
 

Spravodaj plenárneho zasadnutia EP
(13.
16. december 2021, Štrasburg)
 
Slávnostné udelenie Sacharovovej ceny Alexejovi Navaľnému   
Európsky parlament v stredu napoludnie oficiálne udelí tohtoročnú Sacharovovu cenu
za slobodu myslenia ruskému opozičnému politikovi a protikorupčnému aktivistovi
Alexejovi Navaľnému.  
 
 
Koniec nekalým praktikám veľkých online platforiem  
Poslanci budú v utorok diskutovať a v stredu hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch k
Aktu o digitálnych trhoch, ktorý reguluje postupy veľkých online platforiem v EÚ. 
 
 
Rodová rovnosť: Ľahší prístup žien na trh práce, odstránenie
platových rozdielov 
Poslanci prostredníctvom nelegislatívneho uznesenia pravdepodobne vyzvú EÚ a jej
členské štáty, aby prijali konkrétne opatrenia na podporu práv žien a zníženie
nerovností medzi pohlaviami.
 
 
Tridsiate výročie rozpadu Sovietskeho zväzu: Krátka rozprava 
Tridsať rokov po zániku Sovietskeho zväzu poslanci zhodnotia význam tejto udalosti
pre ďalší vývoj Ruska a Európy.
 
 
Hrozba invázie Ruska na Ukrajinu: Rozprava s Josepom Borrellom  
Poslanci budú v utorok popoludní diskutovať so šéfom diplomacie EÚ Josepom
Borrellom o rozsiahlom posilňovaní ruskej vojenskej prítomnosti na ukrajinských
hraniciach. 
 
 
Ďalšie témy na programe plenárneho zasadnutia
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/sk/agenda/briefing/2021-12-13
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http://www.europarl.europa.eu//news/sk/agenda/briefing/2021-12-13


Prehľad vybraných tém, ktorými sa bude zaoberať
Európsky parlament počas plenárnej schôdze v dňoch 13. -
16. decembra v Štrasburgu.
 

Kontakty 
 
 

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

Ján JAKUBOV
Tlačový atašé

(+421) 2 5942 9695
(+33) 3 881  73840 (STR)
(+421) 903 028 758
jan.jakubov@europarl.europa.eu

Ivana JANÍKOVÁ
Tlačová atašé

+421 (0) 2 5942 9688
+421 (0) 905 215 051
ivana.janikova@europarl.europa.eu
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https://multimedia.europarl.europa.eu/sk/webstreaming?lv=OTHER_EVENTS
https://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


Slávnostné udelenie Sacharovovej ceny Alexejovi
Navaľnému  
 
Európsky parlament v stredu napoludnie oficiálne udelí
tohtoročnú Sacharovovu cenu za slobodu myslenia
ruskému opozičnému politikovi a protikorupčnému
aktivistovi Alexejovi Navaľnému.  
 
Alexej Navaľnyj je v súčasnosti  väznený v Rusku, slávnostnej ceremónie sa teda nemôže
zúčastniť osobne. Cenu preto z rúk predsedu EP Davida Sassoliho preberie jeho dcéra Daria
Navaľná.
 
 
 
Predseda EP Sassoli  a  Leonid Volkov,  politický poradca Alexeja Navaľného,  ktorý počas
kampane pred prezidentskými voľbami v roku 2018 pôsobil  ako šéf jeho volebného štábu,
predstúpia po slávnostnom odovzdaní ceny pred novinárov. Začiatok tlačovej konferencie, ktorá
sa uskutoční v miestnosti Daphne Caruany Galizie, je naplánovaný na 12.45 hod.
 
 
 
Slávnostné odovzdanie Sacharovovej ceny, ako aj tlačovú konferenciu, bude možné sledovať
naživo prostredníctvom EP Live a EbS.
 
 
 
Seminár pre novinárov a diskusia s poslancami
 
 
 
Daria  Navaľná  a  Leonid  Volkov  sa  v  utorok  o  15.30  hod.,  teda  deň  pred  slávnostným
odovzdaním Sacharovovej ceny, zúčastnia na seminári pre novinárov. V pondelok v čase od
19.45 do 21.15 hod. sú zas pozvaní na diskusiu s poslancami z výborov pre zahraničné veci
(AFET), rozvoj (DEVE) a podvýboru pre ľudské práva (DROI).
 
 
 
Súvislosti
 
 
 
Sacharovovu cenu za slobodu myslenia udeľuje Európsky parlament každoročne výnimočným
osobnostiam alebo organizáciám, ktoré bojujú za ľudské práva a základné slobody. Prvými
laureátmi ceny, ktorá nesie meno sovietskeho fyzika a politického disidenta Andreja Sacharova,
boli v roku 1988 Nelson Mandela a Anatolij Marčenko. Sacharovova cena za rok 1989 bola
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https://www.europarl.europa.eu/the-president/en/
https://multimedia.europarl.europa.eu/sk/webstreaming
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20211201IPR18502/press-seminar-european-parliament-sakharov-prize
https://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/sk/home


udelená Alexandrovi Dubčekovi.
 
 
 
Informácie  o  všetkých  tohtoročných  finalistoch  ceny  Európskeho parlamentu  za  slobodu
myslenia  nájdete  tu.
 
 
 
 
Slávnostná ceremónia: Streda, 15. december 
 
Tlačová konferencia: Streda, 15. december, približne od 12h45
 
Postup: Udelenie Sacharovovej ceny
 
Užitočné odkazy
Sacharovovu cenu za rok 2021 získal Alexej Navaľnyj (tlačová správa EP, 20.10.2021)
Spoločenstvo laureátov Sacharovovej ceny
Audiovizuálny materiál: EÚ - Rusko
Audiovizuálny materiál : Sacharovova cena za rok 2021
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https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/eu-affairs/20210916STO12702/sakharov-prize-2021-the-nominees
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20211014IPR14915/sacharovovu-cenu-za-rok-2021-ziskal-alexej-navalnyj
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/sk/the-prize/sakharov-prize-community
https://multimedia.europarl.europa.eu/sk/eu-russia_18701_pk?p_p_id=packages_list_portlet_PackagesListPortlet_INSTANCE_96c9vNhdHMEK&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_packages_list_portlet_PackagesListPortlet_INSTANCE_96c9vNhdHMEK_mvcPath=%2Fhtml%2Fview.jsp&_packages_list_portlet_PackagesListPortlet_INSTANCE_96c9vNhdHMEK_listTypeId=1&_packages_list_portlet_PackagesListPortlet_INSTANCE_96c9vNhdHMEK_onTop=true&_packages_list_portlet_PackagesListPortlet_INSTANCE_96c9vNhdHMEK_selectedListTypeId=1
https://multimedia.europarl.europa.eu/sk/sakharov-prize-2021_20502_pk?p_p_id=packages_list_portlet_PackagesListPortlet_INSTANCE_96c9vNhdHMEK&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_packages_list_portlet_PackagesListPortlet_INSTANCE_96c9vNhdHMEK_mvcPath=%2Fhtml%2Fview.jsp&_packages_list_portlet_PackagesListPortlet_INSTANCE_96c9vNhdHMEK_listTypeId=1&_packages_list_portlet_PackagesListPortlet_INSTANCE_96c9vNhdHMEK_onTop=true&_packages_list_portlet_PackagesListPortlet_INSTANCE_96c9vNhdHMEK_selectedListTypeId=1


Koniec nekalým praktikám veľkých online
platforiem 
 
Poslanci budú v utorok diskutovať a v stredu hlasovať o
pozmeňujúcich návrhoch k Aktu o digitálnych trhoch, ktorý
reguluje postupy veľkých online platforiem v EÚ. 
 
Navrhovaná právna úprava zakazuje niektoré praktiky veľkých platforiem, ktoré sú v pozícii
akéhosi strážcu prístupu (gatekeeper) a umožňuje Európskej komisii vykonať prieskum trhu a
udeliť sankcie za konanie, ktoré je v rozpore s platnými pravidlami.
 
 
 
Akt o digitálnych trhoch (Digital Markets Act, DMA) v znení, ktoré plénu predkladá na základe
svojho hlasovania z 23. novembra Výbor EP pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO),
prináša veľkým online platformám nové priamo uplatniteľné povinnosti a zákazy. Cieľom novej
legislatívy je zaistiť na digitálnom trhu spravodlivú hospodársku súťaž.
 
 
 
Nové nariadenie by sa malo vzťahovať na popredných poskytovateľov takzvaných základných
služieb platforiem, pri ktorých je riziko nekalých obchodných praktík najvyššie. Ide napríklad o
online sprostredkovateľské služby, sociálne siete, vyhľadávače, operačné systémy, online
reklamné služby, služby cloud computingu, služby zdieľania videí, ktoré spĺňajú relevantné
kritériá vzťahujúce sa na strážcov prístupu (gatekeepers). Poslanci do pôsobnosti nariadenia
zaradili  aj  internetové  prehliadače,  virtuálnych  asistentov  a  hybridné  televízne  služby
(connected  TV).
 
 
 
Ďalšie zmeny, ktoré navrhujú poslanci, sa týkajú kritérií, na základe ktorých sú zadefinovaní
strážcovia, ako aj  zoznamu povinností  a obmedzení platforiem. Súčasťou návrhu z dielne
výboru IMCO sú aj nové ustanovenia o cielenej reklame, interoperabilite služieb, obmedzení
tzv. vražedných akvizícií, vymáhaní pravidiel EÚ, úlohe vnútroštátnych orgánov na ochranu
hospodárskej súťaže a pokút.
 
 
 
Podrobnejšie informácie o predloženom návrhu sú k dispozícii v samostatnej tlačovej správe.
 
 
 
 
Rozprava: Utorok, 14. december
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https://www.europarl.europa.eu/committees/sk/imco/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20211118IPR17636/digital-markets-act-ending-unfair-practices-of-big-online-platforms


Výsledky hlasovania: Streda, 15. december
 
Postup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), 1. čítanie (hlasovanie o vyjednávacom
mandáte EP)
 
Užitočné odkazy
Návrh nariadenia
Tlačová správa po hlasovaní vo výbore (23.11.2021)
Videozáznam tlačovej konferencie spravodajcu (23.11.2021)
Profil spravodajcu: Andreas Schwab (EPP, DE)
Priebeh prerokúvania
Audiovizuálny materiál
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0332_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20211118IPR17636/digital-markets-act-ending-unfair-practices-of-big-online-platforms
https://multimedia.europarl.europa.eu/sk/press-conference-by-andreas-schwab-rapporteur-on-digital-markets-act-dma-outcome-of-vote-in-committe_20211123-0920-SPECIAL-PRESSER_vd
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/28223/ANDREAS_SCHWAB/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/0374(COD)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/digital-services-and-digital-markets-act_17701_pk


Rodová rovnosť: Ľahší prístup žien na trh práce,
odstránenie platových rozdielov
 
Poslanci prostredníctvom nelegislatívneho uznesenia
pravdepodobne vyzvú EÚ a jej členské štáty, aby prijali
konkrétne opatrenia na podporu práv žien a zníženie
nerovností medzi pohlaviami.
 
Predložený text uznesenia z dielne Výboru EP pre práva žien a rodovú rovnosť (FEMM), o
ktorého znení budú poslanci diskutovať v pondelok a hlasovať v stredu, žiada členské štáty o
prijatie praktických opatrení na zaistenie rovnakého prístupu žien na trh práce, rovnakej odmeny
a rovnakých práv, aké majú mužskí pracovníci.
 
 
 
Návrh uznesenia v  nadväznosti  na nárast  násilia  páchaného na ženách počas pandémie
naliehavo žiada členské štáty, aby zaistili identifikáciu a stíhanie páchateľov. Predložený text
tiež opätovne vyzýva Bulharsko, Česko, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko a Slovensko, aby ratifikovali
Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti
nemu (tzv. Istanbulský dohovor). V tejto oblasti tiež požaduje prijatie komplexnej legislatívy na
úrovni EÚ.
 
 
 
Poslanci  v  navrhovanom texte  zdôrazňujú,  že  prístup  k  službám v  oblasti  sexuálneho  a
reprodukčného zdravia a k súvisiacim právam je základným a neodňateľným právom žien.
Dôrazne  tiež  pripomínajú,  že  odopretie  bezpečnej  a  zákonnej  starostlivosti  pri  umelom
prerušení  tehotenstva  je  formou  násilia  na  ženách.
 
 
 
Súvislosti
 
 
 
Európska únia potrebuje podľa Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť ešte aspoň 60 rokov,
aby dosiahla úplnú rodovú rovnosť. Hodnotenie EÚ v rámci indexu rodovej rovnosti sa od roku
2010 zvýšilo len o 4,9 bodu.
 
 
 
Únia  dosiahla  priemerné hodnotenie  na úrovni  68 zo 100 bodov,  pričom viac  ako tretina
členských štátov získala menej ako 60 bodov. Slovensko dostalo iba 56 bodov zo 100, horšie
bodové hodnotenie v rámci EÚ dosiahlo už iba Grécko, Maďarsko a Rumunsko.
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https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home
https://eige.europa.eu/sk/in-brief
https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2021


Rozprava: Pondelok, 13. december
 
Výsledky hlasovania: Streda, 15. december
 
Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie
 
Užitočné odkazy
Návrh uznesenia
Priebeh prerokúvania
Profil spravodajkyne: Sandra Pereira (Ľavica, PT)
Think tank EP: Rodová rovnosť
Audiovizuálny materiál
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0315_SK.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2020(INI)
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/197754/SANDRA_PEREIRA/home
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/TD_Gender_Equality.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/gender-balance_17503_pk


Tridsiate výročie rozpadu Sovietskeho zväzu:
Krátka rozprava
 
Tridsať rokov po zániku Sovietskeho zväzu poslanci
zhodnotia význam tejto udalosti pre ďalší vývoj Ruska a
Európy.
 
Predseda Európskeho parlamentu David Sassoli sa pri príležitosti tridsiateho výročia rozpadu
Sovietskeho zväzu prihovorí plénu v pondelok popoludní po 17. hod. -  krátko po zahájení
plenárneho zasadnutia. K téme sa následne vyjadria aj zástupcovia jednotlivých politických
skupín v EP.
 
 
 
 
Rozprava: Pondelok, 13. december
 
Postup: Vyhlásenie predsedu EP a zástupcov politických skupín
 
Užitočné odkazy
Uznesenie EP o dôležitosti európskeho historického povedomia pre budúcnosť Európy
(19.09.2019)
Európa musí pamätať na svoju minulosť, aby mohla budovať svoju budúcnosť (tlačová správa
EP, 19.09.2019)
Audiovizuálny materiál
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0021_SK.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0021_SK.html
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20190917IPR61204/europe-must-remember-its-past-to-build-its-future
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20190917IPR61204/europe-must-remember-its-past-to-build-its-future
https://multimedia.europarl.europa.eu/sk/home


Hrozba invázie Ruska na Ukrajinu: Rozprava s
Josepom Borrellom 
 
Poslanci budú v utorok popoludní diskutovať so šéfom
diplomacie EÚ Josepom Borrellom o rozsiahlom
posilňovaní ruskej vojenskej prítomnosti na ukrajinských
hraniciach. 
 
Parlament prijme k tejto otázke vo štvrtok aj samostatné uznesenie.
 
 
 
Súvislosti
 
 
 
Ruská federácia presunula tisíce vojakov k východnej hranici Ukrajiny. Kremeľ však popiera, že
by plánoval útok voči svojmu západnému susedovi.
 
 
 
Lídri viacerých krajín vrátane Spojených štátov amerických, Spojeného kráľovstva, Francúzska,
Nemecka a Talianska vyzvali Rusko na zmiernenie súčasného napätia. Zároveň však naznačili,
že sú pripravení  dôrazne zareagovať  na akúkoľvek ruskú agresiu,  a  to  napríklad tvrdými
hospodárskymi  sankciami.
 
 
 
 
Rozprava: Utorok, 14. december
 
Výsledok hlasovania: Štvrtok, 16. december
 
Postup: Vyhlásenie vysokého predstaviteľa EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku s
rozpravou a uznesením
 
Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie
 
Užitočné odkazy
Audiovizuálny materiál
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/
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Ďalšie témy na programe plenárneho zasadnutia
 
Poslanci sa budú zaoberať aj týmito témami:
 

Príprava reakcie Európskej rady a EÚ na celosvetový opätovný nárast prípadov
ochorenia COVID-19 (rozprava v stredu) 
Súčasný stav Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (rozprava v stredu) 
Základné práva a právny štát v Slovinsku, najmä oneskorená nominácia prokurátorov
Európskej prokuratúry (výsledky hlasovania vo štvrtok) 
Navrhované rozhodnutie Rady o predbežných núdzových opatreniach na vonkajšej
hranici s Bieloruskom na základe článku 78 ods. 3 ZFEÚ (rozprava v stredu) 
Nástroj medzinárodného obstarávania (výsledky hlasovania v utorok) 
Prejav: Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, prezident Ghany (slávnostné zasadnutie v
utorok) 
Boj proti násiliu založenému na rodovej príslušnosti: kybernetické násilie (rozprava v
pondelok, výsledky hlasovania v utorok) 
Plány na ďalšie oslabenie základných práv v Poľsku,  najmä pokiaľ  ide o normy
Európskeho dohovoru o ľudských právach a sexuálne a reprodukčné zdravie a práva
(rozprava v stredu) 
Európsky rok mládeže 2022 (rozprava v utorok, výsledky hlasovania v utorok) 
Situácia v Nikarague (rozprava v utorok, výsledky hlasovania vo štvrtok) 
Výzvy a perspektívy v oblasti mnohostranných režimov kontroly zbraní hromadného
ničenia a odzbrojenia (rozprava v pondelok, výsledky hlasovania v stredu) 
Nové smerovanie humanitárnej činnosti EÚ (rozprava v utorok, výsledky hlasovania
vo štvrtok) 
Spolupráca  v  boji  proti  organizovanej  trestnej  činnosti  na  západnom  Balkáne
(rozprava  v  utorok,  výsledky  hlasovania  vo  štvrtok) 
Zákaz EÚ využívať voľne žijúce zvieratá v cirkusoch (rozprava vo štvrtok) 
Mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Chorvátsku
(výsledky hlasovania v utorok) 
Mobilizácia  Európskeho  fondu  na  prispôsobenie  sa  globalizácii:  žiadosť
EGF/2021/004  ES/Aragón  –  automobilové  odvetvie  –  Španielsko  (výsledky
hlasovania  v  utorok) 
Mobilizácia  Európskeho  fondu  na  prispôsobenie  sa  globalizácii:  žiadosť
EGF/2021/002  IT/Air  Italy  –  Taliansko  (výsledky  hlasovania  v  utorok) 
Mobilizácia  Európskeho  fondu  na  prispôsobenie  sa  globalizácii:  žiadosť
EGF/2021/003  IT/Porto  Canale  –  Taliansko  (výsledky  hlasovania  v  utorok) 
Prípady porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (rozpravy a
výsledky hlasovaní vo štvrtok) 
Rokovania Výboru pre petície v roku 2020 
Vplyv  organizovanej  trestnej  činnosti  na  vlastné  zdroje  EÚ  a  na  zneužívanie
finančných  prostriedkov  EÚ 
Predchádzanie  korupcii,  neoprávneným  výdavkom  a  zneužívaniu  finančných
prostriedkov EÚ a vnútroštátnych finančných prostriedkov v prípade pohotovostných
fondov a krízových výdavkových oblastí 
Vykonávanie smernice o energetickej hospodárnosti budov 
Európsky rámec pre práva zamestnancov na účasť a revízia smernice o európskej
zamestnaneckej rade 
Výsledky globálneho samitu Výživa v záujme rastu (Japonsko, 7. – 8. decembra) a
rastúca potravinová neistota v rozvojových krajinách 
Hodnotenie zdravotníckych technológií 
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Prekážky voľného pohybu tovaru 
MeToo a obťažovanie – dôsledky pre inštitúcie EÚ 
Vykonávanie certifikačnej schémy Kimberleyského procesu 
Usmernenia Európskej komisie týkajúce sa inkluzívneho jazyka 
Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu ES/Gabon: vykonávací protokol
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