
 

Spravodaj plenárneho zasadnutia EP
(14.
17. september 2020, Brusel)
 
Šéfka exekutívy EÚ predstúpi pred poslancov so správou o stave
Únie 
Doterajšia a budúca činnosť Európskej komisie v kontexte prebiehajúcej pandémie a
hospodárskej krízy budú v stredu predmetom rozpravy poslancov so šéfkou exekutívy
EÚ Ursulou von der Leyen.
 
 
Vlastné zdroje financovania EÚ: Hlasovanie o ďalšom kroku na ceste
k obnove Únie 
Parlament bude v stredu hlasovať o urýchlení schvaľovania nových pravidiel, ktoré Únii
umožnia požičať si 750 miliárd eur na financovanie balíka obnovy EÚ pre budúce
generácie.
 
 
Posilnenie budúcich kapacít EÚ v oblasti civilnej ochrany 
Posilnenie mechanizmu civilnej ochrany EÚ s cieľom umožniť Únii efektívnejšie
reagovať na núdzové situácie väčšieho rozsahu, akou je súčasná pandémia, bude v
stredu predmetom hlasovania EP.
 
 
Financovanie energetickej transformácie: Podpora
najzasiahnutejších regiónov 
Poslanci v stredu zadefinujú mandát EP na rokovania s Radou o zriadení Fondu pre
spravodlivú transformáciu, ktorý by mal pomôcť zmierňovať sociálne dopady
ekologizácie hospodárstva EÚ.
 
 
COVID-19: Harmonizácia testovania a klasifikácie rizika v krajinách
EÚ  
Nedostatočná koordinácia v oblasti posudzovania zdravotného stavu pacientov a
klasifikácie rizík a jej následky na schengenských priestor budú predmetom rozpravy aj
samostatného uznesenia.
 
 
Predchádzanie nedostatku liekov v budúcnosti: Návrhy poslancov 
Parlament by mal vo štvrtok navrhnúť sériu opatrení, ktoré by v budúcnosti mohli
zabrániť nedostatku liekov v EÚ. Ich súčasťou má byť aj zriadenie európskej
pohotovostnej lekárne. 
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Testovanie emisií NOx v skutočných jazdných podmienkach 
Parlament bude hlasovať o zmene pravidiel emisného testovania automobilov s cieľom
zaistiť, aby od septembra 2022 spĺňali limity EÚ pre emisie NOx aj v skutočných
jazdných podmienkach.
 
 
Znižovanie emisií uhlíka v námornej doprave 
Parlament bude v snahe o celkovú dekarbonizáciu dopravy požadovať ambicióznejšie
opatrenia na zníženie emisií CO2 aj v námornej doprave. 
 
 
Právny štát a základné práva v Poľsku: Rastúce obavy poslancov  
Rastúce obavy z postupného odklonu Poľska od demokratických princípov a snaha o
ochranu základných práv jeho obyvateľov budú v pondelok predmetom rozpravy a vo
štvrtok uznesenia EP.
 
 
Napätie vo východnom Stredozemí: Rozprava a uznesenie  
Poslanci sa v utorkovej rozprave a štvrtkovom uznesení zamerajú na prieskumné vrty
Turecka a ich dopady na vzťahy s Gréckom a Cyprom.
 
 
Situácia v Rusku, Bielorusku a Libanone: Rozpravy a uznesenia 
Parlament bude v utorok diskutovať a vo štvrtok prijme uznesenia k demonštráciám v
Bielorusku a otrave Alexeja Navaľného v Rusku. Poslanci sa budú zaoberať aj
situáciou v Libanone. 
 
 
Ďalšie body programu 
Poslanci sa budú zaoberať aj týmito témami:
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/sk/agenda/briefing/2020-09-14

 
 
Prehľad vybraných tém, ktorými sa bude zaoberať
Európsky parlament počas plenárnej schôdze v dňoch 14. -
17. septembra v Bruseli.
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Užitočné odkazy
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
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http://www.europarl.europa.eu//news/sk/agenda/briefing/2020-09-14
http://www.europarl.europa.eu/plenary/sk/agendas.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/sk/home
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=sk
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/sk/schedule/
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


Kontakty 
 
 
Ján JAKUBOV
Tlačový atašé

(+32) 2 28 34476 (BXL)
(+32) 498 98 35 90
jan.jakubov@europarl.europa.eu
TlacoveOddelenie-sk@europarl.europa.eu
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Šéfka exekutívy EÚ predstúpi pred poslancov so
správou o stave Únie
 
Doterajšia a budúca činnosť Európskej komisie v kontexte
prebiehajúcej pandémie a hospodárskej krízy budú v
stredu predmetom rozpravy poslancov so šéfkou exekutívy
EÚ Ursulou von der Leyen.
 
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen sa vo svojom prvom prejave o stave
Európskej únie pravdepodobne zameria na hodnotenie dopadov opatrení, ktoré boli exekutívou
EÚ prijaté alebo navrhnuté za účelom zmiernenia následkov zdravotnej a hospodárskej krízy.
Poslancom by tiež mala predstaviť svoju víziu v oblasti hospodárskej obnovy Únie, boja proti
klimatickým zmenám a aktivít EÚ vo svojom susedstve.
 
Lídri  poslaneckých  klubov  EP  následne  zhodnotia  doterajšiu  prácu  súčasného  kolégia
komisárov a načrtnú svoje predstavy o nastavení budúcoročných priorít Európskej komisie.
 
Webinár
 
V utorok o 16.00 hod.  odštartuje dvojhodinové naživo vysielané online podujatie,  v  rámci
ktorého budú o budúcoročných prioritách EÚ diskutovať podpredseda EP Othmar Karas a
niekoľko predsedov parlamentných výborov. Účastníci tiež zareagujú na otázky či podnety od
občanov a predstaviteľov občianskej spoločnosti.
 
V členských štátoch sa pri tejto príležitosti  organizuje približne 150 podujatí. Podrobnejšie
informácie sú k dispozícii  na samostatnej webovej stránke EP.
 
Súvislosti
 
Rozprava o stave Európskej únie je udalosťou roka, v rámci ktorej Európska komisia skladá
účty demokraticky zvoleným zástupcom občanov EÚ. Rozprava sa tradične zameriava na
najdôležitejšie otázky, ktoré trápia spoločnosť, ako sú napríklad oživenie hospodárstva, zmena
klímy, nezamestnanosť mladých ľudí a migrácia.
 
Prednesenie správy o stave EÚ a následná rozprava s poslancami prispieva k posilneniu
transparentnosti a demokratickosti Únie. Je to príležitosť priblížiť Európsku úniu občanom a
poukázať na kľúčové výzvy a opatrenia prijaté na úrovni EÚ. Jadrom tejto špecifickej plenárnej
rozpravy sú občianske práva a demokratický proces.
 
Prvá rozprava o stave Únie sa uskutočnila v Štrasburgu dňa 7. septembra 2020. Komisiu v
pléne zastupoval jej vtedajší predseda José Manuel Barroso.
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https://www.europarl.europa.eu/soteu/sk/program/


Rozprava: Streda, 16. september
 
Postup: Rozprava o stave Európskej únie
 
Užitočné odkazy
Rozprava o stave Únie: užitočné informácie pre novinárov
Rozprava o stave Únie (webová stránka EP)
Správa o stave Únie 2020 (webová stránka EK)
Správa o stave Únie (video EK)
Audiovizuálny materiál
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http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20200907IPR86511
http://www.europarl.europa.eu/soteu/sk/
https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2020_sk
https://audiovisual.ec.europa.eu/sk/video/I-193956
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Vlastné zdroje financovania EÚ: Hlasovanie o
ďalšom kroku na ceste k obnove Únie
 
Parlament bude v stredu hlasovať o urýchlení
schvaľovania nových pravidiel, ktoré Únii umožnia požičať
si 750 miliárd eur na financovanie balíka obnovy EÚ pre
budúce generácie.
 
Urýchlené prijatie stanoviska Európskeho parlamentu k návrhu Rozhodnutia Rady o systéme
vlastných zdrojov by prispelo k skoršej implementácii tohto kľúčového legislatívneho návrhu.
Európska komisia by tak už čoskoro získala možnosť požičať si na trhoch až 750 miliárd eur na
financovania balíka obnovy Únie.
 
Prijatie stanoviska EP umožní Rade (ministrov) EÚ urýchlene prijať rozhodnutie o vlastných
zdrojoch  a  začať  ratifikačný  proces  v  dvadsiatich  siedmich  krajinách  Únie.  Cieľom je  čo
najskoršie  spustenie  plánu  obnovy  EÚ.
 
Podrobnejšie informácie sú k dispozícii v návrhu správy, ktorú plénu predkladajú spravodajcovia
José Manuel Fernandes (EPP, PT) a Valérie Hayer (RE, FR).
 
Súvislosti
 
Hlasovania  poslancov  o  legislatívnom stanovisku  je  nevyhnutným predpokladom prijatia
rozhodnutia o vlastných zdrojoch financovania Únie v Rade a jeho následnej  ratifikácie v
parlamentoch  členských  štátov  EÚ.  Rada  môže  rozhodnutie  prijať  až  po  konzultácii  s
Európskym  parlamentom.  Hlasovanie  Rady  musí  byť  navyše  jednomyseľné.
 
Rozhodnutie  o  systéme vlastných  zdrojov  predstavuje  právny  základ  pre  zdroje  príjmov
rozpočtu EÚ. Novela rozhodnutia o systéme vlastných zdrojov Únie však prináša nový právny
základ, ktorý Únii umožní požičať si na finančných trhoch prostriedky potrebné na financovanie
nástroja obnovy EÚ pre budúce generácie (NGEU).
 
Rozhodnutie by malo nadobudnúť účinnosť spolu s novým Viacročným finančným rámcom v
januári 2021. Na vstup do platnosti ho však musia najskôr ratifikovať parlamenty všetkých
členských štátov EÚ.
 
Rozprava: Pondelok, 14. september
 
Hlasovanie: Streda, 16. september
 
Postup: Konzultácia
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0146_SK.html#title2
https://www.europarl.europa.eu/meps/sk/96899/JOSE+MANUEL_FERNANDES/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/sk/135511/VALERIE_HAYER/home


Typ dokumentu: Rozhodnutie
 
Užitočné odkazy
Návrh uznesenia
Tlačová správa po hlasovaní vo výbore (01.09.2020)
Priebeh prerokúvania
Budúce financovanie a obnova EÚ: Úloha EP a ďalší postup
Audiovizuálny materiál
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0146_SK.html
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20200827IPR85812/eu-revenue-meps-demand-legally-binding-calendar-for-new-own-resources
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0135(CNS)
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20200722IPR83807/future-eu-financing-and-recovery-parliament-s-role-and-next-steps
https://multimedia.europarl.europa.eu/sk/


Posilnenie budúcich kapacít EÚ v oblasti civilnej
ochrany
 
Posilnenie mechanizmu civilnej ochrany EÚ s cieľom
umožniť Únii efektívnejšie reagovať na núdzové situácie
väčšieho rozsahu, akou je súčasná pandémia, bude v
stredu predmetom hlasovania EP.
 
Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany (UCPM) dokázal členským štátom pomôcť pri
záchrane životov,  podporu  im poskytol  aj  počas  krízy  spôsobenej  ochorením COVID-19.
Prebiehajúca pandémia však odhalila limity súčasného nastavenia krízového manažmentu EÚ,
a to najmä v prípade, že rovnaká núdzová situácia postihne priveľa členských štátov naraz.
 
Poslanci budú preto hlasovať o návrhu na posilnenie úlohy EÚ prostredníctvom mechanizmu
rescEU s cieľom dosiahnuť, aby členské štáty neboli ani v prípade rozsiahlejších núdzových
situácií, akou je aj súčasná pandémia, odkázané len na vlastné zdroje alebo dobrovoľnú pomoc
ostatných krajín. Parlament počas prebiehajúcich rokovaní o budúcom rozpočte a fonde obnovy
EÚ požadoval  v  porovnaní  s  pôvodným návrhom Európskej  komisie  výrazné  navýšenie
prostriedkov  vyčlenených  na  tento  účel.
 
Plénum bude o návrhu diskutovať v pondelok, hlasovanie je naplánované na stredu.
 
Súvislosti
 
Mechanizmus Únie  v  oblasti  civilnej  ochrany bol  vytvorený v  roku 2013 s  cieľom posilniť
spoluprácu členských štátov a zlepšiť tak prevenciu, pripravenosť a reakciu na katastrofy.
Pokiaľ  rozsah núdzovej  situácie presiahne schopnosti  členského štátu vyrovnať sa s ňou,
prostredníctvom tohto mechanizmu môže požiadať o dobrovoľnú pomoc ďalšie členské štáty.
 
V roku 2019 bola vytvorená rezerva operačných kapacít na úrovni Únie pod názvom rescEU s
cieľom umožniť Únii priamo podporiť členské štáty postihnuté katastrofami, ktoré už vyčerpali
svoje vnútroštátne zdroje. Hasičské lietadlá či helikoptéry už v minulosti pomohli členských
štátom  počas  lesných  požiarov,  povodní,  zemetrasení  či  hurikánov,  použité  boli  aj  pri
repatriáciách tisícov občanov EÚ v čase šírenia sa ochorenia COVID-19. Rezerva rescEU tiež
členským štátom počas pandémie poskytla pľúcne ventilátory, osobné ochranné pomôcky,
liečebné prípravky a laboratórny materiál.
 
Rozprava: Pondelok, 14. september
 
Hlasovanie: Streda, 16. september
 
Postup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), 1. čítanie 
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https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/crisis-management-and-solidarity_en#bringingstrandedcitizenshome


Typ dokumentu: Rozhodnutie
 
Užitočné odkazy
Návrh uznesenia
Profil spravodajcu: Nikos Androulakis (S&D, EL)
Priebeh prerokúvania
Návrh Európskej komisie (02.06.2020)
Dlhodobý rozpočet EÚ: Parlament trvá na zmenách v dohode lídrov členských štátov, inak ju
nepodporí (tlačová správa EP, 23.07.2020)
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0148_SK.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/125110/NIKOS_ANDROULAKIS/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/0070(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0220&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20200722IPR83804/dohoda-na-dlhodobom-rozpocte-eu-musi-prejst-zmenami-inak-ju-poslanci-nepodporia
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20200722IPR83804/dohoda-na-dlhodobom-rozpocte-eu-musi-prejst-zmenami-inak-ju-poslanci-nepodporia


Financovanie energetickej transformácie:
Podpora najzasiahnutejších regiónov
 
Poslanci v stredu zadefinujú mandát EP na rokovania s
Radou o zriadení Fondu pre spravodlivú transformáciu,
ktorý by mal pomôcť zmierňovať sociálne dopady
ekologizácie hospodárstva EÚ.
 
Súčasťou  predloženého  uznesenia  Európskeho  parlamentu  je  aj  vytvorenie  takzvaného
Mechanizmu  ekologického  odmeňovania,  návrh  na  stanovenie  miery  spolufinancovania
oprávnených  projektov  zo  strany  EÚ  až  na  úrovni  85%,  umožnenie  dobrovoľného
presmerovania prostriedkov z iných kohéznych fondov a rozšírenie pôsobnosti  Fondu pre
spravodlivú transformáciu.
 
V snahe odštartovať vyjednávania s Radou čo najskôr požiadal Výbor EP pre regionálny rozvoj
(REGI) plénum, aby o návrhu uznesenia a rokovacieho mandátu EP rovno hlasovalo. Ak by
totiž  návrh  rokovacieho  mandátu  nebol  predložený  na  hlasovanie  a  plénum  by  zvrátilo
rozhodnutie výboru o začatí vyjednávaní s Radou a hlasovanie si tak vymohlo, Parlament by
podľa  článku  71  Rokovacieho  poriadku  EP  mohol  o  texte  uznesenia  hlasovať  až  počas
nasledujúceho  plenárneho  zasadnutia,  čo  by  rokovania  zástupcov  EP,  Rady  a  Komisie
oddialilo.
 
Súvislosti
 
Európska  komisia  predložila  legislatívny  návrh  na  zriadenie  Fondu  pre  spravodlivú
transformáciu, ktorý by mal pomôcť znižovať socioekonomické dopady prechodu na klimaticky-
neutrálne hospodárstvo v transformáciou najviac zasiahnutých regiónoch, dňa 14. januára
2020. Ide o prvý legislatívny návrh, ktorý pretavuje priority Európskeho ekologického dohovoru
do praxe. Komisia následne, koncom mája 2020, navrhla výrazné navýšenie prostriedkov pre
transformačný fond.
 
Hlasovanie: Streda, 16. september 
 
Postup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovania), 1. čítanie
 
Typ dokumentu: Nariadenie
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0135_SK.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/sk/regi/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-RULE-071_SK.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1579099555315&uri=COM:2020:22:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1590664315882&uri=COM:2020:460:FIN


Užitočné odkazy
Návrh uznesenia
Tlačová správa po hlasovaní vo výbore (08.07.2020)
Profil spravodajcu: Manolis Kefalogiannis (EPP, EL)
Priebeh prerokúvania
Think tank EP: Fond pre spravodlivú transformáciu (03.07.2020)
Audiovizuálny materiál
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0135_SK.html
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http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/125068/MANOLIS_KEFALOGIANNIS/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0006(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646180/EPRS_BRI(2020)646180_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/sk/


COVID-19: Harmonizácia testovania a klasifikácie
rizika v krajinách EÚ 
 
Nedostatočná koordinácia v oblasti posudzovania
zdravotného stavu pacientov a klasifikácie rizík a jej
následky na schengenských priestor budú predmetom
rozpravy aj samostatného uznesenia.
 
Poslanci v rozprave pravdepodobne zdôraznia, že súčasná tendencia mnohých členských
štátov definovať iné krajiny EÚ ako takzvané červené zóny a uzatvárať svoje hranice by mala
byť nahradené spoločným postupom celej Únie.
 
Zákonodarcovia by sa tiež mohli vyjadriť k absencii spoločných štandardov v oblasti určovania
počtu  pacientov  s  ochorením COVID-19  a  vyzvať  na  harmonizáciu  postupov  testovania.
Frekvencia testovania v sa v súčasnosti v rôznych členských štátoch EÚ pohybuje v rozmedzí
173 až 6,000 testov na 100,000 obyvateľov týždenne.
 
Rozprava je naplánovaná na utorkové popoludnie. O texte uznesenia bude plénum hlasovať vo
štvrtok.
 
Rozprava: Utorok, 15. september
 
Hlasovanie: Štvrtok, 17. september
 
Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie
 
Užitočné odkazy
Tlačová správa po rozprave vo výbore (02.09.2020)
Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb: Aktuálna situácia v súvislosti s ochorením
COVID-19 v EÚ/EHP a Spojenom kráľovstve
Reakcia EÚ na nový koronavírus (webová stránka EP)
Re-open EU: Cestovné informácie z jednotlivých členských štátov
Koronavírus: Komisia navrhuje väčšiu jednoznačnosť a predvídateľnosť opatrení
obmedzujúcich voľný pohyb v EÚ (tlačová správa EK, 04.09.2020)
Schengen: Poslanci žiadajú urýchlené a úplné obnovenie voľného pohybu v rámci EÚ (tlačová
správa EP, 19.06.2020)
COVID-19: Komisia vypracovala koordinovanú reakciu EÚ s cieľom čeliť hospodárskemu
dosahu koronavírusu (tlačová správa EK, 13.03.2020)
Audiovizuálny materiál
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http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20200827IPR85809/covid-19-eu-countries-should-harmonise-testing-procedures-and-frequency
https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/eu-a-koronavirus
https://reopen.europa.eu/sk
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_20_1555
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_20_1555
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20200615IPR81222/schengen-poslanci-ziadaju-urychlene-a-uplne-obnovenie-volneho-pohybu-v-ramci-eu
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20200615IPR81222/schengen-poslanci-ziadaju-urychlene-a-uplne-obnovenie-volneho-pohybu-v-ramci-eu
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_20_459
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_20_459
https://multimedia.europarl.europa.eu/sk/coronavirus-outbreak_14903_pk


Predchádzanie nedostatku liekov v budúcnosti:
Návrhy poslancov
 
Parlament by mal vo štvrtok navrhnúť sériu opatrení, ktoré
by v budúcnosti mohli zabrániť nedostatku liekov v EÚ. Ich
súčasťou má byť aj zriadenie európskej pohotovostnej
lekárne. 
 
Problémy súvisiace s nedostatkom liekov v EÚ, ktoré majú priame negatívne dopady na zdravie
a  bezpečnosť  pacientov  a  možnosť  pokračovať  v  ich  liečbe,  sa  po  vypuknutí  pandémie
ochorenia COVID-19 ešte zhoršili. Príčiny nedostatku liekov a možné riešenia budú ešte pred
hlasovaním predmetom utorkovej plenárnej rozpravy.
 
Podiel liekov na trhu EÚ, ktoré boli vyrobené za hranicami Únie, predstavuje v súčasnosti 40%.
Mimo EÚ sa vyrába aj približne 60% až 80% chemicky účinných látok, a to najmä v Číne a Indii.
 
Návrh uznesenia z dielne Výboru EP pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť
potravín (ENVI) požaduje, aby sa Európska komisia v budúcej liekovej stratégii EÚ zaoberala aj
zvýšením prístupnosti bezpečných a cenovo dostupných liekov. Exekutíva EÚ by tiež podľa
predloženého textu mala hľadať možnosti, ako obnoviť farmaceutickú výrobu v Únii.
 
Parlament  tiež  pravdepodobne  bude  požadovať  vytvorenie  európskej  rezervy  liekov
strategického významu pre zdravotníctvo na báze mechanizmu rescEU. Mala by tak vzniknúť
akási európska pohotovostná lekáreň, ktorá by sa aktivovala v prípadoch prerušenia dodávok
liekov do členských štátov.
 
Hlasovanie: Štvrtok, 17. september
 
Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie
 
Užitočné odkazy
Priebeh prerokúvania
Návrh uznesenia
Profil spravodajkyne: Nathalie Colin-Oesterlé (EPP, FR)
Think tank EP: Riešenie nedostatku liekov
Usmernenia týkajúce sa optimálnych a racionálnych dodávok liekov s cieľom zabrániť ich
nedostatku počas pandémie ochorenia (08.04.2020)
Audiovizuálny materiál
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0142_SK.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_20_1065
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2071(INI)
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0142_SK.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/197536/NATHALIE_COLIN-OESTERLE/home
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)649402
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/human-use/docs/guidelines_isc_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/human-use/docs/guidelines_isc_en.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak-impact-on-health_15802_pk


Testovanie emisií NOx v skutočných jazdných
podmienkach
 
Parlament bude hlasovať o zmene pravidiel emisného
testovania automobilov s cieľom zaistiť, aby od septembra
2022 spĺňali limity EÚ pre emisie NOx aj v skutočných
jazdných podmienkach.
 
Návrh z dielne Európskej komisie predpokladá obnovenie výnimky vzťahujúcej sa na meranie
emisií oxidov dusíka (NOx) osobných a ľahkých úžitkových vozidiel (emisné limity Euro 5 a Euro
6) v skutočných jazdných podmienkach. Komisia totiž pôvodne túto výnimku stanovujúcu faktor
zhody,  teda povoleného rozdielu  medzi  emisiami  nameranými  počas skutočnej  jazdy a v
laboratóriu, predstavila mimo riadneho legislatívneho postupu, a tak ju Všeobecný súd EÚ
svojim rozhodnutím dňa 13. decembra 2018 zrušil.
 
V minulosti  sa automobilové emisie okrem iného aj  oxidov dusíka merali  v  laboratórnych
podmienkach. Pri bežnej prevádzke automobilov však dochádzalo k úniku omnoho väčšieho
množstva emisií.
 
Parlament sa dlhodobo usiluje výrazne znížiť emisie oxidov dusíka a obmedziť tak negatívne
dopady vyplývajúce zo znečistenia ovzdušia. Poslanci preto budú pravdepodobne požadovať
postupné  zrušenie  existujúcej  výnimky  tak,  aby  sa  po  30.  septembri  2022  využívali  na
posúdenie súladu v emisnými limitmi EÚ iba nespracované údaje z testov emisií pri skutočnej
jazde (RDE).
 
Súvislosti
 
Podľa správy Európskej environmentálnej agentúry (EEA) o kvalite ovzdušia z roku 2019 bolo
znečistenie ovzdušia v roku 2016 zodpovedné za vyše 500.000 predčasných úmrtí. Znečistenie
ovzdušia je tak v EÚ hlavnou environmentálnou príčinou predčasnej smrti. Osobné automobily
produkujú  približne  40%  všetkých  emisií  oxidu  dusíka  v  EÚ  a  sú  tak  najmä  v  mestách
významným  zdrojom  znečistenia  ovzdušia.
 
Meranie  emisií  v  automobilovom  priemysle  bolo  predmetom  záujmu  samostatného
vyšetrovacieho výboru EP (EMIS), ktorý bol zriadený v roku 2016 po škandále dieselgate.
Odporúčania výboru EMIS sú k dispozícii  tu.
 
Hlasovanie: Streda, 16. september
 
Postup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), 1. čítanie
 
Typ dokumentu: Nariadenie

Plenárne zasadnutie

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

14 I 21
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https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2019
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0049_SK.html


Užitočné odkazy
Návrh uznesenia
Priebeh prerokúvania
Profil spravodajkyne: Esther de Lange (EPP, NL)
Zmena pravidiel typového schvaľovania vozidiel týkajúca sa faktora zhody pre emisie NOx
(podrobnejšie informácie)
Informácie o emisiách automobilov (webová stránka EK)
Audiovizuálny materiál
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0139_SK.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/0101(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/38398/ESTHER_DE+LANGE/home
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-resilient-energy-union-with-a-climate-change-policy/file-type-approval-of-motor-vehicles-conformity-factors-for-nox-emissions
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-resilient-energy-union-with-a-climate-change-policy/file-type-approval-of-motor-vehicles-conformity-factors-for-nox-emissions
https://ec.europa.eu/growth/sectors/automotive/environment-protection/emissions_sk
http://www.europarl.europa.eu/portal/en


Znižovanie emisií uhlíka v námornej doprave
 
Parlament bude v snahe o celkovú dekarbonizáciu dopravy
požadovať ambicióznejšie opatrenia na zníženie emisií CO2
aj v námornej doprave. 
 
Poslanci Výboru EP pre životné prostredie (ENVI) podporili návrh Európskej komisie na úpravu
systému EÚ na monitorovanie, vykazovanie a overovanie emisií CO2 z námornej dopravy za
účelom jeho zosúladenia so systémom Medzinárodnej námornej organizácie (IMO).
 
Predložený text však zároveň poukazuje na nedostatočný pokrok IMO v úsilí o dosiahnutie
ambicióznej celosvetovej dohody na znižovaní emisií skleníkových plynov. Parlament bude
preto  pravdepodobne  požadovať,  aby  mali  lodné  spoločnosti  povinnosť  znižovať  svoje
celoročné objemy emisií na prepravnú jednotku. Poslanci tiež navrhujú, aby lode s hrubou
priestornosťou 5,000 ton a viac boli začlenené do systém EÚ na obchodovanie s emisiami
(ETS).
 
Súvislosti
 
Námorná doprava je jediným sektorom, na ktorý sa výslovne nevzťahuje cieľ EÚ v oblasti
znižovania emisií skleníkových plynov. Emisie skleníkových plynov z medzinárodnej námornej
dopravy tvoria podľa odhadov približne 2 – 3 percentá celkových globálnych emisií skleníkových
plynov. To je viac než emisie ktoréhokoľvek štátu EÚ. V roku 2017 bola podľa údajov Európskej
environmentálnej  agentúry  (EEA)  námorná  doprava  Únie  zodpovedná  za  13%  emisií
skleníkových  plynov  v  celom  sektore  dopravy  v  EÚ.
 
Rozprava: Pondelok, 14. september
 
Hlasovanie: Streda, 16. september
 
Postup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), 1. čítanie
 
Typ dokumentu: Rozhodnutie
 
Užitočné odkazy
Návrh uznesenia
Profil spravodajkyne: Jutta Paulus (Zelení/EFA, DE)
Priebeh prerokúvania
Podrobnejšie informácie o legislatívnom procese
Think tank EP: Monitorovanie, nahlasovanie a overovanie emisií CO2 z námornej dopravy.
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https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:0920c07e-2865-11e9-8d04-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF
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https://epthinktank.eu/2019/10/07/monitoring-reporting-and-verification-of-co2-emissions-from-maritime-transport-eu-legislation-in-progress/


Právny štát a základné práva v Poľsku: Rastúce
obavy poslancov 
 
Rastúce obavy z postupného odklonu Poľska od
demokratických princípov a snaha o ochranu základných
práv jeho obyvateľov budú v pondelok predmetom
rozpravy a vo štvrtok uznesenia EP.
 
V nadväznosti  na rozpravu so zástupcami Rady a Komisie pristúpi plénum k hlasovaniu o
návrhu predbežnej správy, ktorá sa týka prebiehajúceho postupu podľa článku 7 Zmluvy o EÚ v
súvislosti s možným rizikom porušenia zásad právneho štátu poľskou vládou. Text z dielne
Výboru  EP  pre  občianske  slobody,  spravodlivosť  a  vnútorné  veci  (LIBE)  poukazuje  na
„presvedčivé dôkazy‟ o porušovaní princípov právneho štátu, spomína tiež možné ohrozenie
nezávislosti súdnictva a ochrany základných práv, ako aj narúšanie fungovania zákonodarného
a volebného systému.
 
Situácia sa od decembra 2017, keď bol Európskou komisiou aktivovaný postup voči poľskej
vláde podľa článku 7 Zmluvy o EÚ, zhoršila, konštatuje predložený text uznesenia. Poslanci v
ňom zároveň vyzývajú Radu, aby sa situáciou zaoberala a konečne zakročila.
 
Diskriminácia príslušníkov LGBTI komunity
 
Poslanci sa budú zaoberať aj situáciou LGBTI osôb, ktoré sa v krajine potom, ako sa viacero
obcí, okresov a vojvodstiev vyhlásilo za zóny bez LGBTI ideológie, stávajú čoraz častejšie
terčom nespravodlivého obviňovania. Komisie sa v tejto súvislosti budú pýtať, či tieto vyhlásenia
verejných orgánov môžu predstavovať diskrimináciu v zamestnaní podobne, ako v prípade, o
ktorom nedávno rozhodol Súdny dvor EÚ.
 
Netolerancia a násilie voči príslušníkom LGBTI komunity sú v Poľsku na vzostupe. Vyplýva to z
prieskumu Agentúry EÚ pre základné práva (FRA) o skúsenostiach LGBTI osôb v Európe.
Podľa drvivej väčšiny respondentov poľská vláda zlyháva v boji proti predsudkom a intolerancii
voči LGBTI osobám, a teda aj pri ich účinnej ochrane.
 
Rozprava: Pondelok, 14. september
 
Hlasovanie: Štvrtok, 17. september
 
Postup: Otázka na ústne zodpovedanie Komisii
 
Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0138_SK.html
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https://fra.europa.eu/en/publication/2020/eu-lgbti-survey-results


Užitočné odkazy
Tlačová správa po hlasovaní vo výbore (16.07.2020)
Porušovanie zásad právneho štátu. Ako sa uplatňuje článok 7 (infografika)
Think tank EP: Ochrana zásad právneho štátu v EÚ - existujúci mechanizmus a jeho možné
vylepšenia
Uznesenie EP o verejnej diskriminácii a nenávistných prejavoch voči LGBTI osobám vrátane
zón bez LGBTI (18.12.2019)
Audiovizuálny materiál
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http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20200716IPR83505/rule-of-law-in-poland-overwhelming-evidence-of-breaches
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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/doceo/document/TA-9-2019-0101_SK.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0101_SK.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law-in-poland_14807_pk


Napätie vo východnom Stredozemí: Rozprava a
uznesenie 
 
Poslanci sa v utorkovej rozprave a štvrtkovom uznesení
zamerajú na prieskumné vrty Turecka a ich dopady na
vzťahy s Gréckom a Cyprom.
 
Parlament sa rastúcim napätím medzi Aténami a Ankarou a možnou reakciou zo strany EÚ
bude zaoberať pred mimoriadnym zasadnutím Európskej rady v dňoch 24. - 25. septembra, na
ktorom sa situácii vo východnom Stredozemí budú venovať lídri členských štátov. Na utorkovej
plenárnej rozprave sa zúčastní aj vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú
politiku Josep Borell.
 
Súvislosti
 
Pokračujúce prieskumy Turecka vo výhradnej hospodárskej zóne Grécka a Cypru viedli  v
ostatných mesiacoch k eskalácii napätia medzi Ankarou na jednej strane a Aténami a Nikóziou
na strane druhej. Grécko a Turecko zároveň uviedli svoje ozbrojené sily do stavu pohotovosti.
 
Európska únia vyjadrila Grécku a Cypru solidaritu a vyzvala na dialóg s Tureckom. Predseda
Európskej rady Charles Michel dňa 6. septembra telefonicky diskutoval o napätej situácii s
tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoğanom.
 
Poslanci sa zaoberali  problematickými aktivitami Turecka v tejto oblasti  aj  počas júlového
plenárneho zasadnutia. Rozprava prebehla za prítomnosti šéfa diplomacie EÚ Josepa Borella.
 
Rozprava: Utorok, 15. september
 
Hlasovanie: Štvrtok, 17. september
 
Postup: Vyhlásenie vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku s
rozpravou a uznesením
 
Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie
 
Užitočné odkazy
Neformálne stretnutie ministrov zahraničných vecí EÚ: Vyhlásenie vysokého predstaviteľa
Josepa Borrella na tlačovej konferencii (28.08.2020)
Výročná správa o ľudských právach za rok 2019 - stabilita a bezpečnosť v Stredozemí a
negatívna úloha Turecka, situácia v Bielorusku (rozprava EP, 09.07.2020)
Think tank EP: Konfliktný prieskum zásob zemného plynu vo východnom Stredozemí
Audiovizuálny materiál
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https://www.consilium.europa.eu/sk/meetings/european-council/2020/09/24-25/
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/84516/informal-meeting-eu-foreign-ministers-gymnich-remarks-hrvp-josep-borrell-press-conference_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/84516/informal-meeting-eu-foreign-ministers-gymnich-remarks-hrvp-josep-borrell-press-conference_en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2020-07-09-ITM-008_SK.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2020-07-09-ITM-008_SK.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652048/EPRS_BRI(2020)652048_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/
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Situácia v Rusku, Bielorusku a Libanone:
Rozpravy a uznesenia
 
Parlament bude v utorok diskutovať a vo štvrtok prijme
uznesenia k demonštráciám v Bielorusku a otrave Alexeja
Navaľného v Rusku. Poslanci sa budú zaoberať aj
situáciou v Libanone. 
 
Rozpravy, na ktorých sa zúčastní aj šéf diplomacie EÚ Josep Borrell, sa zamerajú na:
 

politický vývoj v Bielorusku v súvislosti s masovými protivládnymi protestami, ktoré v
krajine vypukli po sporných prezidentských voľbách z 9. augusta, 
situáciu v Rusku v súvislosti s otravou ruského opozičného politika a protikorupčného
aktivistu Alexeja Navaľného, 
nedávnu krízu a najnovší vývoj v Libanone.
 

Rozpravy na zahraničnopolitické témy sú naplánované na utorňajšie dopoludnie. Parlament
bude o konečnom znení uznesení k situácii v Rusku a Bielorusku hlasovať vo štvrtok.
 
Rozpravy: Utorok, 15. september (Bielorusko, Libanon, Rusko)
 
Hlasovania: Štvrtok, 17. september (Bielorusko, Rusko)
 
Typ dokumentov: Nelegislatívne uznesenia
 
Užitočné odkazy
Bielorusko: Prominentní zástupcovia občianskej spoločnosti žiadajú EÚ o ráznu podporu
protestujúcich (tlačová správa EP, 07.09.2020)
Predseda Výboru EP pre zahraničné veci David McAllister: Parlament podporuje volanie
bieloruského ľudu po zmene (tlačová správa EP, 25.08.2020)
Poslancov hlboko znepokojil prípad Alexeja Navaľného (tlačová správa EP, 01.09.2020)
Audiovizuálny materiál
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http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20200904IPR86421/belarus-civil-society-urge-the-eu-to-show-strong-support-for-the-protests
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20200904IPR86421/belarus-civil-society-urge-the-eu-to-show-strong-support-for-the-protests
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20200825IPR85602/mcallister-european-parliament-supports-the-people-of-belarus-demanding-change
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20200825IPR85602/mcallister-european-parliament-supports-the-people-of-belarus-demanding-change
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20200901IPR86101/meps-deeply-concerned-over-the-case-of-alexei-navalnyi
https://multimedia.europarl.europa.eu/sk/
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Ďalšie body programu
 
Poslanci sa budú zaoberať aj týmito témami:
 

Kultúrna obnova Európy (hlasovanie vo štvrtok) 
Úloha EÚ pri ochrane a obnove svetových lesov (hlasovanie v utorok) 
Strategický prístup k liekom v životnom prostredí (rozprava v pondelok, hlasovanie
vo štvrtok) 
Potreba okamžitej humanitárnej reakcie EÚ na súčasnú situáciu v utečeneckom
tábore Moria (rozprava vo štvrtok) 
Vývoz zbraní: vykonávanie spoločnej pozície 2008/944/SZBP (rozprava v pondelok,
hlasovanie v stredu) 
Správa o vykonávaní dohody o pridružení medzi  EÚ a Gruzínskom (rozprava v
pondelok,  hlasovanie v stredu) 
Prípady porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (rozpravy a
hlasovania vo štvrtok) 
Boj proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí (rozprava v
pondelok) 
Úloha európskych orgánov dohľadu v škandále Wirecard (rozprava v pondelok) 
Účinné  opatrenia  na  zvýšenie  ekologickosti  programov  Erasmus+  a  Kreatívna
Európa  a  Európskeho  zboru  solidarity  (rozprava  a  hlasovanie  v  pondelok) 
Maximalizácia potenciálu energetickej hospodárnosti fondu budov EÚ (rozprava v
pondelok, hlasovanie vo štvrtok) 
Správa o vykonávaní vnútroštátnych stratégií integrácie Rómov: boj proti negatívnym
postojom voči osobám rómskeho pôvodu v Európe (hlasovanie vo štvrtok) 
Opatrenia pre udržateľný trh železničnej dopravy vzhľadom na pandémiu COVID-19
(rozprava v pondelok, hlasovanie vo štvrtok)
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