochranné a
vynucovacie opatrenia uplatniteľné v regulačnej oblasti Organizácie pre rybolov v severozápadnom
Atlantiku (COM(2020)0215 - C9-0157/2020 - 2020/0095(COD)) - výbor PECH - Spravodajkyňa:
Isabel Carvalhais (A9-0220/2020)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ)
2016/1011, pokiaľ ide o výnimku pre určité devízové referenčné hodnoty tretích krajín a o určenie
náhradných referenčných hodnôt pre určité referenčné hodnoty, ktorých poskytovanie sa ukončuje
(COM(2020)0337 - C9-0209/2020 - 2020/0154(COD)) - výbor ECON - Spravodajkyňa: Caroline
Nagtegaal (A9-0227/2020)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ)
2017/1129, pokiaľ ide o prospekt obnovy EÚ a cielené úpravy týkajúce sa finančných
sprostredkovateľov v záujme pomoci pri obnove po pandémii ochorenia COVID-19 (COM(2020)
0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)) - výbor ECON - Spravodajca: Ondřej Kovařík (A9-
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0228/2020)

- Správa o rodovej perspektíve počas krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 a v období
po kríze (2020/2121(INI)) - výbor FEMM - Spravodajkyňa: Frances Fitzgerald (A9-0229/2020)

- Správa o výsledkoch rokovaní Výboru pre petície v roku 2019 (2020/2044(INI)) - výbor PETI -
Spravodajca: Kosma Złotowski (A9-0230/2020)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú riadiace,
ochranné a kontrolné opatrenia platné v oblasti dohovoru Medziamerickej komisie pre tropické
tuniaky, a ktorým sa mení rozhodnutie Rady (ES) č. 520/2007 (COM(2020)0308 - C9-0203/2020 -
2020/0139(COD)) - výbor PECH - Spravodajca: João Ferreira (A9-0231/2020)

- Správa o odstraňovaní rodových rozdielov v digitálnej oblasti: účasť žien na digitálnom
hospodárstve (2019/2168(INI)) - výbor FEMM - Spravodajkyňa: Maria da Graça Carvalho (A9-
0232/2020)

- Správa o silnej sociálnej Európe pre spravodlivé transformácie (2020/2084(INI)) - výbor EMPL -
Spravodajcovia: Dennis Radtke, Agnes Jongerius (A9-0233/2020)

- Správa o stratégii EÚ pre rodovú rovnosť (2019/2169(INI)) - výbor FEMM - Spravodajkyňa:
Maria Noichl (A9-0234/2020)

- Správa o novej stratégii pre európske MSP (2020/2131(INI)) - výbor ITRE - Spravodajca: Paolo
Borchia (A9-0237/2020)

- Správa o vykonávaní smernice o návrate (2019/2208(INI)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Tineke
Strik (A9-0238/2020)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o bezpečnosti civilného letectva
medzi Európskou úniou a Japonskom (09292/2020 - C9-0205/2020 - 2019/0275(NLE)) - výbor
TRAN - Spravodajkyňa: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0239/2020)

- Správa o udržateľnej správe a riadení spoločností (2020/2137(INI)) - výbor JURI - Spravodajca:
Pascal Durand (A9-0240/2020)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody vo forme výmeny listov medzi
Európskou úniou a vládou Cookových ostrovov o predĺžení platnosti protokolu o vykonávaní
Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a vládou
Cookových ostrovov (11262/2020 - C9-0368/2020 - 2020/0275(NLE)) - výbor PECH -
Spravodajca: François-Xavier Bellamy (A9-0243/2020)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi
Európskou úniou a Mauritánskou islamskou republikou o predĺžení platnosti protokolu, ktorým sa
stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o spolupráci v sektore rybolovu
medzi Európskym spoločenstvom a Mauritánskou islamskou republikou a ktorého platnosť uplynie
15. novembra 2020 (11260/2020 - C9-0372/2020 - 2020/0274(NLE)) - výbor PECH -
Spravodajkyňa: Annie Schreijer-Pierik (A9-0244/2020)

- Správa o vykonávaní nariadenia Dublin III (2019/2206(INI)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa:
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Fabienne Keller (A9-0245/2020)

- Správa o vykonávaní európskeho zatykača a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými
štátmi (2019/2207(INI)) - výbor LIBE - Spravodajca: Javier Zarzalejos (A9-0248/2020)

- Správa o návrhu na vymenovanie Mareka Opiołu za člena Dvora audítorov (12496/2020 - C9-
0350/2020 - 2020/0806(NLE)) - výbor CONT - Spravodajca: Matteo Adinolfi (A9-0249/2020)

- Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 10/2020 na rozpočtový rok
2020 – Zvýšenie platobných rozpočtových prostriedkov v súlade s aktualizovanými prognózami
výdavkov a iné úpravy výdavkov a príjmov (13643/2020 - C9-0395/2020 - 2020/0298(BUD)) -
výbor BUDG - Spravodajkyňa: Monika Hohlmeier (A9-0252/2020)

- ***I Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa Komisia poveruje
hlasovať za zvýšenie základného imania Európskeho investičného fondu (COM(2020)0774 - C9-
0378/2020 - 2020/0343(COD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Johan Van Overtveldt (A9-
0253/2020)

2.2) odporúčania do druhého čítania

- ***II Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice
Európskeho parlamentu a Rady o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (prepracované znenie)
(06230/3/2020 - C9-0354/2020 - 2017/0332(COD)) - výbor ENVI - Spravodajca: Christophe
Hansen (A9-0241/2020)

- ***II Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady o rámci na ozdravenie a riešenie krízových situácií centrálnych
protistrán a o zmene nariadení (EÚ) č. 1095/2010, (EÚ) č. 648/2012, (EÚ) č. 600/2014, (EÚ) č.
806/2014 a (EÚ) 2015/2365 a smerníc 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2007/36/ES, 2014/59/EÚ a (EÚ)
2017/1132 (09644/1/2020 - C9-0376/2020 - 2016/0365(COD)) - výbor ECON - Spravodajcovia:
Marek Belka, Johan Van Overtveldt (A9-0242/2020)

18. Program práce
Bol rozdaný konečný návrh programu plenárnych schôdzí v decembri 2020 (PE 662.276/PDOJ), ku
ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 158 rokovacieho poriadku): 

Predseda oznámil, že dostal päť žiadostí o uplatnenie naliehavého postupu (článok 163 rokovacieho
poriadku) pre prijatie týchto spisov na tejto schôdzi:

- Určité aspekty železničnej bezpečnosti a prepojenosti, pokiaľ ide o tunel pod Lamanšským
prielivom (2020/0347(COD)) - výbor TRAN (bod 82 PDOJ);

- Základná prepojenosť v cestnej nákladnej a osobnej doprave po skončení prechodného obdobia
vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie (2020/0362(COD) - výbor TRAN;

- Letecká prepojenosť po skončení prechodného obdobia vzhľadom na vystúpenie Spojeného
kráľovstva z Únie (2020/0363(COD)) - výbor TRAN;

- Bezpečnosť letectva na konci prechodného obdobia vzhľadom na vystúpenie Spojeného
kráľovstva z Únie (2020/0364(COD)) - výbor TRAN;
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- Oprávnenia na rybolov pre rybárske plavidlá Únie vo vodách Spojeného kráľovstva a rybolovné
operácie rybárskych plavidiel Spojeného kráľovstva vo vodách Únie (2020/0366(COD)) - výbor
PECH.

 Predseda tiež oznámil, že o prvej žiadosti sa bude hlasovať počas dnešného hlasovania. O štyroch
ďalších žiadostiach sa bude hlasovať v utorok.

Okrem toho predseda oznámil, že, nebol predložený žiadny návrh na zamietnutie a žiadny
pozmeňujúci návrh v súlade s článkami 67 a 68 rokovacieho poriadku, pokiaľ ide o pozíciu Rady v
prvom čítaní:

- Rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií centrálnych protistrán (bod 159 PDOJ).

Navrhovaný akt je teda považovaný za prijatý (P9_TA(2020)0338). 
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14., 15., 16., 17. a 18. decembra 2020,
bod 1)

Po konzultácii s politickými skupinami predseda navrhol tieto zmeny v konečnom návrhu
programu:

Piatok

Prvé hlasovanie sa uskutoční od 9.30 do 10.45 h. 
Výsledky prvého hlasovania sa oznámia o 13.00 h.

Druhé hlasovanie sa uskutoční od 13.30 do 14.45 h.
Výsledky druhého hlasovania sa oznámia o 17.00 h.

Parlament súhlasil s týmito návrhmi.

Predseda oznámil, že hlasovanie bude rozdelené do jednotlivých hlasovaní podľa počtu
pozmeňujúcich návrhov a žiadostí o hlasovanie po častiach a oddelené hlasovanie. Informácie o
rozdelení hlasovania do jednotlivých hlasovaní budú k dispozícii na internetovej stránke Parlamentu
v časti Prioritné informácie a dokumenty.

Týmto bol stanovený program práce.

PREDSEDNÍCTVO: Roberta METSOLA
podpredsedníčka

19. Nový všeobecný rozpočet Európskej únie na rok 2021 (rozprava)
Nový všeobecný rozpočet Európskej únie na rok 2021

Johan Van Overtveldt (predseda výboru BUDG), Pierre Larrouturou (spravodajca) a Olivier Chastel
(spravodajca) predstavili správu.

V rozprave vystúpil Johannes Hahn (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Karlo Ressler v mene skupiny PPE, Victor Negrescu v mene skupiny S&D,

P9_PV(2020)12-14 PE 662.592 - 15
SK



Valérie Hayer v mene skupiny Renew, Joachim Kuhs v mene skupiny ID, David Cormand v mene
skupiny Verts/ALE, Bogdan Rzońca v mene skupiny ECR, Dimitrios Papadimoulis v mene skupiny
GUE/NGL, Angelika Winzig, Margarida Marques, Damian Boeselager, Zbigniew Kuźmiuk, José
Manuel Fernandes, Eugen Jurzyca, Andrey Novakov a Joachim Stanisław Brudziński.

V rozprave vystúpil Johannes Hahn.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6 zápisnice zo dňa 18.12.2020 (pozmeňujúce návrhy); bod 10 zápisnice zo dňa
18.12.2020 (záverečné hlasovanie).

20. Európska iniciatíva občanov – Minority SafePack (rozprava)
Európska iniciatíva občanov – Minority SafePack (2020/2846(RSP)) (článok 222 ods. 8
rokovacieho poriadku)

Romeo Franz (v mene výboru CULT), Juan Fernando López Aguilar (v mene výboru LIBE) a
Tatjana Ždanoka (v mene výboru PETI) predstavili iniciatívu občanov.

(pokračovanie rozpravy: bod 22 zápisnice zo dňa 14.12.2020)

21. Hlasovanie
Parlament hlasuje o:

návrhu na vymenovanie Mareka Opiołu za člena Dvora audítorov
Správa o návrhu na vymenovanie Mareka Opiołu za člena Dvora audítorov [12496/2020 - C9-
0350/2020 - 2020/0806(NLE)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Matteo Adinolfi (A9-
0249/2020).

Parlament hlasuje o tejto žiadosti o uplatnenie naliehavého postupu (článok 163 rokovacieho
poriadku):

Určité aspekty železničnej bezpečnosti a prepojenosti, pokiaľ ide o tunel pod Lamanšským
prielivom ***I
[COM(2020)0782 - C9-0379/2020 - 2020/0347(COD)] - výbor TRAN 

Parlament hlasuje v jedinom hlasovaní o:

riadiacich, ochranných a kontrolných opatreniach platných v oblasti dohovoru
Medziamerickej komisie pre tropické tuniaky ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú riadiace, ochranné
a kontrolné opatrenia platné v oblasti dohovoru Medziamerickej komisie pre tropické tuniaky a
ktorým sa mení rozhodnutie Rady (ES) č. 520/2007 [COM(2020)0308 - C9-0203/2020 - 2020/0139
(COD)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: João Ferreira (A9-0231/2020);

uzavretí dohody medzi EÚ a Japonskom o bezpečnosti civilného letectva ***
Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o bezpečnosti civilného letectva medzi
Európskou úniou a Japonskom [09292/2020 - C9-0205/2020 - 2019/0275(NLE)] - Výbor pre
dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0239/2020);
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dohode o spolupráci v sektore rybolovu medzi ES a Mauritániou: predĺženie platnosti
protokolu ***
Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi
Európskou úniou a Mauritánskou islamskou republikou o predĺžení platnosti protokolu, ktorým sa
stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o spolupráci v sektore rybolovu
medzi Európskym spoločenstvom a Mauritánskou islamskou republikou a ktorého platnosť uplynie
15. novembra 2020 [11260/2020 - C9-0372/2020 - 2020/0274(NLE)] - Výbor pre rybárstvo.
Spravodajkyňa: Annie Schreijer-Pierik (A9-0244/2020);

dohode o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi EÚ a Cookovými ostrovmi:
predĺženie platnosti vykonávacieho protokolu ***
Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody vo forme výmeny listov medzi
Európskou úniou a vládou Cookových ostrovov o predĺžení platnosti protokolu o vykonávaní
Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a vládou
Cookových ostrovov [11262/2020 - C9-0368/2020 - 2020/0275(NLE)] - Výbor pre rybárstvo.
Spravodajca: François-Xavier Bellamy (A9-0243/2020).

Hlasovať je možné do 19.45 h.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania budú oznámené zajtra utorok 15. decembra 2020 o 8.45 h.

22. Európska iniciatíva občanov – Minority SafePack (pokračovanie
rozpravy)
Európska iniciatíva občanov – Minority SafePack (2020/2846(RSP)) (článok 222 ods. 8
rokovacieho poriadku)

(začiatok rozpravy: bod 20 zápisnice zo dňa 14.12.2020)

V rozprave vystúpil Johannes Hahn (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Esteban González Pons v mene skupiny PPE, Hannes Heide v mene skupiny
S&D, Malik Azmani v mene skupiny Renew, Virginie Joron v mene skupiny ID, Rasmus Andresen
v mene skupiny Verts/ALE, Dace Melbārde v mene skupiny ECR, Clare Daly v mene skupiny
GUE/NGL, Márton Gyöngyösi – nezaradený poslanec, Loránt Vincze, Petra Kammerevert, Anna
Júlia Donáth, Gunnar Beck, François Alfonsi a Assita Kanko.

PREDSEDNÍCTVO: Marcel KOLAJA
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Pernando Barrena Arza, Jeroen Lenaers, Łukasz Kohut, Maite
Pagazaurtundúa, Diana Riba i Giner, Cristian Terheş, Niyazi Kizilyürek, Michaela Šojdrová, Ilhan
Kyuchyuk, Hermann Tertsch, Daniel Buda, Izaskun Bilbao Barandica a Pascal Arimont.

V rozprave vystúpil Johannes Hahn.

Návrhy uznesenia podľa článku 222 ods. 8 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy: 

- Esteban González Pons a Loránt Vincze, v mene skupiny PPE, Juan Fernando López Aguilar a
Hannes Heide, v mene skupiny S&D, Malik Azmani, v mene skupiny Renew, Rasmus Andresen,
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François Alfonsi, Gwendoline Delbos Corfield a Bronis Ropė, v mene skupiny Verts/ALE, Clare
Daly, v mene skupiny GUE/NGL, o európskej iniciatíve občanov „Minority SafePack – milión
podpisov za rozmanitosť v Európe“ (2020/2846(RSP)) (B9-0403/2020);

- Nicola Procaccini, Dace Melbārde, Kosma Złotowski a Elżbieta Kruk, v mene skupiny ECR, o
európskej iniciatíve občanov „Minority SafePack ( milión podpisov za rozmanitosť v Európe“
(2020/2846(RSP)) (B9-0405/2020).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 15 zápisnice zo dňa 16.12.2020 (pozmeňujúce návrhy); bod 9 zápisnice zo dňa
17.12.2020 (záverečné hlasovanie).

23. Európsky rok železníc (2021) ***I (rozprava)
Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom roku železníc (2021)
[COM(2020)0078 - C9-0076/2020 - 2020/0035(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch.
Spravodajkyňa: Anna Deparnay-Grunenberg (A9-0191/2020)

Anna Deparnay-Grunenberg uviedla správu.

V rozprave vystúpila Adina-Ioana Vălean (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Dace Melbārde (spravodajkyňa výboru CULT požiadaného o stanovisko),
Benoît Lutgen v mene skupiny PPE, Johan Danielsson v mene skupiny S&D, José Ramón Bauzá
Díaz v mene skupiny Renew, Julie Lechanteux v mene skupiny ID, Jakop G. Dalunde v mene
skupiny Verts/ALE, Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR, Clare Daly v mene skupiny
GUE/NGL, Dorien Rookmaker – nezaradená poslankyňa, Andrey Novakov, Isabel García Muñoz,
Izaskun Bilbao Barandica, Maximilian Krah, Łukasz Kohut, Jan-Christoph Oetjen, Angelo Ciocca,
Vera Tax a Petar Vitanov.

V rozprave vystúpila Adina-Ioana Vălean.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9 zápisnice zo dňa 15.12.2020. 

24. Nová stratégia pre európske MSP (rozprava)
Správa o novej stratégii pre európske MSP [2020/2131(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a
energetiku. Spravodajca: Paolo Borchia (A9-0237/2020)

Paolo Borchia uviedol správu.

V rozprave vystúpila Adina-Ioana Vălean (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Atidzhe Alieva-Veli (spravodajkyňa výboru EMPL požiadaného o
stanovisko), Liesje Schreinemacher (spravodajkyňa výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Pina
Picierno (spravodajkyňa výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Victor Negrescu (spravodajca
výboru CULT požiadaného o stanovisko), Jens Gieseke v mene skupiny PPE, Josianne Cutajar v
mene skupiny S&D a Martina Dlabajová v mene skupiny Renew.
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PREDSEDNÍCTVO: Pedro SILVA PEREIRA
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Jérôme Rivière v mene skupiny ID, Henrike Hahn v mene skupiny
Verts/ALE, Robert Roos v mene skupiny ECR, Sandra Pereira v mene skupiny GUE/NGL, Miroslav
Radačovský – nezaradený poslanec, Maria da Graça Carvalho, Lina Gálvez Muñoz, Nicola Danti,
Isabella Tovaglieri, Claude Gruffat, Tiziana Beghin, Markus Pieper, Robert Hajšel, Valter Flego,
Maximilian Krah, Mislav Kolakušić, Pilar del Castillo Vera, Carlos Zorrinho, Lefteris Nikolaou-
Alavanos, Angelika Niebler, Tsvetelina Penkova, Seán Kelly, Nicolás González Casares, Ivan
Štefanec, Maria-Manuel Leitão-Marques a Łukasz Kohut.

V rozprave vystúpila Adina-Ioana Vălean.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 15 zápisnice zo dňa 16.12.2020. 

25. Pozície Rady v prvom čítaní
Predseda oznámil, že na základe článku 63 ods. 1 rokovacieho poriadku mu boli doručené
nasledujúce pozície Rady spolu s dôvodmi ich prijatia, ako aj pozícia Komisie k: 

- pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa
mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013, pokiaľ ide o spoluprácu s Európskou prokuratúrou a
účinnosť vyšetrovaní Európskeho úradu pre boj proti podvodom - prijatá Radou 4. decembra 2020
(10008/1/2020 - COM(2020)0805 - C9-0393/2020 - 2018/0170(COD) - 05194/2020)
predložené gestorskému výboru: CONT

- pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady o
všeobecnom režime podmienenosti na ochranu rozpočtu Únie – návrh odôvodneného stanoviska
Rady – prijatý Radou 14. decembra 2020 (09980/1/2020 - COM(2020)0843 - C9-0407/2020 -
2018/0136(COD) - 14018/2020)
predložené gestorskému výboru: BUDG, CONT

Trojmesačná lehota poskytnutá Parlamentu na prijatie jeho pozícií preto začína plynúť v nasledujúci
deň, t. j. 15. decembra 2020.

26. Obchodné extrateritoriálne účinky sankcií tretích krajín (rozprava) 
Otázka na ústne zodpovedanie (O-000060/2020) ktorú položil Bernd Lange, v mene výboru INTA,
pre Komisiu: Obchodné extrateritoriálne účinky sankcií uložených tretími krajinami (B9-
0026/2020)

Bernd Lange rozvinul otázku.

Mairead McGuinness (členka Komisie) odpovedala na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Danuta Maria Hübner v mene skupiny PPE, Robert Hajšel v mene skupiny
S&D, Marie-Pierre Vedrenne v mene skupiny Renew, Reinhard Bütikofer v mene skupiny

P9_PV(2020)12-14 PE 662.592 - 19
SK



Verts/ALE, Emmanuel Maurel v mene skupiny GUE/NGL, Gabriel Mato, Karin Karlsbro, Juan
Ignacio Zoido Álvarez a Seán Kelly.

V rozprave vystúpila Mairead McGuinness.

Rozprava sa skončila.

27. Vykonávanie nariadenia Dublin III (stručná prezentácia)
Správa o vykonávaní nariadenia Dublin III [2019/2206(INI)] - Výbor pre občianske slobody,
spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Fabienne Keller (A9-0245/2020)

Fabienne Keller uviedla správu.

V rozprave vystúpil Nicolas Schmit (člen Komisie).

Bod je uzavretý.
Hlasovanie: bod 2 zápisnice zo dňa 16.12.2020 (pozmeňujúce návrhy); bod 2 zápisnice zo dňa
17.12.2020 (záverečné hlasovanie).

28. Vykonávanie smernice o návrate (stručná prezentácia)
Správa o vykonávaní smernice o návrate [2019/2208(INI)] - Výbor pre občianske slobody,
spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Tineke Strik (A9-0238/2020)

Tineke Strik uviedla správu.

V rozprave vystúpil Nicolas Schmit (člen Komisie).

Bod je uzavretý.
Hlasovanie: bod 2 zápisnice zo dňa 16.12.2020 (pozmeňujúce návrhy); bod 2 zápisnice zo dňa
17.12.2020 (záverečné hlasovanie).

29. Silná sociálna Európa pre spravodlivé transformácie (stručná
prezentácia)
Správa o silnej sociálnej Európe pre spravodlivé transformácie [2020/2084(INI)] - Výbor pre
zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajcovia: Dennis Radtke a Agnes Jongerius (A9-0233/2020)

Agnes Jongerius a Dennis Radtke uviedli správu

V rozprave vystúpil Nicolas Schmit (člen Komisie).

Bod je uzavretý.
Hlasovanie: bod 15 zápisnice zo dňa 16.12.2020 (pozmeňujúce návrhy); bod 9 zápisnice zo dňa
17.12.2020 (záverečné hlasovanie).

30. Udržateľná správa a riadenie spoločností (stručná prezentácia)
Správa o udržateľnej správe a riadení spoločností [2020/2137(INI)] - Výbor pre právne veci.
Spravodajca: Pascal Durand (A9-0240/2020)
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Pascal Durand uviedol správu.

V rozprave vystúpil Nicolas Schmit (člen Komisie).

Bod je uzavretý.
Hlasovanie: bod 15 zápisnice zo dňa 16.12.2020 (pozmeňujúce návrhy); bod 9 zápisnice zo dňa
17.12.2020 (záverečné hlasovanie).

31. Vysvetlenia hlasovania
Písomné vysvetlenie hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 194 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na
stránkach vyhradených pre poslancov na webovom sídle Parlamentu.

Výnimočne bude možné podať vysvetlenia hlasovania obsahujúce najviac 400 slov.

32. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
Opravy a zámery pri hlasovaní sú uvedené v dokumente „Výsledky hlasovania podľa mien“, ktorý
je prílohou k zápisnici z rokovania a je k dispozícii na  webovom sídle Parlamentu. Uvádzajú sa len
na informačné účely a nemajú vplyv na výsledok hlasovania oznámený v pléne.

Tento dokument sa pravidelne aktualizuje najviac počas dvoch týždňov po schôdzi. 

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov pri hlasovaní uzavrie, aby mohol byť preložený
a uverejnený v úradnom vestníku.

33. Program rokovania na nasledujúci deň
Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE
662.276/OJMA).

34. Skončenie rokovania
Rokovanie sa skončilo o 22.44 h.

Klaus Welle David Maria Sassoli
generálny tajomník predseda
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PREZENČNÁ LISTINA

14.12.2020

Prítomní:

Ademov  Asim,  Adinolfi  Isabella,  Aguilar  Mazaly, Aguilera  Clara,  Alfonsi  François,  Andresen
Rasmus,  Andrieu  Eric,  Androuët  Mathilde,  Androulakis  Nikos,  Angel  Marc,  Annemans  Gerolf,
Ansip  Andrus,  Arias  Echeverría  Pablo,  Arimont  Pascal,  Arłukowicz  Bartosz,  Aubry  Manon,
Auštrevičius  Petras,  Azmani  Malik,  Balt  Marek Paweł,  Barrena Arza  Pernando,  Bartolo  Pietro,
Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beghin
Tiziana, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel,
Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Biedroń Robert, Bielan Adam,
Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun,  Bilčík Vladimír, Bischoff Gabriele,  Bizzotto  Mara,
Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-
Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Buda Daniel,
Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caspary
Daniel,  Castaldo  Fabio  Massimo,  Cavazzini  Anna,  Ceccardi  Susanna,  Cerdas  Sara,  Chahim
Mohammed,  Chaibi  Leila,  Charanzová  Dita,  Chastel  Olivier,  Christensen  Asger,  Christoforou
Lefteris,  Comín i  Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Czarnecki Ryszard, Dalunde
Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, De Castro Paolo, Decerle
Jérémy, Delbos-Corfield  Gwendoline,  Deli  Andor, De Meo Salvatore,  Demirel  Özlem,  Deutsch
Tamás, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca,
Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš
Nicholsonová Lucia, Dzhambazki  Angel, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan,  Eroglu Engin,  Ertug
Ismail,  Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus,
Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Flego
Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler
Michael,  Gál  Kinga,  Gancia  Gianna,  García  Del  Blanco  Ibán,  García-Margallo  y  Marfil  José
Manuel,  García  Muñoz  Isabel,  Garicano  Luis,  Geese  Alexandra,  Georgiou  Giorgos,  Geuking
Helmut,  Gheorghe  Vlad,  Giarrusso  Dino,  Gieseke  Jens,  Glavak  Sunčana,  Goerens  Charles,
González Mónica Silvana,  González Casares Nicolás,  González  Pons Esteban, Gozi  Sandro,  de
Graaff Marcel, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Gruffat Claude, Guerreiro Francisco, Guillaume
Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike,
Hajšel  Robert,  Hansen Christophe,  Hautala Heidi,  Hayer Valérie,  Heide  Hannes,  Herbst  Niclas,
Hetman Krzysztof,  Hohlmeier  Monika,  Hojsík Martin,  Hortefeux Brice,  Hübner  Danuta  Maria,
Huhtasaari Laura, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jongerius Agnes,
Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas
Othmar,  Karleskind  Pierre,  Karski  Karol,  Kefalogiannis  Manolis,  Kelleher  Billy,  Kelly  Seán,
Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz,
Kolaja  Marcel,  Kolakušić  Mislav,  Konstantinou  Athanasios,  Kopacz  Ewa,  Kopcińska  Joanna,
Körner  Moritz,  Kósa  Ádám,  Kountoura  Elena,  Kovařík  Ondřej,  Kovatchev  Andrey,  Krah
Maximilian,  Kruk  Elżbieta,  Kubilius  Andrius,  Kuhnke  Alice,  Kuhs  Joachim,  Kumpula-Natri
Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de
Lange Esther, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen,
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Liberadzki  Bogusław, Lins  Norbert,  Loiseau  Nathalie,  Løkkegaard  Morten,  López  Javi,  López
Aguilar  Juan  Fernando,  López-Istúriz  White  Antonio,  Luena  César,  Łukacijewska  Elżbieta
Katarzyna,  Lundgren Peter, Lutgen Benoît,  McAllister  David,  MacManus Chris,  Madison Jaak,
Maestre  Martín  De  Almagro  Cristina,  Maldeikienė  Aušra,  Maldonado López  Adriana,  Manders
Antonius,  Mariani  Thierry,  Marinescu  Marian-Jean,  Marques  Margarida,  Marques  Pedro,
Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mayer Georg, Mazurek
Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Miller
Leszek,  Molnár  Csaba,  Montserrat  Dolors,  Morano  Nadine,  Moreno  Sánchez  Javier,  Moretti
Alessandra, Mortler Marlene, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried,
Neumann Hannah, Neuser Norbert, Nistor Gheorghe-Vlad, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe,
Paet  Urmas,  Pagazaurtundúa Maite,  Panza  Alessandro,  Papadakis  Demetris,  Pedicini  Piernicola,
Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus,
Pignedoli  Sabrina,  Pineda  Manu,  Pirbakas  Maxette,  Pîslaru  Dragoş,  Pizarro  Manuel,  Polčák
Stanislav, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles,
Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Reil Guido,
Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet
Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker
Dorien,  Roos Robert,  Ros  Sempere Marcos,  Ruissen  Bert-Jan,  Ruiz  Devesa  Domènec,  Rzońca
Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski
Jacek, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schuster Joachim,
Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Sippel Birgit,
Smeriglio  Massimiliano,  Sofo  Vincenzo,  Šojdrová  Michaela,  Sokol  Tomislav, Solé  Jordi,  Solís
Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Szydło
Beata, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tax Vera, Terheş Cristian, Tinagli Irene, Tobé Tomas,
Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Tovaglieri Isabella, Ušakovs Nils, Vandendriessche Tom, Van
Overtveldt Johan, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vincze Loránt, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz
Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers
Charlie,  Weiss  Pernille,  Wieland  Rainer,  Wiezik  Michal,  Winkler  Iuliu,  Winzig  Angelika,
Wiśniewska Jadwiga,  Wölken Tiemo,  Wolters  Lara, Yenbou Salima,  Yoncheva Elena,  Zalewska
Anna,  Zambelli  Stefania,  Zarzalejos  Javier,  Ždanoka  Tatjana,  Zdechovský  Tomáš,  Zimniok
Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Ospravedlnení:

Agius Saliba Alex, Beňová Monika, Maydell Eva, Ochojska Janina, Skyttedal Sara

⁂

Z dôvodov  súvisiacich  s  pandémiou  Covid-19  sa  zaviedol  systém hlasovania  na  diaľku  (pozri
rozhodnutie Predsedníctva z 20. marca 2020, ktorým sa dopĺňa jeho rozhodnutie z 3. mája 2004 o
pokynoch k hlasovaniu). Mená poslancov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní, sú uvedené v dokumente
„Výsledky  hlasovaní  podľa  mien“,  ktorý  je  pripojený  k  zápisnici  z  rokovania  a  dostupný  na
webovom sídle Parlamentu.
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