
 

Spravodaj plenárneho zasadnutia EP (29.
30. január 2020, Brusel)
 
Parlament si pripomenie 75. výročie oslobodenia Osvienčimu  
Poslanci si v stredu pripomenú oslobodenie komplexu koncentračných táborov pri
Osvienčime. Plénu sa prihovorí aj Liliana Segre, ktorá nacistické besnenie prežila.
 
 
Brexit: Hlasovanie o dohode o vystúpení 
Parlament bude v stredu o 18.00 hod. hlasovať o dohode o vystúpení Spojeného
kráľovstva z Európskej únie. Malo by ísť o definitívnu bodku EP za rokovaniami o
brexite. 
 
 
Univerzálna nabíjačka pre mobilné telefóny: Zvýšenie tlaku na
výrobcov 
Parlament bude vo štvrtok hlasovať o uznesení, ktoré požaduje pretavenie myšlienky
spoločnej nabíjačky pre mobilné zaradenia do praxe a zníženie objemu elektronického
odpadu. 
 
 
Odstránenie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov v EÚ: Hlasovanie
o uznesení 
Výzva na prijatie ambicióznej stratégie rodovej rovnosti a právne záväzných opatrení
na odstránenie platových rozdielov medzi mužmi a ženami bude predmetom
hlasovania vo štvrtok.
 
 
Ďalšie body programu
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/sk/agenda/briefing/2020-01-29

 
 
Prehľad vybraných tém, ktorými sa bude zaoberať
Európsky parlament počas plenárnej schôdze v dňoch 29. -
30. januára v Bruseli.

Plenárne zasadnutie
28-01-2020 - 14:27
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http://www.europarl.europa.eu//news/sk/agenda/briefing/2020-01-29


Kontakty 
 
 

Užitočné odkazy
Program zasadnutia
Plenárne zasadnutie naživo (EP Live)
Plenárne zasadnutie naživo (EbS+)
Tlačové konferencie a iné udalosti
Multimediálny web EP
EP Newshub

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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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


Parlament si pripomenie 75. výročie oslobodenia
Osvienčimu 
 
Poslanci si v stredu pripomenú oslobodenie komplexu
koncentračných táborov pri Osvienčime. Plénu sa prihovorí
aj Liliana Segre, ktorá nacistické besnenie prežila.
 
Parlament  si  obete  holokaustu  pripomenie  pár  dní  po  sedemdesiatom  piatom  výročí
oslobodenia komplexu koncentračných táborov Auschwitz, ku ktorému došlo 27. januára 1945.
Spomienkovú ceremóniu zaháji  predseda EP David  Sassoli  príhovorom,  po ktorom bude
nasledovať  minúta ticha.
 
Na ceremónii sa zúčastní svetoznáma čelistka Anita Lasker-Wallfisch, ktorá bola v Auschwitzi
členkou ženského orchestra. V rokovacej sále EP zaznie „Modlitba‟ zo suity Ernesta Blocha „Zo
židovského života‟ v podaní dua Mischa (violončelo) a Maxim (klavír) Maisky.
 
Poslancom sa následne, približne o 15.20 hod., prihovorí doživotná talianska senátorka Liliana
Segre, ktorá Auschwitz prežila. Prejav prednesie aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von
der Leyen a v prípade potvrdenia účasti aj predseda Európskej rady Charles Michel.
 
Ceremóniu  ukončí  Kaddiš  Maurica  Ravela  v  podaní  Karski  Quartet  a  Naomi  Couquet
(mezzosoprán).
 
Spomienková ceremónia: Streda, 29. január
 
Užitočné odkazy
Sledujte spomienkovú ceremóniu naživo (EP Live)
Sledujte spomienkovú ceremóniu naživo (EbS+)
Predseda EP David Sassoli: Zabúdame na minulosť, Európa a svet musia zakročiť voči
rastúcemu antisemitizmu (tlačová správa, 21.01.2020)
Think tank EP: Európska únia a pripomínanie si obetí holokaustu
Think tank EP: Podpora ľudí, ktorí prežili holokaust
Audiovizuálny materiál
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/sk/plenary/video?date=29-01-2020
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-lessons-of-history-are-being-forgotten-europe-and-world-must-act-against-rising-antisemitism
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-lessons-of-history-are-being-forgotten-europe-and-world-must-act-against-rising-antisemitism
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614662/EPRS_BRI(2018)614662_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/633155/EPRS_ATA(2019)633155_EN.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Brexit: Hlasovanie o dohode o vystúpení
 
Parlament bude v stredu o 18.00 hod. hlasovať o dohode o
vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Malo by
ísť o definitívnu bodku EP za rokovaniami o brexite. 
 
Hlasovaniu bude predchádzať rozprava, v rámci ktorej by sa plénu približne od 16.15 hod. mali
okrem zástupcov politických skupín prihovoriť aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von
der Leyen, predseda Európskej rady Charles Michel, podpredseda Európskej komisie Maroš
Šefčovič a hlavný vyjednávač Únie pre brexit Michel Barnier.
 
Európsky  parlament  bude  o  dohode  o  brexite  hlasovať  po  tom,  ako  Spojené  kráľovstvo
dokončilo proces jej ratifikácie a Výbor EP pre ústavné veci odporučil plénu jej schválenie.
 
Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie podlieha na základe článku 50
Zmluvy o EÚ schváleniu Európskym parlamentom, a to jednoduchou väčšina odovzdaných
hlasov poslancov. Po Európskom parlamente sa k dohode musí vyjadriť aj Rada (ministrov) EÚ
- na jej schválenie je potrebná kvalifikovaná väčšina hlasov.
 
Po parlamentnom hlasovaní  sa  poslancom prihovorí  predseda EP David  Sassoli.  Britskí
poslanci a lídri politických skupín sa o 18.15 hod. odoberú do priestoru Yehudi Menuhin na
krátku rozlúčkovú ceremóniu, v rámci ktorej budú mať šéfovia britských delegácií v jednotlivých
politických  skupinách,  ako  aj  lídri  poslaneckých  klubov,  možnosť  prihovoriť  sa  svojim
odchádzajúcim  kolegom.
 
Rozprava: Streda, 29. január
 
Hlasovanie: Streda, 29. január
 
Postup: Súhlas
 
Typ dokumentu: Legislatívne uznesenie
 
Užitočné odkazy
Návrh uznesenia
Priebeh prerokúvania
Profil spravodajcu: Guy Verhofstadt (RE, BE)
Think tank EP: Európsky parlament po brexite
Think tank EP: Upravená dohoda o brexite - zmeny v texte a ďalší postup
Think tank EP: EÚ a Spojené kráľovstvo po brexite - komentáre, štúdie a správy
Brexit - podrobnejšie informácie
Zloženie Riadiacej skupiny Parlamentu pre brexit a súvisiace uznesenia EP
Rokovací poriadok EP
Audiovizuálny materiál
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https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20200123IPR70904/brexit-the-withdrawal-agreement-passes-the-first-european-parliament-test
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012M050&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012M050&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0004_SK.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0427(NLE)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/97058/GUY_VERHOFSTADT/home
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/642259/EPRS_ATA(2020)642259_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642260
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)646146
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/brexit
http://www.europarl.europa.eu/brexit-steering-group/en/home.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-TOC_SK.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/brexit_13108_pk


Univerzálna nabíjačka pre mobilné telefóny:
Zvýšenie tlaku na výrobcov
 
Parlament bude vo štvrtok hlasovať o uznesení, ktoré
požaduje pretavenie myšlienky spoločnej nabíjačky pre
mobilné zaradenia do praxe a zníženie objemu
elektronického odpadu. 
 
Poslanci v januárovej plenárnej rozprave zdôraznili, že je potrebné zasadiť sa za opatrenia,
ktoré  prinášajú  výhody  pre  spotrebiteľov  a  zároveň  pomáhajú  životnému  prostrediu.
Zákonodarcovia preto od Európskej komisie očakávajú konkrétne kroky - vrátane normy pre
univerzálnu  nabíjačku  pre  mobilné  zariadenia  a  opatrení  týkajúcich  sa  nakladania  s
elektronickým odpadom. Časť poslancov sa zasadzuje aj za oddelenie predaja telefónov od
predaja nabíjačiek.
 
Súvislosti
 
Výzva na zjednotenie nabíjačiek sa objavila už v smernici o rádiových zariadeniach z roku
2014, v rámci ktorej  zákonodarcovia udelili  Európskej  komisii  právomoc prijať  v tejto veci
rozhodnutie prostredníctvom takzvaného delegovaného aktu. Snaha Komisie podnietiť sektor k
vyvinutiu spoločnej nabíjačky nenaplnila očakávania poslancov a dobrovoľné dohody medzi
niektorými spoločnosťami nepriniesli požadovaný výsledok.
 
Exekutíva  EÚ však  podotýka,  že  od  roku  2009,  keď  existovalo  viac  ako  tridsať  rôznych
nabíjačiek, sa dosiahol istý pokrok. Dnes totiž väčšina spotrebiteľov používa tri najrozšírenejšie
typy nabíjačiek.
 
Podľa odhadov tvorí celosvetový objem ročne vygenerovaného elektronického odpadu približne
50  miliónov  ton,  čo  predstavuje  približne  6kg  odpadu  na  osobu.  V  Európe  tvoril  objem
elektronického odpadu v roku 2016 približne 12,3 milióna ton, teda v priemere 16,6kg odpadu
na obyvateľa.
 
Rozprava: Pondelok, 13. január
 
Hlasovanie: Štvrtok, 30. január
 
Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=SK&startTime=20200113-19:39:11-616&date=20200113
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0053
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/adopting-eu-law/implementing-and-delegated-acts_sk


Užitočné odkazy
Prepis plenárnej rozpravy (13.01.2020)
Poslanci presadzujú zjednotenie nabíjačiek pre mobilné telefóny (tlačová správa EP,
13.03.2014)
Štandardné nabíjačky pre mobilné telefóny: počiatočné posúdenie dopadov (2018)
Priebeh prerokúvania
Audiovizuálny materiál
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2020-01-13-ITM-015_SK.html
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20140307IPR38122/meps-push-for-common-charger-for-all-mobile-phones
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20140307IPR38122/meps-push-for-common-charger-for-all-mobile-phones
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6427186_sk
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2983(RSP)
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Odstránenie rozdielov v odmeňovaní žien a
mužov v EÚ: Hlasovanie o uznesení
 
Výzva na prijatie ambicióznej stratégie rodovej rovnosti a
právne záväzných opatrení na odstránenie platových
rozdielov medzi mužmi a ženami bude predmetom
hlasovania vo štvrtok.
 
Nelegislatívne uznesenie nadviaže na plenárnu rozpravu poslancov s komisárkou Helenou Dalli
z 13. januára. Predložený text vyzýva Európsku komisiu a členské štáty EÚ na definitívne
odstránenie platových rozdielov medzi mužmi a ženami, prísne dodržiavanie zásady rovnakej
odmeny za  rovnakú prácu a  predloženie  legislatívneho návrhu zameraného na zvýšenie
transparentnosti  v  oblasti  odmeňovania.
 
Napriek tomu, že zásada rovnakej odmeny za rovnakú prácu bola zakotvená aj  Zmluve o
fungovaní EÚ, celkový rozdiel medzi odmenami žien a mužov zostáva v Únii na úrovni 16%, na
Slovensku dosahuje 19%, pričom situácia v jednotlivých členských štátoch je výrazne odlišná.
Rozdiely v dôchodkoch sú ešte priepastnejšie: ženy dostávajú v priemere o 37% nižšie penzie
ako muži.
 
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen sa vo svojich politických usmerneniach
na roky 2019 – 2024 zaviazala odstrániť  rozdiely v odmeňovaní prostredníctvom budúcej
Stratégie rovnosti žien a mužov. Nová komisárka pre rovnosť Helena Dalli zároveň oznámila, že
v  priebehu  svojich  prvých  sto  dní  v  úrade  predloží  právne  záväzné  opatrenia  v  oblasti
transparentnosti  odmeňovania.
 
Rozprava: Pondelok, 13. január
 
Hlasovanie: Štvrtok, 30. január
 
Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie
 
Užitočné odkazy
Rozdiely v odmeňovaní žien a mužov v EÚ (webová stránka EK)
Rozdiely v odmeňovaní mužov a žien: definície a príčiny (článok)
Audiovizuálny materiál
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https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=SK&startTime=20200113-20:26:09-799&date=20200113
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:12008E157
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:12008E157
https://ec.europa.eu/info/publications/gender-pay-gap-european-union_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/equal-pay/gender-pay-gap-situation-eu_en
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20200109STO69925/preco-zeny-zarabaju-menej-ako-muzi
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


•

•

•
•
•

•

Ďalšie body programu
 
Poslanci sa budú zaoberať aj týmito témami:
 

Naliehavá  humanitárna  situácia  na  gréckych  ostrovoch,  najmä  situácia  detí  –
zaistenie  ochrany,  premiestnenia  a  zlúčenia  rodín  (rozprava  v  stredu) 
Stratégia EÚ v oblasti mobility a dopravy: opatrenia potrebné do roku 2030 a neskôr
(rozprava v stredu) 
Práva pôvodného obyvateľstva (rozprava v stredu) 
Pracovný program Komisie na rok 2020 (rozprava vo štvrtok) 
(Pozmenený) zákon o indickom štátnom občianstve z roku 2019 (rozprava v stredu,
hlasovanie vo štvrtok) 
Kalendár plenárnych schôdzí Parlamentu – 2021 a 2020 (hlasovania vo štvrtok)
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