
 

Spravodaj plenárneho zasadnutia EP (19.
23. október 2020)
 
Budúcnosť poľnohospodárskej politiky EÚ: Rozprava a hlasovanie 
Pružnejšia, odolnejšia a udržateľnejšia poľnohospodárska politika EÚ, ktorá bude
naďalej zaisťovať potravinovú bezpečnosť v celej Únii, je cieľom plénu predložených
reformných návrhov. 
 
 
Parlament zverejní svoje očakávania od aktu o digitálnych službách 
Požiadavky poslancov v súvislosti s reguláciou digitálnych služieb vrátane online
platforiem a internetových trhovísk budú v pondelok predmetom rozpravy a v utorok
plenárneho hlasovania. 
 
 
Regulácia umelej inteligencie: Príprava na prvé pravidlá EÚ 
Parlament  v utorok predstaví svoju víziu regulácie v oblasti umelej inteligencie, ktorá
by mala podporiť inovácie, zadefinovať etické normy a zvýšiť dôveru v nové
technológie.
 
 
Pracovný program Európskej komisie na rok 2021  
Poslanci budú v utorok diskutovať s podpredsedom Európskej komisie Fransom
Timmermansom o pracovnom programe exekutívy EÚ na nasledujúci rok.
 
 
Vyhlásenie laureáta Sacharovovej ceny za rok 2020  
Konferencia predsedov, teda predseda EP a lídri poslaneckých klubov, vo štvrtok
rozhodnú o víťazovi tohtoročnej Sacharovovej ceny za slobodu myslenia.
 
 
Rozprava o policajnej brutalite v členských štátoch 
Poslanci budú v utorok diskutovať o prípadoch neprimeraného a neodôvodneného
násilia zo strany policajných zložiek, zaoberať by sa mali aj prípadom Jozefa
Chovanca.
 
 
Ďalšie body programu 
Poslanci sa budú zaoberať aj týmito témami:
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http://www.europarl.europa.eu//news/sk/agenda/briefing/2020-10-19

 
 
Prehľad vybraných tém, ktorými sa bude zaoberať
Európsky parlament počas plenárnej schôdze v dňoch 19. -
23. októbra.
 

Kontakty 
 
 

Ďalšie informácie
Program zasadnutia
Plenárne zasadnutie naživo (Multimediálny web EP)
Plenárne zasadnutie naživo (EbS+)
Tlačové konferencie a iné udalosti
EP Newshub
Podcasty k najdôležitejším témam plenárneho zasadnutia

Ján JAKUBOV
Tlačový atašé

(+32) 2 28 34476 (BXL)
(+32) 498 98 35 90
jan.jakubov@europarl.europa.eu

Soňa MELLAK
Tlačová atašé

(+421) 2 5942 9695
(+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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https://multimedia.europarl.europa.eu/sk/home
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=sk
https://multimedia.europarl.europa.eu/sk/webstreaming?lv=OTHER_EVENTS
http://www.epnewshub.eu
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/search?f=20200325&sn=true&st=EPV_VIDEO_FOOTAGE-EPV_EDITED_VIDEOS-EPV_PHOTO-EPV_AUDIO-WS_VIDEO&ut=EPV_REPLAY&ol=EPV_AUDIO&at=1


Budúcnosť poľnohospodárskej politiky EÚ:
Rozprava a hlasovanie
 
Pružnejšia, odolnejšia a udržateľnejšia poľnohospodárska
politika EÚ, ktorá bude naďalej zaisťovať potravinovú
bezpečnosť v celej Únii, je cieľom plénu predložených
reformných návrhov. 
 
Rozprava o budúcnosti Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ je naplánovaná na utorok.
Hlasovanie o reformných návrhoch by malo prebiehať počas celého týždňa.
 
Poslanci budú hlasovať o návrhu zmien, ktoré by Spoločnú poľnohospodársku politiku vo väčšej
miere prispôsobili situácii a potrebám v jednotlivých členských štátoch. Vláda každej krajiny EÚ
by mala vypracovať vlastný strategický plán, v rámci ktorého zadefinuje, ako chce na svojom
území zaistiť dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka. Európska
komisia by mala naďalej dbať na dodržiavanie pravidiel EÚ, vo väčšej miere však bude sledovať
dosahovanie cieľov zo strategických plánov.
 
Súčasťou reformného balíka sú ja  návrhy na posilnenie povinných opatrení  súvisiacich s
ochranou klímy  a  životného prostredia,  ktoré  sú  nevyhnutnou  podmienkou poskytovania
priamych platieb. Rokovať sa bude aj o zvýšení finančnej podpory pre dobrovoľné postupy v
oblasti životného prostredia či starostlivosti o zvieratá, vďaka ktorým by mohli poľnohospodári
získať dodatočné prostriedky.
 
Poslanci budú hlasovať aj o návrhoch na zníženie platieb pre veľké farmy a nasmerovanie
navýšených platieb menším farmám a mladým poľnohospodárom. Predložené opatrenia by tiež
mali pomôcť poľnohospodárom v krízových časoch a zjednodušiť pravidlá vykonávania kontrol.
 
Poslancami schválený text by mal predstavovať mandát Európskeho parlamentu na rokovania s
Radou (ministrov) EÚ o konečnom znení nových pravidiel.
 
Súvislosti
 
Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) bola ustanovená v roku 1962. Posledná reforma
SPP prebehla v roku 2013.
 
Platnosť súčasných pravidiel, ktoré upravujú fungovanie Spoločnej poľnohospodárskej politiky
Únie, končí 31. decembra 2020. SPP by následne mala fungovať na základe prechodných
pravidiel,  a  to  až  kým  sa  Parlament  a  Rada  nedohodnú  a  neschvália  reformu
poľnohospodárskej  polit iky  EÚ.
 
Približne 34,5% rozpočtu  EÚ,  teda 58,12 miliárd  eur,  bolo  v  roku 2020 vynaložených na
financovanie  Spoločnej  poľnohospodárskej  politiky,  pričom  70%  prostriedkov  SPP  je
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200627IPR82204/transition-to-new-eu-farm-policy-partial-deal-on-key-provisions-for-after-2020
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200627IPR82204/transition-to-new-eu-farm-policy-partial-deal-on-key-provisions-for-after-2020
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/106/la-financiacion-de-la-pac


vynakladaných na podporu príjmu šiestich až siedmich miliónov farmárov v EÚ.
 
Rozprava:  Utorok,  20.  október  Konečné  hlasovanie:  Piatok,  23.  október  Postup:  Riadny
legislatívny  postup  (spolurozhodovanie),  1.  čítanie  Typ  dokumentov:  Nariadenia  (3x)
 
Užitočné odkazy
Priebeh prerokúvania (strategické plány)
Priebeh prerokúvania (spoločná organizácia trhu s poľnohospodárskymi výrobkami)
Priebeh prerokúvania (financovanie, riadenie a monitorovanie SPP)
Profil spravodajcu - strategické plány: Peter Jahr (EPP, DE)
Profil spravodajcu - spoločná organizácia trhu: Eric Andrieu (S&D, FR)
Profil spravodajkyne - financovanie, riadenia a monitorovanie SPP: Ulrike Müller (RE, DE)
Think tank EP: Strategické plány SPP
Think tank EP: spoločná organizácia trhu s poľnohospodárskymi výrobkami
Think tank EP: Financovanie, riadenie a monitorovanie SPP
Think tank EP: SPP po roku 2020 - porovnanie reformného balíka so súčasnými nariadeniami
SPP po roku 2020 - zhodnotenie predloženého návrhu Európskej komisie
Audiovizuálny materiál
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https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/644213/EPRS_ATA(2019)644213_EN.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0216(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0218(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0217(COD)
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/96772/PETER_JAHR/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/113892/ERIC_ANDRIEU/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/124862/ULRIKE_MULLER/home
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630324/EPRS_BRI(2018)630324_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642234/EPRS_BRI(2019)642234_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628302/EPRS_BRI(2018)628302_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/617494/IPOL_BRI(2018)617494_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/629174/IPOL_STU(2018)629174_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/common-agricultural-policy_15405_pk


Parlament zverejní svoje očakávania od aktu o
digitálnych službách
 
Požiadavky poslancov v súvislosti s reguláciou digitálnych
služieb vrátane online platforiem a internetových trhovísk
budú v pondelok predmetom rozpravy a v utorok
plenárneho hlasovania. 
 
Pripravovaný  akt  o  digitálnych  službách  (DSA)  by  mal  Únii  umožniť  formovať  digitálnu
ekonomiku nielen doma, ale aj v zahraničí.  Mohla by tak prispieť k nastaveniu noriem pre
zvyšok sveta - podobne ako v prípade ochrany údajov.
 
Výbory EP pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO) a pre právne veci (JURI) v dvoch
samostatných legislatívnych uzneseniach vyzývajú Európsku komisiu, aby sa pri zostavovaní
aktu  o  digitálnych  službách,  ktorý  má  byť  predstavený  do  konca  roka,  zamerala  aj  na
odstraňovanie  súčasných  nedostatkov  v  online  prostredí.
 
Oba výbory presadzujú zavedenie záväzného mechanizmu oznamovania a prijímania opatrení
v oblasti nezákonného obsahu v online prostredí. Členovia výboru pre vnútorný trh taktiež
požadujú, aby boli online trhoviská povinne transparentné. Z legislatívy by im mala vyplývať
povinnosť informovať svojich používateľov napríklad o nim predaných produktoch, ktoré sa
ukázali  byť  nebezpečné.  Poslanci  tiež  žiadajú  prijatie  prísnejších  pravidiel  na  ochranu
spotrebiteľov a účinných opatrení dohľadu a vymáhania platných predpisov. Presadzujú aj
špecifické pravidlá na predchádzanie a nie iba spätné naprávanie zlyhaní trhu zapríčinených
veľkými platformami.
 
Výbor  pre  právne  veci  požaduje  právnu  jednoznačnosť  pre  platformy,  garancie  ochrany
základných práv ich užívateľov, a to vrátane prístupu k súdnej náprave, a prísnejšie pravidlá
proti škodlivému obsahu, akým sú napríklad falošné správy. Poslanci tiež presadzujú zvýšenie
kontroly užívateľov nad online obsahom, ktorý sa im zobrazuje, vrátane možnosti odmietnuť
spravovanie obsahu. Žiadajú aj menej rušivú cielenú reklamu, transparentnejší zber údajov a
európsky subjekt, ktorý bude monitorovať dodržiavanie pravidiel a prípadne udeľovať pokuty.
 
Nelegislatívne uznesenie predložené Výborom EP pre občianske slobody, spravodlivosť a
vnútorné  veci  (LIBE)  sa  zameriava  na  oblasť  základných  práv.  Poslanci  požadujú,  aby
odstraňovanie  obsahu prebiehalo  dôsledne,  primerane a  nediskriminačným spôsobom a
nedochádzalo tak k ohrozovaniu slobody prejavu a práva na informácie, ale ani súkromia a
ochrany údajov.  Zákonodarcovia poukazujú na problematickosť takzvaného mikrocielenia
založeného na zraniteľnosti ľudí, kritizujú tiež šírenie nenávistných prejavov a dezinformácií a
požadujú sprehľadnenie príjmov online platforiem.
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https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646174/EPRS_BRI(2020)646174_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200925IPR87924/meps-spell-out-their-priorities-for-the-digital-services-act
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200925IPR87926/digital-services-managing-harmful-content-while-protecting-freedom-of-expression
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/libe/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/libe/home/highlights


Rozprava: Pondelok, 19. október Konečné hlasovania: Utorok, 20. október (výsledky budú
oznámené v stredu, 21. októbra) Typy dokumentov: Legislatívne uznesenia (2x) a nelegislatívne
uznesenie (1x)
 
Užitočné odkazy
Návrh uznesenia výboru IMCO
Priebeh prerokúvania:  Akt o digitálnych službách - zlepšenie fungovania jednotného trhu
Profil spravodajcu - uznesenie výboru IMCO: Alex Agius Saliba (S&D, MT)
Návrh uznesenia výboru JURI
Priebeh prerokúvania: Akt o digitálnych službách - prispôsobenie pravidiel obchodného a
občianskeho práva pre obchodné subjekty pôsobiace online
Profil spravodajcu - uznesenie výboru JURI: Tiemo Wölken (S&D, DE)
Priebeh prerokúvania, spravodajca a návrh uznesenia výboru LIBE
Think tank EP: Štúdie týkajúce sa aktu o digitálnych službách
Audiovizuálny materiál
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0181_SK.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2018(INL)
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/197403/ALEX_AGIUS+SALIBA/home
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0177_SK.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2019(INL)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2019(INL)
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/185619/TIEMO_WOLKEN/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2022(INI)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/search.html?word=Digital+Services+Act
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Regulácia umelej inteligencie: Príprava na prvé
pravidlá EÚ
 
Parlament  v utorok predstaví svoju víziu regulácie v
oblasti umelej inteligencie, ktorá by mala podporiť
inovácie, zadefinovať etické normy a zvýšiť dôveru v nové
technológie.
 
Rozprava poslancov je naplánovaná na pondelok. Plénum bude hlasovať o dvoch legislatívnych
uzneseniach v utorok.
 
Európsky parlament je jedným z prvých zákonodarných zborov,  ktorý prijme odporúčania
týkajúce sa regulácie umelej inteligencie. Budúce pravidlá, ktoré sa Európska komisia chystá
predstaviť  začiatkom  budúceho  roka,  by  mali  upravovať  otázky  spojené  s  etikou,
zodpovednosťou  za  škodu  či  právami  duševného  vlastníctva.
 
Návrh  legislatívneho uznesenia,  ktoré  sa  venuje  etickým aspektom súvisiacim s  umelou
inteligenciou, zdôrazňuje, že budúca legislatíva by mala byť založená na niekoľkých základných
princípoch.  Ich  súčasťou  by  mal  byť  vývoj  umelej  inteligencie  sústredenej  na  človeka  a
vyrobenej človekom, bezpečnosť, transparentnosť a zodpovednosť, ochrana pred zaujatosťou a
diskrimináciou, právo na nápravu, sociálna a environmentálna zodpovednosť a dodržiavanie
ľudských práv.
 
Predložený text  druhého legislatívneho uznesenia vyzýva na prijatie rámca upravujúceho
zodpovednosť,  ktorý  by  bol  orientovaný  na  budúcnosť.  Nové  pravidlá  by  mali  zaistiť,  že
zodpovednosť  za škody spôsobené vysoko rizikovou umelou inteligenciou budú niesť  jej
operátori.  Legislatíva by sa mala zamerať na ochranu života,  zdravia,  telesnej  integrity  a
majetku, do jej pôsobnosti by mali spadať aj významné nehmotné škody, ktoré sa premietnu do
overiteľnej hospodárskej ujmy.
 
Návrh tretieho, tentokrát nelegislatívneho uznesenia požaduje vytvorenie efektívneho systému v
oblasti práv duševného vlastníctva a ochranu patentových pravidiel EÚ. Zaoberá sa právnou
subjektivitou, autorským právom, obchodným tajomstvom a ochranou tvorivej práce umelej
inteligencie či využívajúcej umelú inteligenciu.
 
Rozpravy: Pondelok, 19. október Konečné hlasovanie: Utorok, 20. október (výsledky budú
oznámené v stredu, 21. októbra) Postup: Legislatívna iniciatíva Typ dokumentov: Legislatívne
uznesenia (2x) a nelegislatívne uznesenie (1x)
 

Plenárne zasadnutie

SK Tlačové oddelenie, Generálne riaditeľstvo komunikácie
Európsky parlament - Tlačový hovorca: Jaume Duch Guillot
Vytočte telefónnu ústredňu (32-2) 28 33000

7 I 12



Užitočné odkazy
Návrh legislatívneho uznesenia - rámec etických aspektov umelej inteligencie, robotiky a
súvisiacich technológií
Návrh legislatívneho uznesenia - systém občianskej zodpovednosti za umelú inteligenciu
Návrh nelegislatívneho uznesenia - práva duševného vlastníctva v súvislosti s rozvojom
technológií umelej inteligencie
Tlačová správa po hlasovaní vo výbore (01.10.2020)
Tlačová konferencia po hlasovaní vo výbore (01.10.2020)
Think tank EP: Štúdie týkajúce sa umelej inteligencie
Audiovizuálny materiál
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0186_SK.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0186_SK.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0178_SK.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0176_SK.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0176_SK.html
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20200925IPR87932/making-artificial-intelligence-ethical-safe-and-innovative
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-making-ai-european_I195529-V_v
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/search.html?word=artificial+intelligence
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/search?q=artificial%20intelligence&


Pracovný program Európskej komisie na rok 2021
 
Poslanci budú v utorok diskutovať s podpredsedom
Európskej komisie Fransom Timmermansom o pracovnom
programe exekutívy EÚ na nasledujúci rok.
 
Európska komisia v nadväznosti na septembrový prejav svojej šéfky Ursuly von der Leyen o
stave Únie zverejní svoj budúcoročný pracovný program zameraný na podporu obnovy Únie po
kríze  spôsobenej  pandémiou  COVID-19  a  vybudovanie  odolného,  uhlíkovo  neutrálneho,
digitálne  rozvinutého  a  inkluzívneho  hospodárstva.
 
Predsedníčka Komisie vo vyhlásení o zámere adresovanom predsedovi EP Davidovi Sassolimu
a nemeckému predsedníctvu v Rade (ministrov) EÚ pomenovala kľúčové iniciatívy na rok 2021.
Toto vyhlásenie odštartovalo dialóg medzi inštitúciami o prioritách Únie na nasledujúci rok.
 
 
 
Rozprava: Utorok, 20. október Postup: Vyhlásenie Komisie s rozpravou
 
Užitočné odkazy
Správa o stave EÚ 2020 (webová stránka EP)
Priebeh prerokúvania
Think tank EP: Šesť priorít EK pod vedením Ursuly von der Leyer - stav na jeseň 2020
Audiovizuálny materiál

Plenárne zasadnutie
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https://multimedia.europarl.europa.eu/sk/soteu-2020_20200916-0900-SPECIAL-OTHER_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/sk/soteu-2020_20200916-0900-SPECIAL-OTHER_vd
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/state_of_the_union_2020_letter_of_intent_sk.pdf
http://www.europarl.europa.eu/soteu/sk/
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2772(RSP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652053/EPRS_BRI(2020)652053_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


•

•
•

Vyhlásenie laureáta Sacharovovej ceny za rok
2020 
 
Konferencia predsedov, teda predseda EP a lídri
poslaneckých klubov, vo štvrtok rozhodnú o víťazovi
tohtoročnej Sacharovovej ceny za slobodu myslenia.
 
Rozhodnutie o tohtoročnom laureátovi ocenenia, ktoré udeľuje Európsky parlament od roku
1988 každoročne výnimočným osobnostiam alebo organizáciám bojujúcim za ľudské práva a
základné slobody, oznámi poslancom predseda EP David Sassoli vo štvrtok napoludnie.
 
Do finále boli tento rok zaradení:
 

demokratická opozícia  v  Bielorusku zastúpená Koordinačnou radou,  iniciatívou
odvážnych žien a osobnosťami  politického a občianskeho života 
Aktivisti Guapinol a Berta Cáceres z Hondurasu 
Mons. Nadžíb Míchaíl Músá, mosulský arcibiskup v Iraku
 

Podrobnejšie informácie o Sacharovovej cene nájdete tu. Viac o tohtoročných nominantoch si
môžete prečítať tu.
 
Užitočné odkazy
Tlačová správa po vybratí finalistov Sacharovovej ceny (12.10.2020)
Audiovizuálny materiál - vyhlásenie predsedov výborov EP k trojici finalistov Sacharovovej
ceny
Spoločenstvo laureátov Sacharovovej ceny
Audiovizuálny materiál

Plenárne zasadnutie
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https://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/sk/home
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20200917STO87301/sakharov-prize-2020-the-nominees
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20201012IPR89106/sakharov-prize-2020-meps-select-the-finalists
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/sakharov-prize-2020-vote-shortlist-of-3-candidates_I196182-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/sakharov-prize-2020-vote-shortlist-of-3-candidates_I196182-V_v
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/sk/the-prize/sakharov-prize-community
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/sakharov-prize-2020_16602_pk


Rozprava o policajnej brutalite v členských
štátoch
 
Poslanci budú v utorok diskutovať o prípadoch
neprimeraného a neodôvodneného násilia zo strany
policajných zložiek, zaoberať by sa mali aj prípadom Jozefa
Chovanca.
 
Poslanci  v  rozprave pravdepodobne vyzvú na urýchlené vyšetrenie prípadov,  keď polícia
použila  neprimerané  donucovacie  prostriedky  alebo  keď  na  ich  použitie  nebol  dôvod.
Pravdepodobne sa vyjadria aj k prípadu slovenského občana Jozefa Chovanca, ktorý zomrel po
zadržaní na letisku Charleroi vo februári 2018.
 
Parlament v júni 2020 - v reakcii na zabitie občana USA Georga Floyda a následné celosvetové
protesty proti rasizmu a policajnej brutalite - zdôraznil, že použitie sily zo strany policajných
zložiek musí byť vždy zákonné, primerané, nevyhnutné a využívané iba ako posledná možnosť.
Nadmerné používanie sily proti davom je podľa poslancov v rozpore so zásadou proporcionality.
 
Parlament tiež vyzval na ukončenie etnického a rasového profilovania. Policajné zložky by mali
byť  podľa  poslancov  rozmanitejšie.  Mali  by  tiež  absolvovať  školenia  proti  rasizmu  a
diskriminácii.
 
Rozprava: Utorok, 20. október Postup: Vyhlásenie Rady a Komisie s rozpravou
 
Užitočné odkazy
Vyhlásenie predsedu EP k smrti Jozefa Chovanca (14.9.2020)
Uznesenie EP o protirasistických demonštráciách po smrti Georgea Floyda (19.06.2020)
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0173_SK.html
http://www.europarl.europa.eu/the-president/sk/newsroom/rule-of-law-is-a-fundamental-eu-value--we-need-clarity-about-death-of-jozef-chovanec
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0173_SK.html


•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

Ďalšie body programu
 
Poslanci sa budú zaoberať aj týmito témami:
 

Závery zasadnutia Európskej  rady v dňoch 15.-16.  októbra najmä v súvislosti  s
rokovaniami o budúcich vzťahoch so Spojeným kráľovstvom (rozprava v stredu) 
Politiky eurozóny v roku 2020 (rozprava a hlasovanie v stredu) 
Odlesňovanie (rozprava v stredu, hlasovanie vo štvrtok) 
Budúcnosť európskeho vzdelávania v kontexte pandémie COVID-19 (rozprava v
pondelok, hlasovanie v stredu) 
Opatrenia EÚ na zmiernenie sociálnych a ekonomických dopadov pandémie COVID-
19 (rozprava v stredu) 
Odporúčanie Rade, Komisii a PK/VP o vzťahoch s Bieloruskom (rozprava v utorok,
hlasovanie v stredu) 
Odporúčanie  PK/VP  a  Rade  v  rámci  prípravy  procesu  preskúmania  Zmluvy  o
nešírení jadrových zbraní (NPT) v roku 2020, kontroly jadrových zbraní a možností
jadrového odzbrojenia (rozprava v utorok, hlasovanie v stredu) 
Rovnosť  žien a mužov v  zahraničnej  a  bezpečnostnej  politike EÚ (rozprava vo
štvrtok,  hlasovanie v  piatok) 
Absolutórium za rok  2018:  všeobecný rozpočet  EÚ –  Európsky  hospodársky  a
sociálny  výbor  (hlasovanie  v  utorok) 
Absolutórium  za  rok  2018:  všeobecný  rozpočet  EÚ  –  Európska  rada  a  Rada
(hlasovanie  v  utorok) 
Povinnosti  Komisie v oblasti  vízovej  reciprocity  podľa článku 7 nariadenia (EÚ)
2018/1806 (rozprava v pondelok,  hlasovanie v stredu) 
Vážna bezpečnostná hrozba súvisiaca s predajom pasov EÚ zločincom (rozprava vo
štvrtok) 
Mobilizácia  Európskeho  fondu  na  prispôsobenie  sa  globalizácii:  žiadosť
EGF/2020/001 ES/Pridružené odvetvia stavby lodí v Galícii (hlasovanie v pondelok) 
Odporúčanie Rade a PK/VP o vykonávaní a riadení stálej štruktúrovanej spolupráce -
PESCO (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok) 
Správa  o  vykonávaní  dohody  o  pridružení  medzi  EÚ a  Moldavskou republikou
(rozprava  v  pondelok,  hlasovanie  v  utorok) 
Stav energetickej únie (rozprava vo štvrtok) 
Zosúladenie Zmluvy o energetickej charte s Európskym ekologickým dohovorom
(rozprava vo štvrtok)
 

Plenárne zasadnutie

SK Tlačové oddelenie, Generálne riaditeľstvo komunikácie
Európsky parlament - Tlačový hovorca: Jaume Duch Guillot
Vytočte telefónnu ústredňu (32-2) 28 33000

12 I 12


