
 

Spravodaj plenárneho zasadnutia EP (10.
13. február 2020, Štrasburg)
 
Budúci dlhodobý rozpočet EÚ: Rozprava pred kľúčovým samitom  
Poslanci budú v stredu diskutovať o budúcom dlhodobom rozpočte EÚ. Rozprava
prebehne osem dní pred kľúčovým zasadnutím Európskej rady. 
 
 
Hlasovanie o obchodnej dohode EÚ s Vietnamom 
Poslanci budú v utorok diskutovať a v stredu hlasovať o dohodách o voľnom obchode a
o ochrane investícií medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou.
 
 
Budúcnosť vzťahov EÚ so Spojeným kráľovstvom: Parlament prijme
svoje stanovisko  
Stanovisko Európskeho parlamentu k budúcemu usporiadaniu vzťahov medzi EÚ a
Spojeným kráľovstvom bude v utorok predmetom rozpravy a v stredu hlasovania
poslancov.
 
 
Umelá inteligencia: Zaistenie bezpečnosti pre spotrebiteľov   
Výzvy v oblasti ochrany spotrebiteľa vyplývajúce z čoraz intenzívnejšieho využívania
umelej inteligencie budú v pondelok predmetom plenárnej rozpravy a v stredu
nelegislatívneho uznesenia. 
 
 
Rovnosť žien a mužov: Rozprava o cieľoch budúcej stratégie  
Ciele pripravovanej Stratégie EÚ v oblasti rovnosti žien a mužov na roky 2020-2024
budú v stredu predmetom rozpravy poslancov s Európskou komisiou.
 
 
Boj proti antisemitizmu, rasizmu a nenávisti v EÚ  
Reakcia EÚ na nárast antisemitizmu, rasizmu a nenávistných prejavov v jej členských
štátoch bude v utorok predmetom rozpravy poslancov so zástupcami Rady (ministrov)
EÚ a Európskej komisie.
 
 
Ohrozenie právneho štátu v Poľsku: Rozprava 
Poslanci budú v utorok diskutovať so zástupcami Rady a Komisie o možnostiach, ako
sa vysporiadať s pretrvávajúcim ohrozením právneho štátu v Poľsku. 
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Boj proti nelegálnemu obchodu s mačkami a psami  
Opatrenia proti nezákonnému obchodu so spoločenskými zvieratami, zamerané na
ochranu zvierat, ich vlastníkov a zdravia verejnosti, budú predmetom rozpravy v utorok
a uznesenia v stredu. 
 
 
Rozširovanie Únie: Rozprava o novej metodike prístupového
procesu 
Poslanci v pondelkovej rozprave zhodnotia návrh Európskej komisie na úpravu
procesu pristúpenia k EÚ. 
 
 
Zaobchádzanie s utečencami na vonkajších hraniciach EÚ  
Situácia migrantov a žiadateľov o azyl na vonkajších hraniciach EÚ bude v stredu
predmetom rozpravy. Poslancov bude zaujímať najmä dianie na chorvátskych,
gréckych a španielskych hraniciach.
 
 
Ďalšie body programu
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/sk/agenda/briefing/2020-02-10

 
 
Prehľad vybraných tém, ktorými sa bude zaoberať
Európsky parlament počas plenárnej schôdze v dňoch 10. -
13. februára v Štrasburgu.
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Užitočné odkazy
Program zasadnutia
Plenárne zasadnutie naživo (EP Live)
Plenárne zasadnutie naživo (EbS+)
Tlačové konferencie a iné udalosti
Multimediálny web EP
EP Newshub
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http://www.europarl.europa.eu//news/sk/agenda/briefing/2020-02-10
http://www.europarl.europa.eu/plenary/sk/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/sk/plenary/
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=sk
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/sk/other-events/schedule
https://multimedia.europarl.europa.eu/sk/home
http://www.epnewshub.eu


Kontakty 
 
 
Ján JAKUBOV
Tlačový atašé

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

Soňa MELLAK
Tlačová atašé

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

Ivana JANÍKOVÁ
Tlačová atašé

+421 (0) 2 5942 9688
+421 (0) 905 215 051
ivana.janikova@europarl.europa.eu
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Budúci dlhodobý rozpočet EÚ: Rozprava pred
kľúčovým samitom 
 
Poslanci budú v stredu diskutovať o budúcom dlhodobom
rozpočte EÚ. Rozprava prebehne osem dní pred kľúčovým
zasadnutím Európskej rady. 
 
Zákonodarcovia  v  rámci  rozpravy  pravdepodobne zopakujú  svoju  požiadavku  na  prijatie
ambiciózneho Viacročného finančného rámca na roky 2021-2027, ktorý okrem iného zaručí
kontinuitu poľnohospodárskej a kohéznej politiky a zvýši financovanie opatrení v oblastiach
klímy,  výskumu,  digitalizácie,  mladých ľudí  a  malých a stredných podnikov.  Poslanci  tiež
pravdepodobne odmietnu škrty v existujúcich programoch a vyzvú na poskytnutie dodatočných
prostriedkov na podporu investícií a financovanie opatrení v oblasti migrácie a bezpečnosti.
 
Európsky parlament prijal svoje stanovisko k budúcemu Viacročnému finančnému rámcu ešte v
novembri 2018, teda päť mesiacov po tom, ako svoj návrh predstavila Európska komisia. Hlavy
štátov a vlád budú v snahe dospieť k svoju stanovisku diskutovať o dlhodobom rozpočte EÚ v
rámci mimoriadneho zasadnutia Európskej rady dňa 20. februára.
 
Budúci dlhodobý rozpočet EÚ, na ktorom sa po vzájomných rokovaniach dohodnú vyjednávači
EP a Rady, musí schváliť aj Európsky parlament.
 
Okrúhly stôl novinárov s rozpočtovými spravodajcami EP: Utorok, 11. február o 16h00 (budova
WEISS, miestnosť S2.2)
 
Rozprava: Streda, 12. február
 
Tlačová konferencia: Streda, 12. február o 15h00
 
Postup: Vyhlásenie Rady a Komisie s rozpravou
 
Užitočné odkazy
Dlhodobý rozpočet EÚ - užitočné informácie
Dlhodobý rozpočet EÚ - otázky a odpovede
Audiovizuálny materiál
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_18_3570
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_18_3570
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20191204IPR68267/useful-information-on-the-next-multiannual-financial-framework-mff
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20200115IPR70326/multiannual-financial-framework-q-a
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Hlasovanie o obchodnej dohode EÚ s Vietnamom
 
Poslanci budú v utorok diskutovať a v stredu hlasovať o
dohodách o voľnom obchode a o ochrane investícií medzi
Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou.
 
Dohoda  o  voľnom obchode  by  mala  v  prípade  jej  schválenia  v  priebehu  desiatich  rokov
odstrániť  prakticky všetky clá  medzi  Vietnamom a EÚ a umožniť  firmám z Únie vstup na
vietnamský  trh  s  verejným  obstarávaním.  Dohoda  tiež  poskytuje  ochranu  jedinečným
európskych výrobkom a podporuje dosahovanie pokroku v environmentálnych a sociálnych
otázkach vo Vietname.
 
Parlament bude hlasovať aj o dohode o ochrane investícií, ktorá by mala pomôcť riešiť spory
medzi investormi a štátmi. Dohoda počíta s vytvorením systému založeného na nezávislých
sudcoch.
 
Spravodajca Geert Bourgeois (ECR, BE) a predseda Výboru EP pre zahraničný obchod Bernd
Lange (S&D, DE) sa ihneď po hlasovaní odoberú na tlačovú konferenciu.
 
Súvislosti
 
Vietnam je po Singapure v rámci Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) druhým
najväčším obchodným partnerom EÚ. Objem obchodnej výmeny v tovaroch predstavuje ročne
47,6 miliárd eur, v oblasti služieb je to 3,6 miliárd eur ročne. Vývoz EÚ do Vietnamu rastie
každoročne o 5% - 7%. Deficit obchodnej bilancie EÚ s Vietnamom dosahoval v roku 2018
približne 27 miliárd eur.
 
EÚ dováža z Vietnamu najmä telekomunikačné zariadenia, oblečenie a potravinárske výrobky.
Medzi hlavné vývozné artikle Únie smerujúce do Vietnamu patria stroje a dopravné zariadenia,
chemické látky a poľnohospodárske produkty.
 
Rozprava: Utorok, 11. február
 
Hlasovanie: Streda, 12. február
 
Tlačová konferencia: Streda, 12. február - približne o 15h30
 
Postup: Súhlas
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Užitočné odkazy
Návrh legislatívneho uznesenia - obchodná dohoda
Návrh nelegislatívneho uznesenia - obchodná dohoda
Návrh legislatívneho uznesenia - dohoda o ochrane investícií
Návrh nelegislatívneho uznesenia - dohoda o ochrane investícií
Tlačová správa po hlasovaní vo výbore (21.01.2020)
Profil spravodajcu: Geert Bourgeois (ECR, BE)
Priebeh prerokúvania - obchodná dohoda
Priebeh prerokúvania - dohoda o ochrane investícií
Think tank EP: Dohoda o voľnom obchode a o ochrane investícií medzi EÚ a Vietnamom
(14.11.2019)
Podrobnejšie informácie
Think tank EP: Obchodná a investičná dohoda s Vietnamom (február 2020)
Aké sú výhody obchodnej dohody medzi EÚ a Vietnamom? (článok)
Audiovizuálny materiál
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0003_SK.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0017_SK.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0002_SK.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0014_SK.html
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20200121IPR70703/eu-vietnam-free-trade-deal-gets-green-light-in-trade-committee
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/197467/GEERT_BOURGEOIS/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0356(NLE)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0358(NLE)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642270
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642270
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-balanced-and-progressive-trade-policy-to-harness-globalisation/file-eu-vietnam-fta
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/646158/EPRS_ATA(2020)646158_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/economy/20200131STO71518/ake-su-vyhody-obchodnej-dohody-medzi-eu-a-vietnamom
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Budúcnosť vzťahov EÚ so Spojeným kráľovstvom:
Parlament prijme svoje stanovisko 
 
Stanovisko Európskeho parlamentu k budúcemu
usporiadaniu vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom
bude v utorok predmetom rozpravy a v stredu hlasovania
poslancov.
 
Nelegislatívne uznesenie bude prvou reakciou Európskeho parlamentu na návrh rokovacieho
mandátu EÚ z dielne Európskej komisie, ktorý 3. februára predstavil hlavný vyjednávač Únie
Michel  Barnier.  Takzvané rokovacie smernice,  ktoré musia schváliť  zástupcovia všetkých
členských štátov, určujú vyjednávačom EÚ ciele a mantinely pre rokovania s vládou Spojeného
kráľovstva o novom partnerstve po brexite.
 
Konečnú dohoda o usporiadaní vzájomných vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom bude
musieť  pred  jej  vstupom do  platnosti  schváliť  Európsky  parlament.  Poslanci  budú  preto
prostredníctvom svojej koordinačnej skupiny pozorne sledovať rokovania Európskej komisie s
britskou vládou a informovať vyjednávačov EÚ o svojich postojoch, obavách či výhradách.
 
Rada by sa mala k predloženým rokovacím smerniciam EÚ vyjadriť dňa 25. februára. V prípade
ich schválenia by mohlo prvé kolo rokovaní odštartovať začiatkom marca.
 
Súvislosti
 
Spojené kráľovstvo opustilo Európsku úniu dňa 1. februára. Časovo obmedzené prechodné
obdobie, ktoré je súčasťou dohody o brexite, začalo plynúť v momente vystúpenia Spojeného
kráľovstva z EÚ. Koniec prechodného obdobia je aktuálne stanovený na 31. december 2020.
 
Rozprava: Utorok, 11. február
 
Hlasovanie: Streda, 12. február
 
Postup: Vyhlásenie Rady a Komisie s rozpravou a uznesením
 
Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie
 
Užitočné odkazy
Európsky parlament schválil dohodu o brexite (tlačová správa EP, 29.01.2020)
Think tank EP: Európsky parlament po brexite (14.01.2020)
Think tank EP: Upravená dohoda o brexite - zmeny v texte a ďalší postup (22.10.2019)
Think tank EP: EÚ a Spojené kráľovstvo po brexite - komentáre, štúdie a správy (24.01.2020)
Audiovizuálny materiál
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1580896579827&uri=CELEX:52020PC0035
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1580896579827&uri=CELEX:52020PC0035
https://audiovisual.ec.europa.eu/sk/video/I-183943
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2019:384I:FULL&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20200128IPR71204/europsky-parlament-schvalil-dohodu-o-brexite
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
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/brexit_13108_pk


Umelá inteligencia: Zaistenie bezpečnosti pre
spotrebiteľov  
 
Výzvy v oblasti ochrany spotrebiteľa vyplývajúce z čoraz
intenzívnejšieho využívania umelej inteligencie budú v
pondelok predmetom plenárnej rozpravy a v stredu
nelegislatívneho uznesenia. 
 
Parlament sa bude dopadom umelej inteligencie na ochranu spotrebiteľa zaoberať v súvislosti s
pripravovanou bielou knihou Európskej komisie o európskom prístupe k umelej inteligencii,
ktorá by mala byť zverejnená 19. februára.
 
Spotrebitelia  by pred využitím systémov automatizovaného rozhodovania mali  byť  riadne
informovaní o spôsobe ich fungovania, o možnosti spojiť sa s človekom, ktorý môže do činnosti
daného systému zasiahnuť, ako aj o možnosti skontrolovať či opraviť rozhodnutie systému,
uvádza sa v návrhu uznesenia z dielne Výboru EP pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
(IMCO).
 
Poslanci tiež pravdepodobne vyzvú Komisiu na predloženie legislatívnych návrhov, ktoré by
novelizovali pravidlá EÚ v oblasti bezpečnosti a zodpovednosti - vzťahujúce sa napríklad na
stroje či hračky - tak, aby do ich pôsobnosti spadali  aj výrobky a služby obsahujúce prvky
umelej inteligencie.
 
Rozprava: Pondelok, 10. február 
 
Hlasovanie: Streda, 12. február
 
Postup: Otázka na ústne zodpovedanie Komisii s rozpravou a uznesením
 
Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie
 
Užitočné odkazy
Tlačová správa po hlasovaní vo výbore (23.01.2020)
Návrh uznesenia
Otázka na ústne zodpovedanie Komisii
Vyhlásenie predsedníčky Výboru EP pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa Petry De Sutter
(Zelení/EFA, BE)
Think tank EP: Algoritmické rozhodovanie - príležitosti a výzvy
Think tank EP: Rámec riadenia pre algoritmickú zodpovednosť a transparentnosť
Think tank EP: Globálny trendometer - audit algoritmov s cieľom zabrániť chybám
Audiovizuálny materiál
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https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/white_paper.html?locale=sk
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20200120IPR70622/artificial-intelligence-eu-must-ensure-a-fair-and-safe-use-for-consumers
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/IMCO/DV/2020/01-22/RE_1194746_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2020-000008_SK.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/sk/automated-decision-making-processes-vote_I183228-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/sk/automated-decision-making-processes-vote_I183228-V_v
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/624261/EPRS_STU(2019)624261_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/624262/EPRS_STU(2019)624262_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2019)646111
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Rovnosť žien a mužov: Rozprava o cieľoch
budúcej stratégie 
 
Ciele pripravovanej Stratégie EÚ v oblasti rovnosti žien a
mužov na roky 2020-2024 budú v stredu predmetom
rozpravy poslancov s Európskou komisiou.
 
Novú stratégiu EÚ v oblasti rodovej rovnosti by Komisia mala predstaviť začiatkom marca.
 
Súčasná  komisárka  pre  rovnosť  Helena  Dalli  sa  počas  svojho  októbrového  vypočutia  v
Európskom parlamente zaviazala predložiť stratégiu EÚ zameranú na rovnosť žien a mužov na
roky 2020-2024 už počas svojich prvých sto dní  v  úrade.  Súčasťou stratégie ako nového
politického rámca by mali byť usmernenia a konkrétne opatrenia v oblastiach, ktoré sa týkajú
násilia  páchaného  na  ženách,  rozdielov  v  odmeňovaní  žien  a  mužov  a  platovej
transparentnosti,  rodovej  vyváženosti  v  riadiacich  a  dozorných  orgánoch  spoločností,
zosúladenia pracovného a osobného života, ako aj otázok súvisiacich s klimatickými zmenami a
umelou inteligenciou.
 
Rozprava: Streda, 12. február
 
Postup: Vyhlásenie Komisie s rozpravou
 
Užitočné odkazy
Audiovizuálny materiál
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https://multimedia.europarl.europa.eu/sk/-hearing-of-helena-dalli-commissioner-designate-equality-opening-statement-by-helena-dalli_I177923-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Boj proti antisemitizmu, rasizmu a nenávisti v EÚ
 
Reakcia EÚ na nárast antisemitizmu, rasizmu a
nenávistných prejavov v jej členských štátoch bude v
utorok predmetom rozpravy poslancov so zástupcami
Rady (ministrov) EÚ a Európskej komisie.
 
Nárast antisemitských útokov v niektorých členských štátoch EÚ, akým bola napríklad streľba
pravicového extrémistu pred synagógou v nemeckom meste Halle z októbra 2019, ktorá si
vyžiadala dva životy, znepokojuje mnohých poslancov. Časť z nich poukazuje aj na rastúci
počet trestných činov z nenávisti voči rase, etnickej skupine, pohlaviu alebo sexuálnej orientácii,
ktoré sú páchané v online prostredí, ako aj mimo internetu.
 
Rozprava: Utorok, 11. február
 
Postup: Vyhlásenie Rady a Komisie s rozpravou
 
Užitočné odkazy
Osobitný prieskum Eurobarometer zameraný na antisemitizmus v Európe (Európska komisia,
22.01.2019)
Parlament si pripomenul 75. výročie oslobodenia koncentračných táborov pri Osvienčime
(tlačová správa EP, 29.01.2020)
Think tank EP: Židovské komunity v EÚ (január 2020)
Boj proti antisemitizmu (uznesenie EP, 01.06.2017)
Charta základných práv EÚ: Článok 21 - Nediskriminácia
Výzva na ukončenie diskriminácie afroeurópanov v EÚ (tlačová správa EP, 26.03.2019)
Ochrana a nediskriminácia menšín v členských štátoch EÚ (uznesenie EP, 07.02.2018)
Poslanci varujú pred ohrozením základných práv EÚ vo viacerých členských štátoch (tlačová
správa EP, 16.01.2019)
Audiovizuálny materiál
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/memo_19_542
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/memo_19_542
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20200128IPR71206/parliament-commemorates-the-liberation-of-auschwitz-75-years-ago
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20200128IPR71206/parliament-commemorates-the-liberation-of-auschwitz-75-years-ago
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/614659/EPRS_ATA(2018)614659_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0243_SK.html
https://fra.europa.eu/sk/eu-charter/article/21-nediskriminacia
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20190321IPR32133/end-racist-discrimination-against-afro-european-people-in-the-eu
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0032_SK.html
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20190109IPR23026/poslanci-varuju-pred-ohrozenim-zakladnych-prav-eu-vo-viacerych-clenskych-statoch
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20190109IPR23026/poslanci-varuju-pred-ohrozenim-zakladnych-prav-eu-vo-viacerych-clenskych-statoch
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Ohrozenie právneho štátu v Poľsku: Rozprava
 
Poslanci budú v utorok diskutovať so zástupcami Rady a
Komisie o možnostiach, ako sa vysporiadať s
pretrvávajúcim ohrozením právneho štátu v Poľsku. 
 
Plenárna rozprava nadviaže na januárové nelegislatívne uznesenie o zhoršujúcom sa stave
právneho štátu v Maďarsku a Poľsku, v ktorom Európsky parlament kritizoval neschopnosť
Rady  (ministrov)  EÚ  účinne  uplatniť  článok  7  Zmluvy  o  Európskej  únii.  Poslanci  sa
pravdepodobne vyjadria aj k najnovšiemu vývoju v Poľsku v súvislosti s reformou súdnictva.
Časť zákonodarcov možno opäť zdôrazní potrebu okamžitého vytvorenia mechanizmu EÚ pre
demokraciu, právny štát a základné práva na základe návrhu z dielne Európskeho parlamentu.
 
Súvislosti
 
Európska komisia  v  decembri  2017 požadovala prijatie  opatrení,  ktoré by riešili  vnímané
ohrozenie nezávislosti súdnictva v Poľsku. Európsky parlament v uznesení z marca 2018 výzvu
Európskej komisie podporil  poukazujúc na ohrozenie deľby moci,  nezávislosti  súdnictva a
základných práv v krajine.
 
Podľa čl. 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ môže Rada (ministrov) EÚ na základe odôvodneného návrhu
Európskej  komisie rozhodnúť,  že zo strany členského štátu existuje jasné riziko vážneho
porušenia hodnôt EÚ. Pred prijatím takéhoto rozhodnutia by ministri krajín EÚ mali poskytnúť
priestor na vyjadrenie aj predstaviteľom daného členského štátu. Zástupcovia poľskej vlády mali
na pôde Rady v období medzi júnom a decembrom 2018 možnosť obhájiť svoje kroky už trikrát.
 
O existencii závažného a pretrvávajúceho porušovania hodnôt EÚ môže podľa čl. 7 ods. 2
rozhodnúť Európska rada (hlavy štátov a vlád EÚ). Takéto rozhodnutie, ktoré by mohlo viesť aj
k sankciám vrátane pozastavenia hlasovacieho práva danému členskému štátu, však musí byť
prijaté jednomyseľne a musí ho potvrdiť Európsky parlament.
 
Rozprava: Utorok, 11. február
 
Postup: Vyhlásenia Rady a Komisie s rozpravou
 
Užitočné odkazy
Think tank EP: Ochrana právneho štátu v EU - existujúce mechanizmy a ich možné
zefektívnenie (6.11.2019)
Právny štátv v Poľsku a Maďarsku: Poslanci žiadajú lepšiu ochranu hodnôt EÚ (17.12.2019)
Porušovanie zásad právneho štátu. Ako sa uplatňuje článok 7 (infografika)
Audiovizuálny materiál
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0014_SK.html
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20200109IPR69907/pravny-stat-situacia-v-polsku-a-madarsku-sa-zhorsila-upozornuju-poslanci
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-eu-mechanism-on-democracy-the-rule-of-law-and-fundamental-rights
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017PC0835&from=SK
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20180226IPR98615/pravny-stat-v-polsku-poslanci-podporuju-prijatie-opatreni-zo-strany-eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A12012M007
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642280
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642280
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20191216IPR69127/rule-of-law-in-poland-and-hungary-meps-ask-for-better-protection-of-eu-values
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/rule-of-law-concerns-how-the-eu-can-act-infographic
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law_10601_pk


Boj proti nelegálnemu obchodu s mačkami a
psami 
 
Opatrenia proti nezákonnému obchodu so spoločenskými
zvieratami, zamerané na ochranu zvierat, ich vlastníkov a
zdravia verejnosti, budú predmetom rozpravy v utorok a
uznesenia v stredu. 
 
Text  nelegislatívneho uznesenia,  ktoré plénu predkladá Výbor  EP pre životné prostredie,
verejné  zdravie  a  bezpečnosť  potravín  (ENVI),  vyzýva  na  zavedenie  povinného  systém
registrácie psov a mačiek v celej EÚ a úniovú definíciu veľkých komerčných chovateľských
zariadení - takzvaných chovateľských staníc.
 
Súvislosti
 
Podľa odhadov sa každý mesiac stane predmetom obchodu medzi členskými štátmi približne
46.000 psov, väčšina z nich však bez registrácie. Komerční chovatelia totiž zneužívajú právne
predpisy EÚ, ktoré upravujú nekomerčný presun zvierat v Únii.
 
Nezákonný obchod s domácimi zvieratami, s ktorým sa spájajú hrozby týkajúce sa samotných
zvierat,  ich  majiteľov,  ako aj  verejného zdravia,  predstavuje  významný zdroj  príjmov pre
medzinárodný organizovaný zločin.
 
Rozprava: Utorok, 11. február
 
Hlasovanie: Streda, 12. február
 
Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie
 
Užitočné odkazy
Priebeh prerokúvania
Tlačová správa po hlasovaní vo výbore (21.01.2020)
Parlament chce ráznejšie zakročiť proti čiernemu biznisu so šteniatkami (video)
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https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_eu-strategy_study_dogs-cats-commercial-practices_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0576
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0576
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2814(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20200120IPR70621/stop-illegal-trade-in-cats-and-dogs-say-meps
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20200117STO70506/pet-trafficking-measures-against-the-illegal-puppy-business


Rozširovanie Únie: Rozprava o novej metodike
prístupového procesu
 
Poslanci v pondelkovej rozprave zhodnotia návrh
Európskej komisie na úpravu procesu pristúpenia k EÚ. 
 
Rozprava sa zameria na najnovší návrh na zmenu metodiky rozširovania Únie, ktorý Európska
komisia predložila 5. februára s cieľom zdynamizovať proces pristúpenia k EÚ. Komisár pre
susedstvo a rozšírenie Olivér Várhelyi ešte v ten deň diskutoval o návrhu s poslancami Výboru
EP pre zahraničné veci.
 
Nová metodika je založená na štyroch základných princípoch: dôveryhodnosť, predvídateľnosť,
dynamickosť a politické vedenie.
 
Súvislosti
 
Predstavenie novej metodiky prichádza po sklamaní z neochoty Rady (ministrov) EÚ zahájiť
prístupové rozhovory so Severným Macedónskom a Albánskom v októbri 2019.
 
EÚ dosiaľ zahájila prístupové rokovania s Čiernou Horou, Srbskom a Tureckom, Albánsko a
Severné Macedónsko majú štatút kandidátskej krajiny a Bosna a Hercegovina a Kosovo sú
potenciálnymi kandidátmi na vstup do EÚ.
 
Rozprava: Pondelok, 10. február
 
Postup: Vyhlásenie Komisie s rozpravou
 
Užitočné odkazy
Uznesenie EP o začatí prístupových rokovaní so Severným Macedónskom a s Albánskom
(24.10.2019)
Vyhlásenie predsedu EP Davida Sassoliho počas jeho návštevy v Albánsku (03.02.2020)
Rozširovanie Európskej únie
Audiovizuálny materiál
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_20_181
https://www.europarl.europa.eu/streaming/sk.html?event=20200205-1300-COMMITTEE-AFET&language=sk
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20191021IPR64717/albansko-a-severne-macedonsko-nezahajenie-pristupovych-rokovani-je-chybou
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0050_SK.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0050_SK.html
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-there-is-no-plan-b-for-albania-we-will-continue-the-journey-that-you-embarked-upon-together
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sk/sheet/167/the-enlargement-of-the-union
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Zaobchádzanie s utečencami na vonkajších
hraniciach EÚ 
 
Situácia migrantov a žiadateľov o azyl na vonkajších
hraniciach EÚ bude v stredu predmetom rozpravy.
Poslancov bude zaujímať najmä dianie na chorvátskych,
gréckych a španielskych hraniciach.
 
Poslanci sa budú Rady a Komisie pýtať na údajne násilné vytláčanie utečencov z Chorvátska
naspäť na územie Bosny a Hercegoviny. Odopretie možnosti požiadať o azyl osobe, ktorá sa už
nachádza na území EÚ, predstavuje totiž porušenie európskeho a medzinárodného práva.
 
Podobné incidenty, aj keď v menšej miere, boli hlásené aj z hraníc medzi Gréckom a Tureckom
a na španielsko-marockej hranici v Ceute a Melille. Predmetom diskusie sa pravdepodobne
stane aj situácia utečencov, ktorí uviazli v líbyjských zaisťovacích zariadeniach.
 
Rozprava: Streda, 12. február
 
Postup: Vyhlásenie Rady a Komisie s rozpravou
 
Užitočné odkazy
Prepis a videá z rozpravy o situácii migrantov v Bosne a Hercegovine, najmä v Bihaći
(14.11.2019)
Think tank EP: Situácia migrantov v Bosne a Hercegovine (14.11.2020)
Audiovizuálny materiál
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2019-11-14-ITM-002_SK.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2019-11-14-ITM-002_SK.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)644174
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/migration_13001_pk


•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•
•
•

Ďalšie body programu
 
Poslanci sa budú zaoberať aj týmito témami:
 

Priority EÚ pre 64. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien (rozprava v stredu,
hlasovanie vo štvrtok) 
Európska  centrálna  banka  –  výročná  správa  za  rok  2018  (rozprava  v  utorok,
hlasovanie  vo  štvrtok) 
Stratégia EÚ na ukončenie mrzačenia ženských pohlavných orgánov na celom svete
(rozprava a hlasovanie v stredu) 
Námietka  podľa  článku  111:  Zoznam  projektov  spoločného  záujmu  pre  Úniu
(rozprava  v  pondelok,  hlasovanie  v  stredu) 
Námietka podľa článku 112: Olovo a jeho zlúčeniny (hlasovanie v stredu) 
Plán USA pre Blízky  východ:  Odpoveď EÚ v  súlade s  medzinárodným právom
(rozprava v  utorok) 
Boj EÚ proti praniu špinavých peňazí vo svetle tzv. Luanda Leaks (rozprava v stredu) 
Prípady porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (rozpravy a
hlasovania vo štvrtok) 
Malé a stredné podniky a lepšia tvorba práva (rozprava v pondelok) 
Systém FADO - falošné a pravé doklady online (rozprava v stredu, hlasovanie vo
štvrtok) 
Sociálna Európa v digitálnom svete (tematická rozprava v stredu) 
Nová komplexná stratégia EÚ pre Afriku (rozprava v utorok) 
Revízia Paktu stability a rastu (rozprava v stredu)
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