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dlhodobý rozpočet, sledovacie aplikácie
 
Počas májového plenárneho zasadnutia poslanci vyzvali k vytvorenie záchranného
hospodárskeho balíka v hodnote dvoch biliónov eur na zmiernenie následkov pandémie
koronavírusu.
 

Ozdravný hospodársky balík
 
Európsky parlament žiada vytvorenie ozdravného hospodárskeho balíka v hodnote 2 biliónov
eur, ktorý by pomohol vyrovnať sa s následkami pandémie. V piatok prijatom uznesení poslanci
uviedli, že väčšina prostriedkov z neho by mala byť uvoľnená prostredníctvom fondov a varovali
Komisiu, aby upustila od používania zavádzajúcich čísiel.
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https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20200512IPR78912/covid-19-parlament-presadzuje-ozdravny-balik-v-hodnote-dvoch-bilionov-eur
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20200512IPR78912/covid-19-parlament-presadzuje-ozdravny-balik-v-hodnote-dvoch-bilionov-eur


Núdzový plán dlhodobého rozpočtu
 
Parlament žiada Komisiu, aby pripravila núdzový rozpočtový plán pre prípad, ak sa nepodarí
prijať nový dlhodobý rozpočet EÚ načas. Cieľom takéhoto plánu je zaistiť kontinuitu platieb pre
občanov, organizácie a programy, ktoré sú financované z rozpočtu EÚ.
 
Vakcíny a lieky
 
Vo štvrtok poslanci rokovali o tom, ako urýchliť vývoj vakcín a liekov proti koronavírusu.
Zdôraznili pritom, že vyvinuté liečivá musia byť dostupné pre každého.
 
Sledovacie aplikácie
 
V ten istý deň pripomenuli, že aplikácie na sledovanie šírenia koronavírusu musia rešpektovať
právo na súkromie a ochranu informácií a môžu sa používať len dovtedy, pokiaľ to je
nevyhnutné.
 
Situácia v Maďarsku
 
Parlament vyzval Komisiu a Radu, aby zakročila v záujme chrániť demokraciu a zásady
právneho štátu v Maďarsku. Mnohí poslanci upozornili, že núdzové opatrenia, ktoré prijal
maďarská vláda, nie sú v súlade s pravidlami a hodnotami EÚ.
 
Doprava
 
V piatok Parlament odobril uvoľnenie pravidiel pre sektor dopravy, vrátane leteckej, lodnej a
železničnej dopravy, ktoré by im malo pomôcť lepšie prekonať následky koronakrízy.
 
Ostatné
 
V stredu poslanci odhlasovali nové štítky na pneumatiky, na ktorých sa budú povinne uvádzať
informácie o spotrebe paliva, priľnavosti za mokra a hluku, aby sa spotrebitelia vedeli pri ich
kúpe lepšie rozhodnúť.
 
Prijaté boli aj nové bezpečnostné štandardy na využívanie vyčistenej odpadovej vody na
zavlažovanie v poľnohospodárstve, aby sa predchádzalo nedostatku vody, predovšetkým v
letných mesiacoch.
 
V sérii hlasovaní parlament udelil súhlas väčšine inštitúcií a agentúr EÚ s plnením rozpočtu v
roku 2018. Tento proces sa volá udeľovanie absolutória. Parlament jeho udelenie odložil pre
Radu, pretože mu opakovane neposkytuje vyžadované informácie a Hospodárskemu a
sociálnemu výboru, ktorý musí doriešiť vnútorné problémy.
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https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/eu-a-koronavirus/20200323STO75619/ako-eu-financuje-vyskum-koronavirusu
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200429STO78174/covid-19-tracing-apps-ensuring-privacy-and-data-protection
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20200512IPR78917/mimoriadne-opatrenia-v-madarsku-poslanci-pozaduju-sankcie-a-zastavenie-platieb
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20200512IPR78917/mimoriadne-opatrenia-v-madarsku-poslanci-pozaduju-sankcie-a-zastavenie-platieb
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20200423STO77731/nove-oznacovanie-pneumatik-v-eu-infografika
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20190206STO25114/poslanci-su-za-to-aby-sa-v-polnohospodarstve-vyuzivala-vycistena-odpadova-voda
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20190206STO25114/poslanci-su-za-to-aby-sa-v-polnohospodarstve-vyuzivala-vycistena-odpadova-voda
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/eu-affairs/20150427STO46470/absolutorium-alebo-suhlas-s-plnenim-rozpoctu-otazky-a-odpovede
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20200512IPR78919/ep-pozaduje-nove-opatrenia-na-ochranu-prostriedkov-eu-vsima-si-aj-slovensko


Viac informácií z plenárneho zasadnutia
Tlačové správy
Videá z plenárneho zasadnutia
Audiovizuálne materiály na stiahnutie

Európsky parlament na sociálnych sieťach
Facebook
Instagram
LinkedIn
Reddit
Twitter - v slovenčine
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http://www.europarl.europa.eu/news/sk/news-room/plenary
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/sk/plenary/
https://multimedia.europarl.europa.eu/sk/home
https://www.facebook.com/europeanparliament
https://www.instagram.com/europeanparliament/
http://www.linkedin.com/company/european-parliament?trk=cp_followed_name_european-parliament
http://www.reddit.com/r/europeanparliament
https://twitter.com/Europarl_sk

