
 

Spravodaj plenárneho zasadnutia EP (23.
26. .november 2020)
 
Kolektívna ochrana práv spotrebiteľov v EÚ 
Skupiny spotrebiteľov poškodené nezákonnými praktikami by v budúcnosti mali mať
možnosť podniknúť kolektívne kroky na ochranu svojich práv a spoločne žiadať o
kompenzáciu.
 
 
Sloboda médií: Obavy zo snáh o umlčanie kritikov a z útokov na
novinárov 
Ohrozenie plurality médií vo viacerých členských štátoch EÚ, narastajúci tlak na
novinárov a ich obťažovanie budú v pondelok predmetom plenárnej rozpravy a v
stredu parlamentného uznesenia.
 
 
Právo na opravu výrobkov ako nástroj na podporu udržateľnosti 
Poslanci sa budú zaoberať možnosťami posilnenia udržateľnosti prostredníctvom
podpory opráv a opätovného využívania výrobkov a obmedzovania praktík, ktoré
skracujú ich životnosť.
 
 
Zhoršujúci sa stav základných práv v krajinách EÚ 
Parlament bude v utorok diskutovať a následne hlasovať o uznesení k výročným
správam o stave základných práv v Únii za roky 2018 a 2019.
 
 
COVID-19: Výzva na návrat k plne funkčnému schengenskému
priestoru 
Obmedzenie voľného pohybu osôb v rámci EÚ by malo byť aj počas pandémie
výnimkou, uvádza sa v návrhu uznesenia, o ktorého znení budú poslanci hlasovať v
pondelok.
 
 
Parlament sa vyjadrí k faktickému zákazu umelého prerušenia
tehotenstva v Poľsku 
Rozhodnutie poľského ústavného súdu, ktoré de facto zakazuje umelé prerušenie
tehotenstva v krajine, bude v stredu predmetom plenárnej rozpravy a vo štvrtok
uznesenia EP.
 
 
Parlament predstaví koncepciu novej priemyselnej stratégie EÚ

Plenárne zasadnutie
19-11-2020 - 17:04
20201115BRI91704

4

5

6

7

9

10

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

1 I 14



Poslanci budú pravdepodobne presadzovať zmenu prístupu EÚ k priemyselnej politike.
Novými prioritami má byť pomoc podnikom zasiahnutých krízou a digitálna a
environmentálna transformácia.
 
 
Rozprava o novej európskej farmaceutickej stratégii 
Zlepšenie prístupu k bezpečným a cenovo dostupným liekom a podpora inovácií vo
farmaceutickom priemysle budú predmetom štvrtkovej rozpravy s komisárkou pre
zdravia Stellou Kyriakides.
 
 
Zločiny proti novinárom vo svete: rozprava so šéfom diplomacie EÚ
Borrellom 
Poslanci budú v utorok diskutovať o potrebe zaistiť právo na slobodu prejavu a
ochranu novinárov na celom svete.
 
 
Ďalšie body programu
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/sk/agenda/briefing/2020-11-23

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

Kontakty 
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Užitočné odkazy
Program zasadnutia
Plenárne zasadnutie naživo
Tlačové konferencie a iné udalosti
Multimediálny web EP
EP Newshub
Podcasty k najdôležitejším témam plenárneho zasadnutia

Ján JAKUBOV
Tlačový atašé

(+32) 2 28 34476 (BXL)
(+33) 3 881  73840 (STR)
(+32) 498 98 35 90
jan.jakubov@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu//news/sk/agenda/briefing/2020-11-23
http://www.europarl.europa.eu/plenary/sk/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/sk/plenary/
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/sk/schedule/
https://multimedia.europarl.europa.eu/sk/home
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


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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Kolektívna ochrana práv spotrebiteľov v EÚ
 
Skupiny spotrebiteľov poškodené nezákonnými praktikami
by v budúcnosti mali mať možnosť podniknúť kolektívne
kroky na ochranu svojich práv a spoločne žiadať o
kompenzáciu.
 
Poslanci  budú  v  utorok  diskutovať  a  v  neskôr  hlasovať  o  júnovej  dohode  vyjednávačov
Európskeho parlamentu a Rady (ministrov) EÚ, ktorá by mala umožniť kolektívne vymáhanie
spotrebiteľských práv.  Ministri  členských štátov EÚ túto dohodu zakomponovali  do svojej
nedávno prijatej  pozície.
 
Nové pravidlá vyžadujú od členských štátov zavedenie mechanizmu žaloby v zastúpení, ktorý
by mal spotrebiteľom zaistiť dôslednú ochranu pred hromadným poškodzovaním ich práv a
obchodníkom zabezpečiť primerané záruky pred zneužívaním sporov. Spotrebitelia by tak
získali  nové  právo  kolektívne  -  prostredníctvom  splnomocnených  subjektov,  napríklad
spotrebiteľských organizácií  -  požiadať  o  vydanie  príkazných alebo nápravných opatrení.
Poslanci  si  od novej  právnej  úpravy sľubujú  ľahší  prístup spotrebiteľov k  spravodlivosti.
 
Predložená  smernica  rozlišuje  medzi  domácimi  a  cezhraničnými  žalobami  v  zastúpení.
Oprávnený subjekt  by mal  v  prípade domácich žalôb spĺňať  kritériá  zadefinované daným
členským štátom, v prípade cezhraničných žalôb by malo ísť o harmonizované kritériá. Nové
pravidlá by sa mali vzťahovať na žaloby iniciované po nadobudnutí účinnosti smernice.
 
Rozprava: Utorok, 24. november
 
Výsledky hlasovania: Streda, 25. november
 
Postup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), dohoda na začiatku 2. čítania
 
Typ dokumentu: Smernica
 
Užitočné odkazy
Pozícia Rady v prvom čítaní (06.11.2020)

Tlačová správa po plenárnom hlasovaní o mandáte EP na rokovania s Radou (26.03.2019)

Audiovizuálny materiál
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https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20200619IPR81613/
https://www.consilium.europa.eu/sk/press/press-releases/2020/11/04/collective-redress-for-consumers-council-adopts-position-at-first-reading/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9573-2020-REV-1/sk/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9573-2020-REV-1/sk/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20190321IPR32135/new-rules-to-help-consumers-join-forces-to-seek-compensation
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20190321IPR32135/new-rules-to-help-consumers-join-forces-to-seek-compensation
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


•
•

Sloboda médií: Obavy zo snáh o umlčanie
kritikov a z útokov na novinárov
 
Ohrozenie plurality médií vo viacerých členských štátoch
EÚ, narastajúci tlak na novinárov a ich obťažovanie budú v
pondelok predmetom plenárnej rozpravy a v stredu
parlamentného uznesenia.
 
Poslanci budú diskutovať o stave slobody médií v EÚ a hlasovať o návrhu znesenia, ktorý sa
zameriava na politické zasahovanie do práce médií, možnosti posilnenia ochranu novinárov,
aktuálne hrozby - ako napríklad rozširovanie nenávistných prejavov a dezinformácií, ako aj na
úlohu internetových platforiem.
 
Text uznesenia z dielne Výboru EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE)
poukazuje na pokusy vlád niektorých členských štátov umlčať kritické a nezávislé médiá a
oslabiť  slobodu a pluralitu médií.  Predkladatelia v tejto súvislosti  zdôrazňujú,  že finančné
prostriedky EÚ by sa nemali  vynakladať na podporu štátom kontrolovaných médií  a médií
šíriacich politickú propagandu.
 
Zasahovanie Maďarska do médií v Slovinsku a Severnom Macedónsku 
 
Poslanci budú v rámci samostatnej rozpravy v stredu diskutovať so zástupcami Rady a Komisie
o údajnom zasahovaní Maďarska do práce médií v Slovinsku a v Severnom Macedónsku.
 
Rozpravy: 
 

Pondelok, 23. november (sloboda médií v EÚ) 
Streda, 25. november (zasahovanie Maďarska)
 

Výsledok hlasovania: Streda, 25. november (uznesenie o slobode médií)
 
Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie
 
Užitočné odkazy
Priebeh prerokúvania

Profil spravodajkyne: Magdalena Adamowicz (EPP, PL)

Sloboda tlače a jej obmedzenia kvôli novému koronavírusu
Uznesenie EP o pluralite a slobode médií v EÚ (03.05.2018)

Audiovizuálny materiál
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0205_SK.html
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20201024IPR90116/meps-warn-of-attempts-by-some-eu-countries-to-silence-and-subdue-critical-media
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20201024IPR90116/meps-warn-of-attempts-by-some-eu-countries-to-silence-and-subdue-critical-media
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2009(INI)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2009(INI)
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/197490/MAGDALENA_ADAMOWICZ/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/197490/MAGDALENA_ADAMOWICZ/home
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/world/20200423STO77709/sloboda-tlace-a-jej-obmedzenia-kvoli-koronavirusu
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0204_SK.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0204_SK.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-freedom-in-eu_13601_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-freedom-in-eu_13601_pk


Právo na opravu výrobkov ako nástroj na
podporu udržateľnosti
 
Poslanci sa budú zaoberať možnosťami posilnenia
udržateľnosti prostredníctvom podpory opráv a
opätovného využívania výrobkov a obmedzovania praktík,
ktoré skracujú ich životnosť.
 
Plenárna  rozprava  na  túto  tému  je  naplánovaná  na  pondelok,  výsledky  hlasovania  o
nelegislatívnom  uznesení  by  mali  byť  oznámené  v  stredu.
 
Text uznesenia z dielne Výboru EP pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO) vyzýva
Európsku komisiu, aby predložila legislatívny návrh zavádzajúci právo spotrebiteľov na opravu a
zaistila systematickosť, nákladovú efektívnosť a atraktívnosť opráv. Súčasťou návrhu by mala
byť právna záruka platná v celej EÚ na náhradné diely namontované odborným servisom či
zaistenie lepšieho prístupu k potrebným informáciám o opravách a údržbe výrobkov.
 
Predložený text sa zasadzuje za pomoc pre trhy s použitým tovarom, opatrenia proti postupom
zámerne skracujúcim životnosť výrobkov a podporu udržateľnej výroby. Opakuje tiež výzvu
poslancov na zavedenie systému univerzálnej nabíjačky s cieľom znížiť elektronický odpad a
uvažuje  nad  možnosťou  zaviesť  označovanie  výrobkov  podľa  ich  trvácnosti,  napríklad
prostredníctvom merača spotreby a jasnej informácie o predpokladanej životnosti produktu.
 
Rozprava: Pondelok, 23. november
 
Výsledky hlasovania: Streda, 25. november
 
Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie
 
Užitočné odkazy
Návrh uznesenia
Tlačová správa po hlasovaní vo výbore (26.10.2020)

Priebeh prerokúvania

Profil spravodajcu: David Cormand (Zelení/EFA, FR)
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0209_SK.html
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200128IPR71205/parliament-wants-binding-rules-on-common-chargers-to-be-tabled-by-summer
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200128IPR71205/parliament-wants-binding-rules-on-common-chargers-to-be-tabled-by-summer
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0209_SK.html
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20201024IPR90101/
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20201024IPR90101/
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2021(INI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2021(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/197503/DAVID_CORMAND/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/197503/DAVID_CORMAND/home
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•

•
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Zhoršujúci sa stav základných práv v krajinách EÚ
 
Parlament bude v utorok diskutovať a následne hlasovať o
uznesení k výročným správam o stave základných práv v
Únii za roky 2018 a 2019.
 
Poslanci v návrhu uznesenia kritizujú zhoršujúcu sa situáciu v oblasti dodržiavania základných
práv a hodnôt EÚ v krajinách Únie. Predložený text tiež poukazuje na nevyhnutnosť zriadenia
mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva.
 
Návrh uznesenia zároveň:
 

zdôrazňuje, že osoby zo znevýhodnených skupín boli najviac zasiahnuté úspornými
opatreniami, a žiada, aby hospodárska politika zohľadňovala aj sociálne štandardy, 
odsudzuje organizovaný odmietavý postoj k rodovej rovnosti a právam žien, a to aj v
oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a s ním súvisiacich práv, ako aj celý rad
pretrvávajúcich foriem násilia páchaného na ženách, 
poukazuje na rastúce všeobecné akceptovanie nenávistných prejavov a všíma si, že
rasizmus v rôznych formách prejavujú už nielen extrémisti, ale aj niektorí politickí lídri
či členovia vlád členských štátov, 
odmieta  útoky  na  slobodu,  nezávislosť  a  pluralitu  médií,  ako  aj  na  samotných
novinárov, 
vyjadruje  hlboké  znepokojenie  nad  násilnými  zásahmi  proti  utečencom  a
humanitárnou  situáciou  v  hotspotoch, 
kritizuje snahy niektorých vlád o oslabenie deľby moci a nezávislosť súdnictva v ich
krajinách, 
vyzýva členské štáty EÚ, aby sa zdržali prijímania zákonov obmedzujúcich slobodu
zhromažďovania, a odmieta neprimerane násilné zásahy voči demonštrantom.
 

Rozprava: Utorok, 24. november
 
Výsledky hlasovania: Streda, 25. november
 
Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie
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https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20201002IPR88432/parliament-demands-a-legally-binding-effective-mechanism-to-protect-eu-values
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20201002IPR88432/parliament-demands-a-legally-binding-effective-mechanism-to-protect-eu-values


Užitočné odkazy
Tlačová správa po hlasovaní vo výbore (17.11.2020)

Profil spravodajkyne: Clare Daly (GUE/NGL, EI)

Priebeh prerokúvania

Výročná správa EK týkajúca sa uplatňovania Charty základných práv EÚ za rok 2018

Agentúra EÚ pre základné práva: Výročná správa za rok 2018

Agentúra EÚ pre základné práva: Výročná správa za rok 2019

Audiovizuálny materiál - právny štát

Audiovizuálny materiál - sloboda tlače v EÚ
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http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20201113IPR91603/protect-eu-fundamental-rights-in-all-their-diversity
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20201113IPR91603/protect-eu-fundamental-rights-in-all-their-diversity
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/197731/CLARE_DALY/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/197731/CLARE_DALY/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2199(INI)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2199(INI)
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights/application-charter/annual-reports-application-charter_sk
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights/application-charter/annual-reports-application-charter_sk
https://fra.europa.eu/en/publication/2018/fundamental-rights-report-2018
https://fra.europa.eu/en/publication/2018/fundamental-rights-report-2018
https://fra.europa.eu/en/publication/2019/fundamental-rights-report-2019
https://fra.europa.eu/en/publication/2019/fundamental-rights-report-2019
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law_14501_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law_14501_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-freedom-in-eu_13601_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-freedom-in-eu_13601_pk


COVID-19: Výzva na návrat k plne funkčnému
schengenskému priestoru
 
Obmedzenie voľného pohybu osôb v rámci EÚ by malo byť
aj počas pandémie výnimkou, uvádza sa v návrhu
uznesenia, o ktorého znení budú poslanci hlasovať v
pondelok.
 
Parlament  pravdepodobne  zopakuje  výzvu  na  urýchlený  návrat  k  plne  funkčnému
schengenskému  priestoru.  Schengenské  pravidlá  a  právne  predpisy  by  mali  byť  plne
rešpektované,  aby  sa  zabránilo  roztrieštenému  prístupu  v  rámci  Únie,  zdôraznia
pravdepodobne  poslanci.  Text  uznesenia  by  mal  tiež  poukázať  na  negatívne  dopady
uzatvárania vnútorných hraníc EÚ na občanov v pohraničných regiónoch a cezhraničných
pracovníkov, ako aj na študentov a páry žijúce v susedných členských štátoch.
 
Uznesenie by sa malo zamerať aj na lepšiu koordináciu, spoluprácu a kompatibilitu rôznych
aplikácií na vyhľadávanie kontaktov. Malo by tiež požadovať zaistenie prístupu k spoľahlivým a
aktuálnym informáciám vo viacerých jazykoch o cestovných obmedzeniach a bezpečnostných
opatreniach v štátoch EÚ.
 
Výsledky hlasovania: Utorok, 24. november
 
Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie
 
Užitočné odkazy
Petícia č. 0653/2020 týkajúca sa schengenského systému a opatrení prijatých počas krízy
spojenej s ochorením COVID-19

Think tank EP: Vplyv nového koronavírusu na schengenské hranice (27.04.2020)

Uzatváranie hraníc: Výzva na primeranosť opatrení a ich koordináciu v rámci EÚ (tlačová
správa EP, 18.03.2020)

Audiovizuálny materiál

Plenárne zasadnutie
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http://www.europarl.europa.eu/petitions/en/petition/content/0653%252F2020/html/Petition-No-0653%252F2020-by-Lutz-Ren%25C3%25A9-Jusczyk-%2528Belgian%2529%252C-on-behalf-of-the-Open-Borders-Europe-association%252C-bearing-2%25C2%25A0signatures%252C-on-the-Schengen-system-and-measures-taken-during-the-COVID-19-crisis
http://www.europarl.europa.eu/petitions/en/petition/content/0653%252F2020/html/Petition-No-0653%252F2020-by-Lutz-Ren%25C3%25A9-Jusczyk-%2528Belgian%2529%252C-on-behalf-of-the-Open-Borders-Europe-association%252C-bearing-2%25C2%25A0signatures%252C-on-the-Schengen-system-and-measures-taken-during-the-COVID-19-crisis
http://www.europarl.europa.eu/petitions/en/petition/content/0653%252F2020/html/Petition-No-0653%252F2020-by-Lutz-Ren%25C3%25A9-Jusczyk-%2528Belgian%2529%252C-on-behalf-of-the-Open-Borders-Europe-association%252C-bearing-2%25C2%25A0signatures%252C-on-the-Schengen-system-and-measures-taken-during-the-COVID-19-crisis
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)649347
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)649347
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20200316IPR75003/closure-of-borders-civil-liberties-chair-demands-proportionality-coordination
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20200316IPR75003/closure-of-borders-civil-liberties-chair-demands-proportionality-coordination
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20200316IPR75003/closure-of-borders-civil-liberties-chair-demands-proportionality-coordination
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Parlament sa vyjadrí k faktickému zákazu
umelého prerušenia tehotenstva v Poľsku
 
Rozhodnutie poľského ústavného súdu, ktoré de facto
zakazuje umelé prerušenie tehotenstva v krajine, bude v
stredu predmetom plenárnej rozpravy a vo štvrtok
uznesenia EP.
 
Skupina poslancov Sejmu z vládnej strany Právo a spravodlivosť napadla ustanovenia poľského
zákona  z  roku  1993  umožňujúce  umelé  prerušenie  tehotenstva  v  prípade  závažného
poškodenia  plodu  na  ústavnom  súde.  Ten  v  októbri  rozhodol  o  ich  neústavnosti.
 
Poslanci Európskeho parlamentu zareagujú na toto rozhodnutie, ktoré ešte sprísni už dnes
jeden z najprísnejších zákonov proti umelému prerušeniu tehotenstva v Únii. Očakáva sa tiež,
že poľskú vládu vyzvú, aby každej žene zaručila právo na slobodu voľby.
 
Súvislosti
 
Postup voči poľskej vláde podľa článku 7 Zmluvy o EÚ v súvislosti s rizikom porušovania zásad
právneho štátu, a to najmä v súvislosti s obavami o nezávislosť súdnictva a legitimitu ústavného
súdu, bol Európskou komisiou aktivovaný v roku 2017. Európsky parlament ho podporil v roku
2018.
 
Poslanci  v  septembri  vyzvali  Radu,  aby  konečne  v  prípade  Poľska  konala.  Parlament
prostredníctvom uznesenia ostro kritizoval snahu o zákaz umelého prerušenia tehotenstva v
prípadoch závažného alebo smrteľného poškodenia  plodu.  Podľa  poslancov by  sa  týmto
krokom výrazne obmedzil a prakticky takmer zakázal prístup k umelému prerušeniu tehotenstva
v krajine.
 
Rozprava: Streda, 25. november
 
Hlasovanie: Štvrtok, 26. november
 
Postup: Vyhlásenie Rady a Komisie s rozpravou a uznesením
 
Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie
 
Užitočné odkazy
De facto zákaz umelého prerušenia v Poľsku - vyhlásenie predsedov výborov EP pre
občianske slobody a práva žien (22.10.2020)
Audiovizuálny materiál

Plenárne zasadnutie
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https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/rule-of-law-concerns-how-the-eu-can-act-infographic
http://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?action=display&doc_id=49108
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20180226IPR98615/rule-of-law-in-poland-parliament-supports-eu-action
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200910IPR86860/poland-council-has-to-finally-act-to-protect-minorities-and-the-rule-of-law
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20201022IPR89930/
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20201022IPR89930/
https://multimedia.europarl.europa.eu/sk/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/sk/home


Parlament predstaví koncepciu novej
priemyselnej stratégie EÚ
 
Poslanci budú pravdepodobne presadzovať zmenu
prístupu EÚ k priemyselnej politike. Novými prioritami má
byť pomoc podnikom zasiahnutých krízou a digitálna a
environmentálna transformácia.
 
Parlament v pondelkovej rozprave a v stredajšom nelegislatívnom uznesení pravdepodobne
vyzve Európsku komisiu, aby prepracovala priemyselnú stratégiu EÚ z marca 2020. Pôvodná
stratégia bola predložená v počiatočnom štádiu rozširovania sa ochorenia COVID-19 v Únii a
nezohľadňuje následnú krízu či zriadenie nástroja na obnovu EÚ pre budúce generácie.
 
Nová stratégia by podľa poslancov mala prispieť k oživeniu výroby po súčasnej hospodárskej
kríze a pomôcť pri rekonštrukcii a transformácii priemyslu v EÚ. Zároveň by sa mala zamerať na
dosiahnutie  klimatickej  neutrality  v  EÚ,  napĺňanie  Európskeho  ekologického  dohovoru,
známeho  tiež  pod  názvom  Európska  zelená  dohoda,  realizáciu  ekologickej  a  digitálnej
transformácie  a  vytvorenie  vysokokvalitných  pracovných  miest.
 
Rozprava: Pondelok, 23. november
 
Výsledky hlasovania: Streda, 25. november
 
Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie
 
Užitočné odkazy
Návrh uznesenia
Tlačová správa po hlasovaní vo výbore (16.10.2020)

Ako by mala vyzerať nová priemyselná stratégia EÚ

Profil spravodajcu: Carlo Calenda (S&D, IT)

Priebeh prerokúvania
Audiovizuálny materiál

Plenárne zasadnutie
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_20_416
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0197_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20201016IPR89558/meps-blueprint-for-a-new-industrial-strategy
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20201016IPR89558/meps-blueprint-for-a-new-industrial-strategy
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/economy/20201112STO91445/new-eu-industrial-strategy-the-challenges-to-tackle
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/economy/20201112STO91445/new-eu-industrial-strategy-the-challenges-to-tackle
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/197617/CARLO_CALENDA/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/197617/CARLO_CALENDA/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020%2F2076(INI)&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/sk/


Rozprava o novej európskej farmaceutickej
stratégii
 
Zlepšenie prístupu k bezpečným a cenovo dostupným
liekom a podpora inovácií vo farmaceutickom priemysle
budú predmetom štvrtkovej rozpravy s komisárkou pre
zdravia Stellou Kyriakides.
 
Európska komisia plánuje prijať novú farmaceutickú stratégiu EÚ v utorok, teda dva dni pred
plenárnou rozpravou.
 
Poslancov bude zaujímať, do akej miery sa v novej stratégii odrazili ich požiadavky. Okrem
iného ide o zintenzívnenie úsilia o zaistenie dostupnosti liekov. Nedostatky v tejto oblasti plne
odhalila a vystupňovala pandémia ochorenia COVID-19. Diskutovať budú aj o rozumnejšom
využívaní a likvidácii liečiv v snahe znížiť negatívne dopady na životné prostredie a verejné
zdravie.
 
Parlament v novembri schválil svoju vyjednávaciu pozícii k programu EU4Health. Poslancom sa
zároveň  počas  rokovaní  o  Viacročnom finančnom rámci  EÚ na  roky  2021-2027 podarilo
presadiť  strojnásobenie  dlhodobého rozpočtu  programu na  konečných  5,1  miliárd  eur.
 
Rozprava: Štvrtok, 26. november
 
Postup: Vyhlásenie Komisie s rozpravou
 
Užitočné odkazy
Poslanci privítali návrh na vytvorenie európskej zdravotnej únie (tlačová správa EP,
16.11.2020)

EU4Health: Poslanci presadzujú efektívny zdravotný program EÚ (tlačová správa EP,
13.11.2020)

COVID-19: EÚ musí zintenzívniť úsilie o zaistenie dostupnosti liekov (tlačová správa EP,
17.09.2020)

Parlament chce, aby EÚ riešila problém znečistenia liekmi (tlačová správa EP, 17.09.2020)

Think tank EP: Farmaceutická stratégia pre Európu - prvé kroky

Plenárne zasadnutie
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https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20200910IPR86823/covid-19-eu-must-step-up-efforts-to-tackle-medicine-shortages
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20200910IPR86826/parliament-wants-the-eu-to-tackle-pharmaceutical-pollution
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20200910IPR86826/parliament-wants-the-eu-to-tackle-pharmaceutical-pollution
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20201109IPR91115/eu4health-meps-pave-the-way-for-an-effective-eu-health-programme
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20201106IPR91014/compromise-on-long-term-eu-budget-ep-obtains-EU16-billion-more-for-key-programmes
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20201106IPR91014/compromise-on-long-term-eu-budget-ep-obtains-EU16-billion-more-for-key-programmes
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20201116IPR91708/meps-welcome-proposals-for-a-european-health-union
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20201116IPR91708/meps-welcome-proposals-for-a-european-health-union
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20201116IPR91708/meps-welcome-proposals-for-a-european-health-union
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20201109IPR91115/eu4health-meps-pave-the-way-for-an-effective-eu-health-programme
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20201109IPR91115/eu4health-meps-pave-the-way-for-an-effective-eu-health-programme
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20201109IPR91115/eu4health-meps-pave-the-way-for-an-effective-eu-health-programme
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20200910IPR86823/covid-19-eu-must-step-up-efforts-to-tackle-medicine-shortages
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20200910IPR86823/covid-19-eu-must-step-up-efforts-to-tackle-medicine-shortages
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20200910IPR86823/covid-19-eu-must-step-up-efforts-to-tackle-medicine-shortages
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20200910IPR86826/parliament-wants-the-eu-to-tackle-pharmaceutical-pollution
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20200910IPR86826/parliament-wants-the-eu-to-tackle-pharmaceutical-pollution
https://epthinktank.eu/2020/06/24/a-pharmaceutical-strategy-for-europe-first-steps/
https://epthinktank.eu/2020/06/24/a-pharmaceutical-strategy-for-europe-first-steps/


Zločiny proti novinárom vo svete: rozprava so
šéfom diplomacie EÚ Borrellom
 
Poslanci budú v utorok diskutovať o potrebe zaistiť právo
na slobodu prejavu a ochranu novinárov na celom svete.
 
Na rozprave sa zúčastní  aj  vysoký predstaviteľ  Únie pre zahraničné veci  a bezpečnostnú
politiku Josep Borrell.
 
„Keď novinári nebudú môcť vykonávať svoje povolanie v bezpečí, stratíme dôležitú ochranu
pred pandémiou zavádzajúcich informácií a dezinformácií, ktoré sa šíria v online prostredí,‟
uviedol generálny tajomník OSN Antonio Guterres 2 novembra - pri príležitosti Medzinárodného
dňa ukončenia beztrestnosti za zločiny páchané proti novinárom.
 
Poslanci  v  nadväznosti  na  nedávne  šokujúce  vraždy  novinárov  na  celom svete  vrátane
Európskej únie vyzvali na vytvorenie mechanizmu na ochranu novinárov a oznamovateľov a na
nezávislé medzinárodné vyšetrovanie zločinov páchaných voči nim. Požadujú tiež dôslednejšie
monitorovanie koncentrácie vlastníctva médií a dôrazne a opakovane sa zasadzujú za ochranu
slobody tlače.
 
Európsky parlament dňa 16. októbra ustanovil cenu Daphne Caruany Galizie za žurnalistiku.
Ocenenie  je  pomenované  po  maltskej  investigatívnej  novinárke,  ktorá  bola  v  roku  2017
zavraždená.
 
Rozprava: Utorok, 24. november
 
Postup: Vyhlásenie vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku s
rozpravou
 
Užitočné odkazy
Vražda Džamála Chášukdžího: EP žiada zastavenie vývozu zbraní do Saudskej Arábie
(tlačová správa EP, 25.10.2018)

Vražda Jána Kuciaka: Poslanci žiadajú opatrenia na ochranu novinárov v celej EÚ (tlačová
správa EP, 19.04.2018)

Uznesenie EP o dodržiavaní zásad právneho štátu na Malte (15.11.2017)

Think tank EP: Bezpečnosť novinárov a boj proti korupcii v EÚ (15.07.2020)

Audiovizuálny materiál

Plenárne zasadnutie
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https://multimedia.europarl.europa.eu/sk/daphne-caruana-galizia-prize-for-journalism_16607_pk
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20181018IPR16536/meps-demand-end-to-eu-arms-exports-to-saudi-arabia
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20181018IPR16536/meps-demand-end-to-eu-arms-exports-to-saudi-arabia
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20181018IPR16536/meps-demand-end-to-eu-arms-exports-to-saudi-arabia
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20180411IPR01528/murder-of-jan-kuciak-meps-urge-action-to-protect-journalists-across-the-eu
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20180411IPR01528/murder-of-jan-kuciak-meps-urge-action-to-protect-journalists-across-the-eu
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20180411IPR01528/murder-of-jan-kuciak-meps-urge-action-to-protect-journalists-across-the-eu
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0438_SK.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0438_SK.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2020)655187
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2020)655187
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/
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Ďalšie body programu
 
Poslanci sa budú zaoberať aj týmito témami:
 

Riešenie bezpečnosti výrobkov na jednotnom trhu (rozprava v pondelok, výsledky
hlasovania v stredu) 
Smerom k novému programu pre spotrebiteľov po roku 2020 (rozprava v pondelok) 
Riešenie miery bezdomovectva v Európskej únii (výsledky hlasovania v pondelok) 
Príprava zasadnutia Európskej rady, ktoré sa uskutoční 10. – 11. decembra 2020
(rozprava v stredu) 
Hodnotenie európskych volieb (rozprava v utorok, výsledky hlasovania vo štvrtok) 
Vymenovanie Franka Eldersona za člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky
(výsledky hlasovania v utorok) 
Mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie -  pomoc Grécku, Chorvátsku, Írsku,
Maďarsku,  Nemecku,  Poľsku,  Portugalsku  a  Španielsku  (výsledky  hlasovaní  v
utorok) 
Eskalácia napätia vo Varoshi po nezákonných krokoch Turecka a naliehavá potreba
obnoviť rozhovory (rozprava v utorok, výsledky hlasovania vo štvrtok) 
Zahraničnopolitické dôsledky pandémie COVID-19 (rozprava v pondelok, výsledky
hlasovania v stredu) 
Geopolitické dôsledky Abrahámskych dohôd na región Blízkeho východu 
Istanbulský dohovor a násilie na ženách (rozprava v stredu) 
Odstránenie ciel na určité výrobky (rozprava a výsledky hlasovania vo štvrtok) 
Zlepšovanie účinnosti rozvoja a efektívnosti pomoci (rozprava v pondelok, výsledky
hlasovania v stredu) 
Prípady porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (rozpravy a
výsledky hlasovania vo štvrtok) 
Nová stratégia pre rovnosť osôb LGBTIQ (rozprava v stredu) 
Doručovanie súdnych a mimosúdnych písomností  v  občianskych a obchodných
veciach v členských štátoch (hlasovanie v pondelok) 
Spolupráca medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a
obchodných veciach (hlasovanie v pondelok) 
Preskúmanie obchodnej  politiky EÚ (rozprava v utorok,  výsledky hlasovania vo
štvrtok) 
Dočasné opatrenia týkajúce sa dane z pridanej hodnoty uplatniteľnej na vakcíny,
testovacie súpravy a súvisiace služby (hlasovanie v pondelok)
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