
 

Newsletter:  Plenární  zasedání  EP 11.-  14.  února
2019 ve Štrasburku
 
Budoucnost Evropy: Rozprava s italským premiérem Giuseppem
Contem 
 
Předseda italské vlády Giuseppe Conte se v úterý jako sedmnáctý lídr členského státu
EU zapojí do diskuze s poslanci a Komisí o budoucnosti Unie.
 
 
 
 
Civilní ochrana: Efektivnější reakce na katastrofy 
 
Novelizace pravidel pro mechanismus civilní ochrany EU, který v letech 2017 a 2018
při lesních požárech, bouřích a povodních dosáhl svých limitů, bude předmětem
hlasování v úterý.
 
 
 
 
Hlasování o obchodní, investiční a partnerské dohodě mezi EU a
Singapurem
 
  
 
Parlament ve středu rozhodne o osudu dohod o obchodu, investicích a partnerství
mezi EU a Singapurem.
 
 
Podpora hospodářské a sociální soudržnosti: Nová pravidla pro
investice do regionů 
 
Poslanci budou ve středu hlasovat o pravidlech financování EU v letech 2021-2027.
Očekává se, že v usnesení odmítnou snížení prostředků EU v oblasti soudržnosti.
 
 
Přímé zahraniční investice pod drobnohledem 
 
Parlament bude ve čtvrtek hlasovat o zřízení prvního mechanismu na úrovni EU na
prověřování vlivu přímých zahraničních investic na strategické sektory Unie.
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Přeshraniční platby v eurech: Hlasování o snížení poplatků 
 
Banky v zemích EU mimo eurozónu by měly zpoplatňovat přeshraniční platby v eurech
stejně jako v domácí měně a zároveň zajistit větší transparentnost poplatků za
konverzi měny.
 
 
Další body programu 
Poslanci se budou zabývat i těmito tématy:
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/cs/agenda/briefing/2019-02-11
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Další informace
Pořad jednání
EP Live
Europarl TV
Press conferences and other events
Audiovizuální materiál EP
EP Newshub
Podcasty EPRS o klíčových tématech plenárního zasedání

Irena KUBASKOVA
(+420) 2 557 08 264
(+33) 3 881 74240 (STR)
(+420) 775 511 12 5
irena.kubaskova@europarl.europa.eu

Jana KOBLASOVA
Tisková atašé

(+420) 2 557 08 262
(+420) 773 135 674
jana.koblasova@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/cs/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/cs/plenary/
http://www.europarltv.europa.eu/cs/home.aspx
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/cs/schedule
http://audiovisual.europarl.europa.eu/
http://www.epnewshub.eu
http://www.europarl.europa.eu/rss/cs/audio-podcasts.html


Budoucnost Evropy: Rozprava s italským
premiérem Giuseppem Contem
 
 
Předseda italské vlády Giuseppe Conte se v úterý jako
sedmnáctý lídr členského státu EU zapojí do diskuze s
poslanci a Komisí o budoucnosti Unie.
 
 
 
Italský  premiér  předstoupí  po  rozpravě  spolu  s  předsedou  EP  Antoniem Tajanim  i  před
novináře.
 
Profesor práv a nestraník Giuseppe Conte se v červnu 2018 postavil do čela italské vlády,
kterou zformovaly po březnových volbách Hnutí pěti hvězd a Liga Severu.
 
Italský premiér zavítá do Evropského parlamentu, aby se s poslanci jako sedmnáctý lídr státu
podělil o svou vizi reformy fungování Unie. Série rozprav o budoucnosti EU s hlavami států a
vlád Unie na jedné straně a poslanci EP na straně druhé odstartovala v lednu 2018.
 
Více o předchozích rozpravách najdete zde.
 
Dalším lídrem EU, který se zapojí do diskuze s poslanci o budoucnosti Unie, bude slovenský
premiér  Peter  Pellegrini.  Do  Evropského  parlamentu  zavítá  během prvního  březnového
plenárního  zasedání  ve  Štrasburku.
 
Rozprava: úterý 12. února od 17.00 hod. 
 
Postup: rozprava o budoucnosti Evropy (bez usnesení)
 
Tisková konference: úterý 12. února po rozpravě
 
Další informace

Životopis italského premiéra Giuseppe Conteho

Multimediální materiál - rozpravy o budoucnosti EU
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/future
http://www.governo.it/il-presidente
http://www.governo.it/il-presidente
http://www.governo.it/il-presidente
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/debate-on-future-of-europe-with-giuseppe-conte-italian-prime-minister_10905_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/debate-on-future-of-europe-with-giuseppe-conte-italian-prime-minister_10905_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/debate-on-future-of-europe-with-giuseppe-conte-italian-prime-minister_10905_pk


Civilní ochrana: Efektivnější reakce na katastrofy
 
 
Novelizace pravidel pro mechanismus civilní ochrany EU,
který v letech 2017 a 2018 při lesních požárech, bouřích a
povodních dosáhl svých limitů, bude předmětem hlasování
v úterý.
 
 
 
Navrhovaná legislativa, na které se již v prosinci poslanci neformálně dohodli se zástupci Rady
(ministrů)  EU,  by  měla  efektivnějším sdílením prostředků civilní  ochrany  umožnit  státem
rychlejší  a  účinnější  reakci  na  přírodní  a  člověkem způsobené katastrofy.
 
Poslancům se podařilo prosadit, aby nová právní úprava vytvořila pro případ krizové situace
rezervu zdrojů  RescEU, jejíž  součástí  budou například letadla  na hašení  lesních požárů,
vysokokapacitní čerpadla, polní nemocnice a pohotovostní lékařské týmy. RescEU by měla být
aktivována v případě, že členské státy nebudou disponovat dostatkem svých zdrojů ke zvládnutí
katastrofy.
 
Souvislosti
 
Mechanismus  civilní  ochrany  EU  je  v  současnosti  dobrovolným  systémem,  jehož
prostřednictvím Unie koordinuje dobrovolné příspěvky participujících států na pomoc zemi
požadující asistenci. Extrémní povětrnostní podmínky a jiné jevy vedly 
 
 v posledních letech k maximálnímu využití kapacit vzájemné pomoci členských států zejména v
případech, kdy několik z nich ve stejném čase čelilo podobné katastrofě. EU v současnosti
nemá rezervní  kapacitu,  která  by  členským státům dokázala  pomoci  v  případech,  kdy  si
nedokážou pomoci  navzájem.
 
Hlasování: úterý 12. února
 
Postup: řádný legislativní postup (spolurozhodování), dohoda v 1. čtení
 
Typ dokumentu: rozhodnutí
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Další informace

Text rozhodnutí, na kterém se předběžně dohodl EP s Radou (ministrů) EU

Tisková zpráva po dosažení dohody EP s Radou (12.12.2018)

Profil zpravodajky Elisabetty Gardiniové (EPP, IT)

Průběh projednávání
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http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/AG/2019/01-21/1173615EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/AG/2019/01-21/1173615EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/AG/2019/01-21/1173615EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/AG/2019/01-21/1173615EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20181212IPR21641/eu-joint-response-to-disasters-deal-reached-with-council
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20181212IPR21641/eu-joint-response-to-disasters-deal-reached-with-council
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20181212IPR21641/eu-joint-response-to-disasters-deal-reached-with-council
http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/58758/ELISABETTA_GARDINI/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/58758/ELISABETTA_GARDINI/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/58758/ELISABETTA_GARDINI/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0309(COD)&l=en#tab-0
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0309(COD)&l=en#tab-0
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0309(COD)&l=en#tab-0


Hlasování o obchodní, investiční a partnerské
dohodě mezi EU a Singapurem
 
 
 
 
Parlament ve středu rozhodne o osudu dohod o obchodu,
investicích a partnerství mezi EU a Singapurem.
 
Dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a Singapurskou republikou by měla sloužit jako
podklad pro budoucí obchodní dohody mezi Unií a zeměmi jihovýchodní Asie. V případě jejího
schválení dojde do pěti let k odstranění téměř všech cel mezi EU a Singapurem, liberalizuje se
také obchod se službami a společnostem z Unie se otevře přístup k singapurskému trhu s
veřejnými  zakázkami.  Dohoda  však  zároveň  poskytuje  ochranu  jedinečným  evropským
výrobkům  a  posiluje  pracovní  práva  zaměstnanců  a  ochranu  životního  prostředí.
 
Dohoda o ochraně investic zavede systém investičních soudů s nezávislými soudci, jejichž
úkolem bude řešení sporů mezi investory a státy. Dohoda o partnerství a spolupráci představuje
základ pro rozšíření vzájemné kooperace do neobchodních oblastí.
 
Souvislosti
 
Singapurská republika je jedním z největších obchodních partnerů Evropské unie 
 
 v regionu. Obchodní výměna mezi Unií a Singapurem představuje téměř třetinu obchodu se
zbožím a službami a přibližně dvě třetiny celkového objemu investic mezi EU a Sdružením
národů jihovýchodní Asie (ASEAN). V Singapuru má své regionální zastoupení více než deset
tisíc evropských společností.
 
Rozprava: úterý 12. února 
 
Hlasování: středa 13. února 
 
Postup: souhlas
 
Tisková konference: středa 13. února od 14:30 hod.
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http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20190122IPR24009/eu-singapore-relations-meps-back-new-partnership-and-cooperation-agreement


Další informace

Návrh usnesení - dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem

Návrh souhlasu - dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem

Návrh usnesení - dohoda o ochraně investic mezi EU a Singapurem

Návrh souhlasu - dohoda o ochraně investic mezi EU a Singapurem

Tisková zpráva po hlasování ve výboru (24.01.2019)

Profil zpravodaje Davida Martina (S&D, UK)

Průběh projednávání: Dohoda o volném obchodu

Průběh projednávání: Dohoda o ochraně investic

Obchod mezi EU a Singapurem (Evropská komise)

Think tank EP: Dohoda o obchodu a investicích mezi EU a Singapurem blíže k uzavření (říjen
2018)

Multimediální materiál
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2019-0048+0+DOC+XML+V0//EN&language=CS
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2019-0048+0+DOC+XML+V0//EN&language=CS
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2019-0048+0+DOC+XML+V0//EN&language=CS
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2019-0053+0+DOC+XML+V0//CS
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2019-0053+0+DOC+XML+V0//CS
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2019-0053+0+DOC+XML+V0//CS
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2019-0049+0+DOC+XML+V0//EN&language=CS
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2019-0049+0+DOC+XML+V0//EN&language=CS
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2019-0049+0+DOC+XML+V0//EN&language=CS
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2019-0054+0+DOC+XML+V0//EN&language=CS
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2019-0054+0+DOC+XML+V0//EN&language=CS
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2019-0054+0+DOC+XML+V0//EN&language=CS
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20190124IPR24202/eu-singapore-free-trade-deal-gets-green-light-in-trade-committee
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20190124IPR24202/eu-singapore-free-trade-deal-gets-green-light-in-trade-committee
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20190124IPR24202/eu-singapore-free-trade-deal-gets-green-light-in-trade-committee
http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/1403/DAVID_MARTIN/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/1403/DAVID_MARTIN/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/1403/DAVID_MARTIN/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0093(NLE)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0093(NLE)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0093(NLE)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0095(NLE)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0095(NLE)&l=en
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/singapore/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/singapore/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/singapore/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628256/EPRS_BRI(2018)628256_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628256/EPRS_BRI(2018)628256_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628256/EPRS_BRI(2018)628256_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/eu-singapore_11002_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/eu-singapore_11002_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/eu-singapore_11002_pk


Podpora hospodářské a sociální soudržnosti:
Nová pravidla pro investice do regionů
 
 
Poslanci budou ve středu hlasovat o pravidlech
financování EU v letech 2021-2027. Očekává se, že v
usnesení odmítnou snížení prostředků EU v oblasti
soudržnosti.
 
 
 
Návrh nařízení, které plénu předkládá výbor pro regionální rozvoj (REGI), má na období po roce
2021 nové cíle,  mezi  které  patří  podpora inovací,  digitalizace,  energetické transformace,
vzdělávání  a  přístupu  ke  zdravotní  péči  v  celé  Evropě.  Přináší  také  jednodušší  postupy
ucházení se o finanční podporu Unie, které by měly podpořit místní projekty a povzbudit malé
podniky k předkládání žádostí o financování.
 
Současná míra spolufinancování projektů ze strany EU by měla být podle poslanců zachována i
po roce 2021. Jejich návrh počítá s celkovým objemem prostředků na období sedmi let ve výši
378,1 miliard eur v cenách roku 2018. Ve srovnání 
 
 s původním návrhem Evropské komise, tedy částkou 330,6 miliard eur, jde přibližně o 14%
navýšení rozpočtu.
 
Míra spolufinancování projektů v méně rozvinutých regionech ze strany EU by měla zůstat na
úrovni 85 %, dodatečné finance by měly být vyčleněny i pro takzvané nejvzdálenější regiony
Unie. Poslanci také prosazují navýšení prostředků pro přeshraniční projekty.
 
Souvislosti
 
Pravidla takzvaného nařízení o společných ustanoveních by se s cílem o lepší součinnost fondů
EU měla podle poslanců vztahovat nejen na Evropský fond pro regionální  rozvoj  (ERDF),
Evropský sociální fond plus (ESF +) a Fond soudržnosti, ale i na Evropský námořní a rybářský
fond (ENRF), přičemž finanční pravidla by se měla vztahovat také na Azylový a migrační fond,
Fond pro vnitřní bezpečnost a nástroj pro finanční podporu správy hranic a víz. Výbor EP pro
regionální rozvoj chce do působnosti nařízení začlenit i Fond rozvoje venkova. Tyto fondy tvoří
přibližně třetinu celkového rozpočtu EU.
 
Výsledkem plenárního hlasování bude mandát EP na jednání s Radou (ministrů) EU o finálním
znění nových pravidel.
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Rozprava: středa 13. února 
 
Hlasování: středa 13. února 
 
Postup: řádný legislativní postup (spolurozhodování), 1. čtení
 
Tisková konference: středa 13. února od 15:00 hod. 
 
Další informace

Návrh usnesení

Tisková zpráva po hlasování ve výboru (22.01.2018)

Profil zpravodajky Constanze Krehlové (S&D, DE)

Profil zpravodaje Andreje Novakova (EPP, BG)

Průběh projednávání

Co dělá Evropa pro mě: V mém regionu

Výzkumná služba EP: O výzkumu soudržnosti, hodnotách a hospodářské a měnové unii v
rámci VFR 2021-2027

Multimediální materiál
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2019-0043&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2019-0043&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2019-0043&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2019-0043&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20190121IPR23916/2021-2027-eu-budget-EU378-1-billion-to-benefit-all-regions
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Přímé zahraniční investice pod drobnohledem
 
 
Parlament bude ve čtvrtek hlasovat o zřízení prvního
mechanismu na úrovni EU na prověřování vlivu přímých
zahraničních investic na strategické sektory Unie.
 
Na základě předloženého nařízení, na jehož konečném znění se už europoslanci dohodli s
ministry  členských  států  v  Radě,  by  se  mělo  při  přímých  zahraničních  investicích  (PZI)
směřujících  z  třetích  zemí  do  EU  prověřit,  zda  mohou  ohrozit  strategické  zájmy  Unie.
Navrhovaný text  předpokládá ochranu klíčových odvětví,  například vodního hospodářství,
dopravy či komunikací, jakož i určitých technologií - včetně polovodičů, umělé inteligence a
robotiky.
 
Souvislosti
 
Za posledních dvacet let se struktura a původ PZI směřujících do Unie dramaticky změnily.
Stále více investic směřuje do EU ze zemí s rychle se rozvíjejícím hospodářstvím. Objem
investic z Číny vzrostl šestinásobně, z Brazílie desetinásobně a z Ruska více než dvojnásobně.
Aktuálně jde zejména o investice do odvětví vyspělých technologií a často prostřednictvím
společností, které jsou vlastněny státem nebo mají vazby na vlády.
 
V současnosti  má mechanismy na kontrolu  PZI  pouze čtrnáct  členských států EU.  Jde o
Dánsko,  Finsko,  Francii,  Nizozemsko,  Litvu,  Lotyšsko,  Maďarsko,  Německo,  Polsko,
Portugalsko,  Rakousko,  Spojené království,  Španělsko a Itálii.  Koncepce a rozsah těchto
mechanismů se však výrazně liší. Přímé zahraniční investice směřující do Unie mají přitom
přeshraniční dopady, které dosud nebyly posuzovány.
 
Rozprava: středa 13. února
 
Hlasování: čtvrtek 14. února
 
Postup: řádný legislativní postup 
 
Tisková konference: středa 13. února od 15.30 hod.
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Další informace

Návrh usnesení

Tisková zpráva po hlasování ve výboru (10.12.2018)

Profil zpravodaje Francka Prousta (EPP, FR)

Think tank EP: Evropský rámec pro prověřování přímých zahraničních investic (12.07.2018)

Přímé zahraniční investice - kontrolní mechanismus EU (EK, 13.09.2017)

Průběh projednávání

Multimediální materiál
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Přeshraniční platby v eurech: Hlasování o snížení
poplatků
 
 
Banky v zemích EU mimo eurozónu by měly zpoplatňovat
přeshraniční platby v eurech stejně jako v domácí měně a
zároveň zajistit větší transparentnost poplatků za konverzi
měny.
 
Poslanci  budou ve čtvrtek hlasovat  o návrhu nařízení,  které by mělo ukončit  diskriminaci
uživatelů platebních služeb v zemích EU, které nejsou součástí eurozóny. Obyvatelé eurozóny
využívají výhody Jednotné oblasti pro platby v eurech (SEPA), občané EU žijící v zemích mimo
eurozónu však platí za přeshraniční platby v eurech vysoké poplatky.
 
 
 Nová opatření, na kterých se již poslanci předběžně dohodli s ministry členských států v Radě,
by  měla  zároveň  chránit  spotřebitele  před  nepřiměřeně  vysokými  poplatky  za  měnovou
konverzi. Jejich cílem je také zvýšit informovanost plátců o částkách, které mají být strženy z
jejich  účtů  vedených  v  místní  měně  například  při  platbě  kartou  v  eurozóně  či  částkách
připsaných  na  účet  v  eurozóně  při  převodu  z  jejich  účtů  v  místní  měně.
 
Souvislosti
 
Průměrné poplatky za přeshraniční převod v místní měně odpovídající částce 100 eur.
 

Využití  platební  karty  dané země při  přeshraničních platbách či  výběrech z  bankomatů v
eurozóně
 
 Zdroj:  EK,  Posouzení  dopadů  na  základě  studie  Deloitte  z  roku  2017  a  studie  London
Economics  and  PaySys  z  roku  2013

Země 2012 2017
Bulharsko 18,68 € 19,98 €
Chorvatsko N/A 8,23 €
Česko 9,50 € 8,71 €
Dánsko 2,17 € 2,69 €
Maďarsko 15,32 € 5,93 €
Polsko 2,73 € 1,54 €
Rumunsko 12,58 € 11,19 €
Švédsko 0 € 0 €
Spojené království 15,63 € 9,26 €
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Rozprava: středa 13. února 
 
Hlasování: čtvrtek 14. února 
 
Postup: řádný legislativní postup (spolurozhodování), dohoda v 1. čtení
 
Typ dokumentu: Nařízení
 
Další informace

Návrh usnesení

Profil zpravodajky Evy Maydellové (EPP, BG)

Průběh projednávání

Výzkumná služba EP: Přeshraniční platby v eurech a konverze měny: krok vpřed ve prospěch
jednotného trhu

Pracovní dokument útvarů Komise o posouzení dopadů

Multimediální materiál

Levné přeshraniční platby: uvidíme výhody eurozóny i v Česku? (článek)
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Další body programu
 
Poslanci se budou zabývat i těmito tématy:
 

Využívanie konopy na liečebné účely: Rozprava a uznesenie (rozprava v utorok,
hlasovanie v stredu) 
Podpora využívania recyklovanej vody v poľnohospodárstve (rozprava a hlasovanie v
utorok) 
Zintenzívnenie boja proti neznášanlivosti voči Rómom (rozprava v stredu) 
Dohoda o predchádzaní neregulovanému rybolovu na šírom mori v strednej časti
Severného ľadového oceánu (hlasovanie v utorok) 
Dohoda o predchádzaní neregulovanému rybolovu na šírom mori v strednej časti
Severného ľadového oceánu (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok) 
Dohoda  o  partnerstve  v  odvetví  udržateľného  rybárstva  medzi  EÚ a  Marokom
(hlasovanie  v  utorok) 
Ochrana zvierat počas prepravy v rámci EÚ a mimo nej (rozprava a hlasovanie vo
štvrtok) 
Trvalo udržateľné používanie pesticídov (rozprava a hlasovanie v utorok) 
Komplexná európska priemyselná politika v oblasti umelej inteligencie a robotiky
(rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok) 
Súčasný negatívny postoj k právam žien a rodovej rovnosti v EÚ (rozprava v utorok,
hlasovanie v stredu) 
Správa Komisie o Bosne a Hercegovine za rok 2018 (rozprava v utorok, hlasovanie v
stredu) 
Prípady porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (rozpravy a
hlasovania vo štvrtok) 
Vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa občianstva EÚ (rozprava v pondelok,
hlasovanie v utorok) 
Vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa právomoci Parlamentu vykonávať
politickú kontrolu nad Komisiou (rozprava v pondelok, hlasovania v utorok) 
Program EÚ pre boj proti podvodom (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok) 
Vykonávanie  smernice  o  cezhraničnej  zdravotnej  starostlivosti  (rozprava  a
hlasovanie  v  utorok) 
DPH: konečný systém pre zdaňovanie obchodu medzi členskými štátmi (hlasovanie
v utorok) 
Interoperabilita elektronických cestných mýtnych systémov a uľahčenie cezhraničnej
výmeny  informácií  o  nezaplatenom  cestnom  mýte  v  Únii  (rozprava  v  stredu,
hlasovanie  vo  štvrtok) 
Vykonávanie Charty základných práv Európskej únie v inštitucionálnom rámci EÚ
(rozprava v stredu, hlasovanie vo štvrtok) 
Situácia v Sýrii (rozprava v utorok) 
Poistenie motorových vozidiel (hlasovanie v stredu)
 
Program pre jednotný trh, konkurencieschopnosť podnikov a európsku štatistiku
(hlasovanie v utorok) 
Práva intersexuálnych osôb (rozprava v utorok, hlasovanie vo štvrtok) 
Právo na pokojný protest a primerané použitie sily (rozprava v pondelok, hlasovanie
vo štvrtok)
 

Plenární zasedání

CS Tiskové oddělení, Generální ředitelství pro komunikaci
Evropský parlament - mluvčí: Jaume DUCH GUILLOT
Tiskové odd. - ústředna (32-2) 28 33000

14 I 14


