
 

Spravodaj plenárneho zasadnutia EP (25.
28. november 2019, Štrasburg)
 
Hlasovanie o dôvere novej Európskej komisii 
Poslanci budú v stredu napoludnie hlasovať o vyslovení dôvery novému kolégiu
komisárov pod vedením Ursuly von der Leyen. Hlasovanie prebehne po rozprave o
programe dezignovanej Komisie.
 
 
Klimatická pohotovosť a klimatická neutralita do roku 2050 
Decembrová konferencia COP25 v Madride a klimatická a environmentálna
pohotovosť budú v pondelok predmetmi plenárnych rozpráv. Parlament prijme vo
štvrtok k obom témam samostatné uznesenia. 
 
 
Slávnostné odovzdanie filmovej ceny LUX za rok 2019  
Predseda EP David Sassoli vyhlási v stredu popoludní víťaza tohtoročnej filmovej ceny
LUX. Na slávnostnej ceremónii sa zúčastnia režiséri všetkých troch filmov, ktoré sa
dostali do finále.
 
 
Slávnostné odovzdanie Sacharovovej ceny za rok 2018 Olegovi
Sencovovi 
Donedávna väznený ukrajinský režisér Oleg Sencov si v utorok napoludnie preberie
Sacharovovu cenu, ktorú mu Európsky parlament udelil minulý rok. 
 
 
Boj proti násiliu na ženách: Pristúpenie k Istanbulskému dohovoru  
Istanbulský dohovor a opatrenia zamerané proti rodovo podmienenému násiliu budú v
pondelok popoludní predmetmi plenárnej rozpravy, vo štvrtok im bude venované
nelegislatívne uznesenie.
 
 
Tridsať rokov slobody a demokracie: Poslanci si pripomenú Nežnú
revolúciu 
Európsky parlament si v pondelok večer pripomenie tridsiate výročie Nežnej revolúcie,
ktorá obyvateľom dnešného Česka a Slovenska priniesla slobodu a demokraciu.
 
 
Konečné hlasovanie o budúcoročnom rozpočte EÚ  
Parlament bude v stredu hlasovať o konečnej verzii budúcoročného rozpočtu EÚ, ktorý
by mal zvýšiť investície do opatrení v oblasti klímy a na podporu výskumu,
infraštruktúry a mladých ľudí. 
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Dlhodobý rozpočet Únie a zmeny klímy: Priority EP pred
decembrovým samitom EÚ 
Priority EP pred decembrovým samitom hláv štátov a vlád EÚ budú v utorok
predmetom rozpravy poslancov so zástupcom fínskeho predsedníctva v Rade a s
podpredsedom EK Fransom Timmermansom. 
 
 
Bolívia: Výzva na ukončenie násilia 
Parlament bude vo štvrtok hlasovať o nelegislatívnom uznesení k aktuálnej situácii v
Bolívii. Poslanci pravdepodobne vyzvú na zastavenie násilia a usporiadanie nových
prezidentských volieb. 
 
 
Rozhodnutie WTO o Airbuse: Ochrana poľnohospodárov pred
zvýšenými clami USA  
Reakcia Únie na zvýšenie ciel USA na najmä poľnohospodárske produkty EÚ, ktoré
nasledovalo po rozhodnutí WTO v prípade Airbusu, bude v pondelok predmetom
rozpravy a vo štvrtok uznesenia EP. 
 
 
Ďalšie body programu
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/sk/agenda/briefing/2019-11-25

 
 
Prehľad vybraných tém, ktorými sa bude zaoberať
Európsky parlament počas plenárnej schôdze v dňoch 25. -
28. novembra v Štrasburgu.
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Užitočné odkazy
Program zasadnutia
Plenárne zasadnutie naživo (EP Live)
Plenárne zasadnutie naživo (EbS+)
Tlačové konferencie a iné udalosti
Multimediálny web EP
EP Newshub
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http://www.europarl.europa.eu//news/sk/agenda/briefing/2019-11-25
http://www.europarl.europa.eu/plenary/sk/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/sk/plenary/
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=sk
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/sk/other-events/schedule
https://multimedia.europarl.europa.eu/sk/home
http://www.epnewshub.eu


Kontakty 
 
 
Ján JAKUBOV
Tlačový atašé

(+32) 2 28 34476 (BXL)
(+33) 3 881  73840 (STR)
(+32) 498 98 35 90
jan.jakubov@europarl.europa.eu

Soňa MELLAK
Tlačová atašé

(+421) 2 5942 9695
(+33) 3 881 74880 (STR)
(+421) 918 708 590
sona.mellak@europarl.europa.eu

Ivana JANÍKOVÁ
Tlačová atašé

+421 (0) 2 5942 9688
+421 (0) 905 215 051
ivana.janikova@europarl.europa.eu
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Hlasovanie o dôvere novej Európskej komisii
 
Poslanci budú v stredu napoludnie hlasovať o vyslovení
dôvery novému kolégiu komisárov pod vedením Ursuly von
der Leyen. Hlasovanie prebehne po rozprave o programe
dezignovanej Komisie.
 
Konferencia predsedov (predseda EP a lídri poslaneckých klubov) vyhlásila dňa 21. novembra
proces verejného vypočúvania kandidátov na komisárov za ukončený.  Verejné vypočutia
jednotlivých dezignovaných komisárov prebehli pred relevantnými parlamentnými výbormi v
dňoch 30. septembra - 8. októbra. Dňa 14. novembra vypočuli poslanci troch dezignovaných
komisárov, ktorí nahradili predchádzajúcich neúspešných kandidátov.
 
Parlament  v  stredu jednoduchou väčšinou schváli  alebo zamietne dezignované kolégium
komisárov ako celok, a to vrátane už zvolenej predsedníčky EK. Ursula von der Leyen predstúpi
pred  poslancov  ráno,  aby  im  pred  samotným hlasovaním opätovne  predstavila  svoj  tím
dezignovaných komisárov a diskutovala s nimi o programe svojho kolégia na roky 2019 - 2024.
 
V prípade, že poslanci vyslovia kolégiu komisárov dôveru, nová Európska komisia sa ujme
svojich právomocí dňa 1. decembra 2019.
 
Rozprava: Streda, 27. november
 
Hlasovanie: Streda, 27. november
 
Tlačová konferencia: Streda, 27. november o 13h30 (predseda EP David Sassoli a zvolená
predsedníčka EK Ursula von der Leyen)
 
Postup: Voľba Európskej komisie
 
Užitočné odkazy
Kandidáti na komisárov (webová stránka EP)
Priebeh prerokúvania (rozprava o programe dezignovanej Komisie)
Priebeh prerokúvania (voľba EK)
Think tank EP: Parlamentná kontrola Európskej komisie - vykonávanie ustanovení
zakladajúcich zmlúv
Think tank EP: Komisia ako dočasná administratíva
Článok 125 Rokovacieho poriadku EP: Voľba Európskej komisie
Audiovizuálny materiál - voľba novej Európskej komisie
Audiovizuálny materiál - vypočutia dezignovaných komisárov
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https://ec.europa.eu/commission/interim/commissioners-designate_sk
https://ec.europa.eu/commission/interim/commissioners-designate_sk
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_sk.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/hearings2019/vypocutia-eurokomisarov-2019
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2801(RSP)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2109(INS)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631748/EPRS_STU(2019)631748_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631748/EPRS_STU(2019)631748_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/642267/EPRS_ATA(2019)642267_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-RULE-125_SK.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/election-of-2019-2024-commission_13903_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/sk/2019-hearings-of-commissioners-designate_13229_pk


Klimatická pohotovosť a klimatická neutralita do
roku 2050
 
Decembrová konferencia COP25 v Madride a klimatická a
environmentálna pohotovosť budú v pondelok predmetmi
plenárnych rozpráv. Parlament prijme vo štvrtok k obom
témam samostatné uznesenia. 
 
Prvé  z  nelegislatívnych  uznesení  zhrnie  požiadavky  Európskeho  parlamentu  pred  25.
konferenciou zmluvných strán (COP25) Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy, ktorá sa
uskutoční v dňoch 2. - 13. decembra v Madride. Predložený text vyzýva na prijatie stratégie, na
základe ktorej by EÚ do roku 2050 dosiahla klimatickú neutralitu.
 
Predkladatelia uznesenia zdôrazňujú, že Európska únia by mala zostať svetovým lídrom v
oblasti boja proti klimatickým zmenám. Požadujú tiež, aby v záujme dosiahnutia klimatickej
neutrality do roku 2050 bol do Európskeho ekologického dohovoru, ktorý avizovala zvolená
predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen, zahrnutý aj cieľ zníženia emisií o 55%
do roku 2030.
 
Parlament sa tiež v samostatnom uznesení vyjadrí k aktuálnej kritickej situácii v oblasti klímy, s
ktorou súvisí potreba intenzívnejšej ochrany životného prostredia.
 
Na konferencii COP25 sa zúčastní aj delegácia Európskeho parlamentu. Poslanci sa zapoja do
rokovaní od 9. decembra.
 
Rozpravy: Pondelok, 25. november
 
Hlasovania: Štvrtok, 28. november
 
Postup: Vyhlásenia Rady a Komisie s rozpravami a uzneseniami
 
Typ dokumentov: Nelegislatívne uznesenia
 
Užitočné odkazy
Priebeh prerokúvania
Webová stránka 25. konferencie zmluvných strán (COP25) Rámcového dohovoru OSN o
zmene klímy
Tlačová správa po hlasovaní vo výbore (06.11.2019)
Think tank EP: Medzinárodné klimatické rokovania - témy konferencie COP25
Audiovizuálny materiál
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2712(RSP)&l=en
https://unfccc.int/cop25
https://unfccc.int/cop25
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20191105IPR65866/cop25-meps-push-for-co2-neutrality-by-2050
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642344/IPOL_STU(2019)642344_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/cop-25-in-madrid_13902_pk


•

•
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Slávnostné odovzdanie filmovej ceny LUX za rok
2019 
 
Predseda EP David Sassoli vyhlási v stredu popoludní
víťaza tohtoročnej filmovej ceny LUX. Na slávnostnej
ceremónii sa zúčastnia režiséri všetkých troch filmov, ktoré
sa dostali do finále.
 
Tohtoročnými finalistami sú filmy:
 

Odložený  prípad:  Hammarskjöld  (Cold  Case  Hammarskjöld)  režiséra  Madsa
Brüggera  natočený  v  koprodukcii  Dánska,  Nórska,  Švédska  a  Belgicka; 
Boh existuje, jej meno je Petrunija (God Exists, Her Name Is Petrunya) režisérky
Teony  Mitevskej  natočený  v  koprodukcii  Severného  Macedónska,  Belgicka,
Slovinska,  Chorvátska  a  Francúzska; 
Kráľovstvo  (The  Realm)  režiséra  Rodriga  Sorogoyena  natočený  v  koprodukcii
Španielska  a  Francúzska.
 

Európsky parlament financuje otitulkovanie filmov, ktoré sa dostali do finále, do všetkých 24
oficiálnych jazykoch EÚ, ako aj výrobu digitálnej kópie (DCP) pre každý členský štát Únie.
Víťazná snímka bude navyše prispôsobená pre osoby so zrakovým a sluchovým postihnutím a
získa podporu pre medzinárodnú propagáciu.
 
O víťazovi filmovej ceny LUX rozhodujú poslanci EP. Po slávnostnom odovzdaní ceny sa všetci
traja režiséri zúčastnia na tlačovej konferencii, ktorú organizuje podpredsedníčka EP Klara
Dobrev (S&D, HU) a predsedníčka Výboru EP pre kultúru Sabine Verheyen (EPP, DE).
 
Filmovú cenu Lux udeľuje Európsky parlament od roku 2007 snímkam natočeným v európskej
koprodukcii,  ktorých snahou je podnietiť  celoeurópsku diskusiu o aktuálnych politických a
spoločenských otázkach. Ocenenie by malo podporiť európsku kinematografiu a prispieť k
rozšíreniu povedomia o európskej produkcii.
 
Vyhlásenie laureáta ceny Lux : Streda, 27. november o 13h00
 
Tlačová konferencia: Streda, 27. november o 15h30
 
Užitočné odkazy
Audiovizuálny materiál
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http://www2.europarl.europa.eu/meps/sk/197579/KLARA_DOBREV/home
http://www2.europarl.europa.eu/meps/sk/197579/KLARA_DOBREV/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/sk/96756/SABINE_VERHEYEN/home
http://luxprize.eu/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/lux-prize-2019_13501_pk


Slávnostné odovzdanie Sacharovovej ceny za rok
2018 Olegovi Sencovovi
 
Donedávna väznený ukrajinský režisér Oleg Sencov si v
utorok napoludnie preberie Sacharovovu cenu, ktorú mu
Európsky parlament udelil minulý rok. 
 
Sacharovovu cenu za slobodu myslenia odovzdá jej minuloročnému laureátovi predseda EP
David Sassoli.  Oleg Sencov sa následne prihovorí  poslancom a po skončení  slávnostnej
ceremónie sa spolu s  Davidom Sassolim odoberie  na tlačovú konferenciu.
 
Ukrajinský režisér Oleg Sencov bol v Rusku odsúdený na trest odňatia slobody na dvadsať
rokov za údajné plánovanie teroristických činov proti faktickej ruskej moci na okupovanom
Kryme. Prepustený bol dňa 9. septembra v rámci výmeny väzňov medzi Ruskom a Ukrajinou.
 
Sacharovovu cenu za slobodu myslenia udeľuje Európsky parlament každoročne výnimočným
osobnostiam alebo organizáciám, ktoré bojujú za ľudské práva a základné slobody. Prvými
laureátmi ceny, ktorá nesie meno sovietskeho fyzika a politického disidenta Andreja Sacharova,
boli v roku 1988 Nelson Mandela a Anatolij Marčenko. Sacharovova cena za rok 1989 bola
udelená Alexandrovi Dubčekovi.
 
Slávnostná ceremónia: Utorok, 26. november o 12h00
 
Tlačová konferencia: Utorok, 26. november - približne o 12h45
 
Postup: Slávnostné odovzdanie Sacharovovej ceny
 
Užitočné odkazy
Vyhlásenie predsedu EP Davida Sassoliho k prepusteniu Olega Sencova (07.09.2019)
Sacharovova cena za rok 2018
Audiovizuálny materiál - Sacharovova cena za rok 2018
Sacharovova cena: Laureáti od roku 1988
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https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20181023IPR17126/oleg-sentsov-awarded-the-2018-sakharov-prize
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/sk/home/the-prize.html
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20190830IPR60003/statement-by-president-sassoli-on-sakharov-prize-winner-oleg-sentsov-s-release
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/sakharov-2018
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/oleg-sentsov-sakharov-prize-2018_8901_pk
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/sk/laureates.html


Boj proti násiliu na ženách: Pristúpenie k
Istanbulskému dohovoru 
 
Istanbulský dohovor a opatrenia zamerané proti rodovo
podmienenému násiliu budú v pondelok popoludní
predmetmi plenárnej rozpravy, vo štvrtok im bude
venované nelegislatívne uznesenie.
 
Parlament bude v pondelok pri príležitosti Medzinárodného dňa boja za odstránenie násilia voči
ženám diskutovať o pristúpení Európskej únie k takzvanému Istanbulskému dohovoru.
 
Poslanci  v  rámci  rozpravy  so  zástupcami  Rady  (ministrov)  EÚ  a  Európskej  komisie
pravdepodobne vyzvú členské štáty,  ktoré dohovor dosiaľ  neratifikovali,  aby tak učinili  čo
najskôr. Možno tiež očakávať, že zákonodarcovia budú od členských štátov požadovať prijatie
ďalších  nevyhnutných legislatívnych i  politických  krokov  zameraných na  boj  proti  násiliu
páchanom na ženách a  dievčatách.
 
Budovy  EP  v  Štrasburgu  budú  v  tento  deň  osvetlené  na  oranžovo.  Oranžová  farba  má
symbolizovať  lepšiu  budúcnosť  bez  násilia  páchanom  na  ženách  a  dievčatách.
 
Vo štvrtok budú poslanci hlasovať o nelegislatívnom uznesení, ktoré zhrnie závery a požiadavky
pondelkovej plenárnej rozpravy.
 
Súvislosti
 
Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti
nemu,  známy tiež  ako  Istanbulský  dohovor,  je  prvým právne  záväzným medzinárodným
nástrojom zameraným na boj proti násiliu páchanom na ženách a dievčatách. Dohovor prináša
komplexný rámec opatrení zameraných na predchádzanie násiliu, podporu obetí a potrestanie
páchateľov.
 
Napriek tomu, že Európska únia dohovor podpísala 13. júna 2017, sedem jej členských štátov
ho dosiaľ neratifikovalo. Okrem Slovenska sú to Bulharsko, Česko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko a
Spojené kráľovstvo.
 
Rozprava: Pondelok, 25. november
 
Hlasovanie: Štvrtok, 28. november
 
Postup: Vyhlásenia Rady a Komisie s rozpravou a uznesením
 
Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie
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https://www.un.org/en/events/endviolenceday/
https://www.un.org/en/events/endviolenceday/
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures


Užitočné odkazy
Uznesenie EP o pristúpení EÚ k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a
domácemu násiliu a o boji proti nemu (12.09.2017)
Think tank EP: Násilie páchané na ženách v EÚ
Audiovizuálny materiál
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0329_SK.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0329_SK.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630296/EPRS_BRI(2018)630296_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/violence-against-women_13802_pk


Tridsať rokov slobody a demokracie: Poslanci si
pripomenú Nežnú revolúciu
 
Európsky parlament si v pondelok večer pripomenie
tridsiate výročie Nežnej revolúcie, ktorá obyvateľom
dnešného Česka a Slovenska priniesla slobodu a
demokraciu.
 
Poslanci budú v rozprave so zástupcami Európskej komisie diskutovať o dôležitosti boja za
slobodu a demokraciu v strednej a východnej Európe, ktorý v minulosti prispel k historickému
zjednoteniu železnou oponou rozdeleného svetadiela.
 
Rozprava: Pondelok, 25. november
 
Postup: Vyhlásenie Komisie s rozpravou
 
Užitočné odkazy
Audiovizuálny materiál: otvorenie výstavy pri príležitosti tridsiateho výročia Nežnej revolúcie v
EP
Fotografický materiál: otvorenie výstavy pri príležitosti tridsiateho výročia Nežnej revolúcie v EP
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https://multimedia.europarl.europa.eu/sk/exhibition-30th-anniversary-velvet-revolution-sassoli-sefcovic_I180265-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/sk/exhibition-30th-anniversary-velvet-revolution-sassoli-sefcovic_I180265-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/sk/opening-of-exhibition-on-30th-anniversary-of-velvet-revolution_EP-095294A_c


Konečné hlasovanie o budúcoročnom rozpočte
EÚ 
 
Parlament bude v stredu hlasovať o konečnej verzii
budúcoročného rozpočtu EÚ, ktorý by mal zvýšiť investície
do opatrení v oblasti klímy a na podporu výskumu,
infraštruktúry a mladých ľudí. 
 
Poslancom sa v rámci rokovaní s vyjednávačmi Rady (ministrov) EÚ podarilo v porovnaní s
pôvodným návrhom Európskej komisie presadiť navýšenie prostriedkov na parlamentné priority
o 850 miliónov eur. Viac ako 500 miliónov eur z tejto sumy pôjde na opatrenia v oblasti klímy,
zvyšok sa využije na podporu inovácií, výskumu, rozvoja a mladých ľudí.
 
Dojednaný rozpočet počíta so záväzkami na úrovni 168,7 miliárd eur. Ide o sumu, ku ktorej
vynaloženiu sa EÚ zaviaže na budúci rok, avšak realizácia samotných investícií môže prebiehať
aj v ďalších rokoch, nakoľko financovanie mnohých projektov a programov je viacročné.
 
V oblasti platobných rozpočtových prostriedkov počíta rozpočet so sumou 153,6 miliárd eur. Ide
o platby, ktoré budú realizované iba v roku 2020. Týkajú sa projektov a programov, ktoré sa
začali skôr a ich financovanie bude prebiehať aj na budúci rok, ako aj tých, ktoré sa spustia a
budú financované až na budúci rok.
 
Približne 93% rozpočtových prostriedkov EÚ smeruje naspäť do štátov, regiónov a obcí, k
občanom, farmárom, výskumným pracovníkom a študentom, k mimovládnym organizáciám či
podnikom.
 
Podrobnejšie  informácie  o  poslednom  vyjednanom  rozpočte  súčasného  Viacročného
finančného rámca na roky 2014 - 2020, ako aj reakcie jednotlivých predstaviteľov na dosiahnutú
dohodu z 18. novembra, nájdete v tlačových správach Európskeho parlamentu, Európskej
komisie a Rady EÚ.
 
Rozprava: Utorok, 26. november
 
Hlasovanie: Streda, 27. november
 
Postup: Rozpočtový postup
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https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20191118IPR66837/eu-budget-2020-deal-investing-more-in-climate-action-youth-and-research
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_19_6280
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_19_6280
https://www.consilium.europa.eu/sk/press/press-releases/2019/11/18/2020-eu-budget-council-and-parliament-reach-agreement/


Užitočné odkazy
Profil spravodajkyne - rozpočet EÚ na rok 2020 (oddiel Komisia): Monika Hohlmeier (EPP, DE)
Profil spravodajkyne - rozpočet EÚ na rok 2020 (ďalšie oddiely): Eider Gardiazabal Rubial
(S&D, ES)
Priebeh prerokúvania
Rozpočtový postup a právomoci inštitúcií (infografika)
Rozpočtový postup - doplňujúce informácie
Audiovizuálny materiál
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http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/96780/MONIKA_HOHLMEIER/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/96991/EIDER_GARDIAZABAL+RUBIAL/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/96991/EIDER_GARDIAZABAL+RUBIAL/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2028(BUD)
http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/sk/powers-and-procedures/budgetary-powers
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sk/sheet/10/the-budgetary-procedure
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Dlhodobý rozpočet Únie a zmeny klímy: Priority
EP pred decembrovým samitom EÚ
 
Priority EP pred decembrovým samitom hláv štátov a vlád
EÚ budú v utorok predmetom rozpravy poslancov so
zástupcom fínskeho predsedníctva v Rade a s
podpredsedom EK Fransom Timmermansom. 
 
Európska rada by sa počas svojho nasledujúceho zasadnutia v dňoch 12. - 13. decembra mala
zamerať na dve hlavné témy: klimatické zmeny a budúci dlhodobý rozpočet Únie.
 
Hlavy štátov a vlád by mohli dokončiť usmernenie Európskej rady k dlhodobej stratégii EÚ v
oblasti zmeny klímy. Mali by tiež diskutovať o zámere dosiahnuť v EÚ do roku 2050 klimatickú
neutralitu.
 
Európska rada by sa mala zaoberať aj prebiehajúcimi rokovaniami o budúcom dlhodobom
rozpočte Únie, takzvanom Viacročnom finančnom rámci,  ktorý na roky 2021-2027 stanoví
stropy  pre  investície  EÚ  smerujúce  do  štátov,  regiónov  a  obcí,  k  občanom,  farmárom,
výskumným pracovníkom a študentom, k mimovládnym organizáciám či podnikom. Európsky
parlament v októbri varoval, že neskoré schválenie dlhodobého rozpočtu EÚ poškodí občanov
aj podniky v Únii.
 
Rozprava: Utorok, 26. november
 
Postup : Vyhlásenie Rady a Komisie s rozpravou
 
Užitočné odkazy
Predbežný program zasadnutia Európskej rady v dňoch 12. - 13. decembra 2019
Audiovizuálny materiál
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https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20191007IPR63549/poslanci-neskore-schvalenie-dlhodobeho-rozpoctu-eu-poskodi-obcanov-a-podniky
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2019/12/12-13/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-council-12-and-13-december-2019_13803_pk


Bolívia: Výzva na ukončenie násilia
 
Parlament bude vo štvrtok hlasovať o nelegislatívnom
uznesení k aktuálnej situácii v Bolívii. Poslanci
pravdepodobne vyzvú na zastavenie násilia a usporiadanie
nových prezidentských volieb. 
 
Bolívia zostáva po násilných pouličných protestoch, ktoré vyvolal spochybňovaný výsledok
prezidentských volieb z  20.  októbra,  naďalej  rozdelená na podporovateľov odstúpivšieho
prezidenta Eva Moralesa a prívržencov opozície.
 
Šéfka diplomacie EÚ Federica Mogherini vyzvala všetky strany na prijatie krokov, ktoré by viedli
k urýchlenému zmiereniu a zastaveniu násilností. Európsky parlament sa k situácii vyjadrí vo
štvrtok prostredníctvom nelegislatívneho uznesenia, ktoré nadviaže na plenárnu rozpravu z 13.
novembra.
 
Rozprava: Streda, 13. november
 
Hlasovanie: Štvrtok, 28. november
 
Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie
 
Užitočné odkazy
Videozáznam plenárnej rozpravy k situácii v Bolívii (13.11.2019)
Audiovizuálny materiál
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https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-Homepage/70191/statement-high-representativevice-president-federica-mogherini-developments-bolivia_en
https://www.europarl.europa.eu/plenary/EN/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&startTime=20191113-19:58:08-050&date=20191113
http://www.europarl.europa.eu/plenary/EN/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&startTime=20191113-19:58:08-050&date=20191113#
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Rozhodnutie WTO o Airbuse: Ochrana
poľnohospodárov pred zvýšenými clami USA 
 
Reakcia Únie na zvýšenie ciel USA na najmä
poľnohospodárske produkty EÚ, ktoré nasledovalo po
rozhodnutí WTO v prípade Airbusu, bude v pondelok
predmetom rozpravy a vo štvrtok uznesenia EP. 
 
Poslancov bude zaujímať, aké opatrenia plánuje Európska komisia prijať v snahe minimalizovať
dopady v niektorých prípadoch až o 25% vyšších ciel, ktoré Spojené štáty uplatňujú na viaceré
poľnohospodárske produkty z Európskej únie od 18. októbra. Ide napríklad o francúzske vína,
talianske syry či španielsky olivový olej. Zvýšenie ciel sa však týka aj nepoľnohospodárskych
produktov, v prípade civilných lietadiel išlo napríklad o nárast o 10%.
 
Rozhodnutie Svetovej obchodnej organizácie (WTO) v prípade spoločnosti Airbus umožnilo
Spojeným štátom uvaliť na produkty z EÚ dodatočné clá ako reakciu na neprimerané dotácie
poskytnuté v minulosti európskemu výrobcovi lietadiel.
 
Európska  únia  však  zároveň  vyhrala  spor  s  USA v  prípade  spoločnosti  Boeing.  Prijatie
rozhodnutia WTO o výške ciel, ktoré bude môcť Únia uplatniť na produkty z USA v reakcii na
neprimerané dotácie pre amerického výrobcu lietadiel, sa očakáva v roku 2020.
 
Rozprava: Pondelok, 25. november
 
Hlasovanie: Štvrtok, 26. november
 
Postup: Vyhlásenie Komisie s rozpravou a uznesením
 
Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie
 
Užitočné odkazy
Priebeh prerokúvania
Vyhlásenie predsedu Výboru EP pre zahraničný obchod po oznámení rozhodnutia WTO v
prípade spoločnosti Airbus (10.10.2019)
WTO: Prípad spoločnosti Airbus
Zoznam produktov z EÚ, na ktoré sa vzťahujú navýšené clá
Audiovizuálny materiál
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https://ustr.gov/sites/default/files/enforcement/301Investigations/Notice_of_Determination_and_Action_Pursuant_to_Section_301-Large_Civil_Aircraft_Dispute.pdf
https://ustr.gov/sites/default/files/enforcement/301Investigations/Notice_of_Determination_and_Action_Pursuant_to_Section_301-Large_Civil_Aircraft_Dispute.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2895(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20191002IPR63227/statement-of-chairman-bernd-lange-on-the-airbus-case
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20191002IPR63227/statement-of-chairman-bernd-lange-on-the-airbus-case
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds347_e.htm
https://ustr.gov/sites/default/files/enforcement/301Investigations/Notice_of_Determination_and_Action_Pursuant_to_Section_301-Large_Civil_Aircraft_Dispute.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
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Ďalšie body programu
 
Poslanci sa budú zaoberať aj týmito témami:
 

Práva dieťaťa pri príležitosti 30. výročia Dohovoru o právach dieťaťa (hlasovanie v
utorok) 
Vymenovanie členov Dvora audítorov: Joëlle Elvinger, François Roger Cazala, Alex
Brenninkmeijer, Nikolaos Milionis, Klaus-Heiner Lehne (hlasovania v utorok) 
Mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Grécku
(hlasovanie v stredu) 
Prebiehajúce rokovania o novej dohode o partnerstve EÚ – AKT (rozprava v stredu,
hlasovanie vo štvrtok) 
Reakcia  EÚ  na  extrémne  meteorologické  podmienky  a  ich  dopady:  ochrana
európskych  mestských  oblastí  a  ich  kultúrneho  dedičstva  (rozprava  v  utorok) 
Vývoj vo východnom susedstve EÚ (rozprava v stredu) 
Situácia v Izraeli a Palestíne vrátane osád (rozprava v stredu) 
Situácia v širšom regióne Blízkeho východu vrátane kríz v Iráne, Iraku a Libanone
(rozprava v stredu) 
Nedávne  opatrenia  Ruskej  federácie  proti  litovským  sudcom,  prokurátorom  a
vyšetrovateľom zapojeným do vyšetrovania tragických udalostí z 13. januára 1991 vo
Vilniuse (rozprava v pondelok, hlasovanie vo štvrtok) 
Prípady porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (rozpravy a
hlasovania vo štvrtok) 
Uzavretie Dohody medzi Európskou úniou a Ukrajinou, ktorou sa menia obchodné
preferencie v prípade hydinového mäsa a prípravkov z hydinového mäsa stanovené
v Dohode o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou (hlasovanie v utorok) 
Verená  diskriminácia  a  nenávistné  prejavy  voči  príslušníkom LGBTI  komunity,
vrátane  zón  bez  LGBTI  osôb  (rozprava  v  utorok) 
Kríza  Odvolacieho  orgánu Svetovej  obchodnej  organizácie  (rozprava  v  utorok,
hlasovanie  vo  štvrtok) 
Dohoda medzi EÚ a USA o pridelení podielu colnej kvóty na dovoz vysokokvalitného
hovädzieho mäsa (hlasovanie vo štvrtok) 
Ochrana strážcov lesov a ochrancov životného prostredia v EÚ (rozprava vo štvrtok) 
Zasahovanie iných krajín do našich demokracií a volieb (tematická rozprava v stredu)
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