
 

Spravodaj plenárneho zasadnutia EP (8.
11. marec 2021, Brusel)
 
Konferencia o budúcnosti Európy: Podpis spoločného vyhlásenia 
Zástupcovia EP, Rady a Komisie podpíšu v stredu spoločné vyhlásenie o Konferencii o
budúcnosti Európy, ktorá sa má zamerať na riešenie starých a nových výziev a posilniť
európsku solidaritu.
 
 
Oslava Medzinárodného dňa žien s novozélandskou premiérkou  
Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien sa poslancom v pondelok prihovorí predseda
EP David Sassoli a zo záznamu aj premiérka Nového Zélandu Jacinda Ardern.
 
 
InvestEU: Konečné hlasovanie o programe strategických a
inovatívnych investícií  
Parlament bude v utorok diskutovať a hlasovať o novom programe InvestEU, ktorý by
mal mobilizovať verejné a súkromné investície a zjednodušiť prístup k ich financovaniu.
 
 
 
EU4Health: Hlasovanie o novom zdravotnom programe EÚ 
Ustanovenie programu EU4Health, ktorý by mal s pomocou sedemročného rozpočtu
5,1 miliárd eur posilniť systémy zdravotnej starostlivosti v EÚ, bude predmetom
rozpravy a hlasovania v utorok.
 
 
Globálne klimatické úsilie: Výzva na zavedenie uhlíkovej dane na
dovoz do EÚ 
Parlament bude v pondelok diskutovať a v stredu hlasovať o požiadavke na zavedenie
uhlíkovej dane na tovary dovážané z krajín, ktoré nedostatočne bojujú proti
klimatickým zmenám. 
 
 
Povinnosť podnikov chrániť ľudské práva a životné prostredie  
Výzva na prijatie záväzných štandardov zodpovedného správania sa podnikov a
pravidiel ich zodpovednosti za ľudské práva a životné prostredie bude predmetom
rozpravy a hlasovania poslancov. 
 
 
Útoky na slobodu médií v Maďarsku, Poľsku a Slovinsku  
Snahy vnútroštátnych orgánov niektorých krajín EÚ o umlčanie nezávislých médií budú
v stredu predmetom rozpravy poslancov so zástupcami Rady a Komisie.
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Hlasovanie o vyhlásení celej EÚ za slobodnú zónu pre LGBTIQ
osoby  
Poslanci budú v stredu diskutovať a vo štvrtok hlasovať o výzve na vyhlásenie celej
Únie za slobodnú zónu pre LGBTIQ osoby. Iniciatíva je reakciou na tzv. zóny bez
LGBT ideológie v Poľsku. 
 
 
Ďalšie body programu 
Poslanci sa budú zaoberať aj týmito témami:
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/sk/agenda/briefing/2021-03-08

 
 
Prehľad vybraných tém, ktorými sa bude zaoberať
Európsky parlament počas plenárnej schôdze v dňoch 8. -
11. marca.
 

Kontakty 
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Užitočné odkazy
Program zasadnutia
Plenárne zasadnutie naživo (EbS+)
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/2021-03-08
http://www.europarl.europa.eu/plenary/sk/agendas.html
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=sk
https://multimedia.europarl.europa.eu/sk/webstreaming?lv=OTHER_EVENTS
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 JANIKOVA
Tlačová atašé

(+421) 2 5942 9688
(+421) 905 215 051
ivana.janikova@europarl.europa.eu
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Konferencia o budúcnosti Európy: Podpis
spoločného vyhlásenia
 
Zástupcovia EP, Rady a Komisie podpíšu v stredu
spoločné vyhlásenie o Konferencii o budúcnosti Európy,
ktorá sa má zamerať na riešenie starých a nových výziev a
posilniť európsku solidaritu.
 
Podpis spoločnej deklarácie predstaviteľmi Európskeho parlamentu, Rady (ministrov) EÚ a
Európskej komisie odštartuje proces, ktorý umožní občanom zúčastniť sa na pretváraní politík a
inštitúcií Únie. Súčasťou spoločného vyhlásenia je záväzok vypočuť si Európanov a konať na
základe  odporúčaní  konferencie  -  v  súlade  s  právomocami  zakotvenými  v  európskych
zmluvách.
 
Na konferencii by sa na základe otvoreného, inkluzívneho a transparentného prístupu mali
zúčastniť ľudia s rôznym zázemím, zástupcovia občianskej spoločnosti a predstavitelia ďalších
zainteresovaných strán na európskej, štátnej, regionálnej a miestnej úrovni. Spoločne by mali
udávať tón konferencie a podieľať sa na tvorbe jej programu, a to v rámci množstva podujatí či
prostredníctvom mnohojazyčnej digitálnej platformy.
 
Vyhlásenie Konferencie predsedov (predseda EP a lídri poslaneckých klubov) po ich odobrení
textu spoločného vyhlásenia je k dispozícii tu.
 
Podpis spoločného vyhlásenia: Streda, 10. marec
 
Postup: Slávnostné zasadnutie
 
Užitočné odkazy
Uznesenie EP o koordinovanom postupe EÚ v boji proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom
(17.04.2020)
Vyhlásenie Konferencie predsedov EP k výročiu Schumanovej deklarácie  (07.05.2020)
Think tank EP: Konferencia o budúcnosti Európy
Audiovizuálny materiál
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https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20210301IPR98957/ep-leaders-approve-conference-on-the-future-of-europe-s-founding-declaration
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_SK.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_SK.html
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20200507IPR78608/vyhlasenie-konferencie-predsedov-ep-k-vyrociu-schumanovej-deklaracie
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)651959
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/conference-on-future-of-europe_17609_pk


Oslava Medzinárodného dňa žien s
novozélandskou premiérkou 
 
Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien sa poslancom v
pondelok prihovorí predseda EP David Sassoli a zo
záznamu aj premiérka Nového Zélandu Jacinda Ardern.
 
Predsedníčka novozélandskej vlády sa na plenárnom zasadnutí  zúčastní prostredníctvom
vopred nahratého videa. Jacinda Ardern sa vo svojom posolstve pravdepodobne zameria na
vedúcu  úlohu  žien  v  časoch  pandémie  a  na  vlastné  skúsenosti  s  bojom  proti  novému
koronavírusu  a  súvisiacou  krízou.
 
Premiérka Nového Zélandu by tiež mala poukázať na výrazné zastúpenie žien v prvej línii boja
proti pandémii a jej následkom a zdôrazniť potrebu zapojiť ženy do rozhodovania o riešenia na
všetkých úrovniach s cieľom zaistiť, že reakcia na COVID-19 bude zohľadňovať potreby celej
spoločnosti.
 
Prejav prednesie aj  predseda Európskeho parlamentu David Sassoli,  a to pred oficiálnym
zahájením plenárneho zasadnutia.
 
Aktivity na sociálnych sieťach
 
Predsedníčka Výboru EP pre práva žien a rodovú rovnosť Evelyn Regner (S&D, AT) bude v
pondelok o 11.00 hod. na Facebooku naživo odpovedať na otázky občanov týkajúce sa rovnosti
žien a mužov v EÚ či ťažkostí, ktorým čelia ženy počas pandémie ochorenia COVID-19. Prenos
z tohto podujatia môžete sledovať naživo tu.
 
Poslankyňa Regner sa následne o 12.00 hod. zúčastní na diskusii na Instagrame s poľskou
modelkou a aktivistkou Anjou Rubik. Diskusiu môžete sledovať naživo tu.
 
Užitočné odkazy
Uznesenie EP o rodovej perspektíve počas krízy spôsobenej ochorením COVID-19 a v období
po kríze (21.01.2021)
Medzinárodný deň žien 2021 (články, videá, infografiky)
Think tank EP: Dosahovanie rovnosti žien a mužov v časoch pandémie a súčasných výziev
Think tank EP: COVID-19 - potreba rodovej reakcie
Think tank EP: Ženy v politike v EÚ - aktuálna situácia
Think tank EP: Ženy na čele boja proti pandémii COVID-19
Think tank EP: Kríza spôsobená novým koronavírusom - rastúce rozdiely medzi mužmi a
ženami
COVID-19: Vplyv krízy na ženy (infoklip)
Medzinárodný deň žien 2021 (webová stránka Výboru EP pre práva žien a rodovú rovnosť)
Audiovizuálny materiál
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https://www.europarl.europa.eu/meps/sk/96998/EVELYN_REGNER/home
https://www.facebook.com/europeanparliament
https://www.instagram.com/europeanparliament/
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0024_SK.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0024_SK.html
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/mdz-2021
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/659440/EPRS_ATA(2021)659440_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)689348
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)689345
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/230495/ICM-ThD-IWDFEMM2021.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/679100/EPRS_ATA(2021)679100_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/679100/EPRS_ATA(2021)679100_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/sk/infoclip-women-and-the-impact-of-the-covid-19-crisis-_I201104-V_v
http://www.europarl.europa.eu/committees/sk/femm/international-women-day
https://multimedia.europarl.europa.eu/sk/international-women-s-day_4601_pk


InvestEU: Konečné hlasovanie o programe
strategických a inovatívnych investícií 
 
Parlament bude v utorok diskutovať a hlasovať o novom
programe InvestEU, ktorý by mal mobilizovať verejné a
súkromné investície a zjednodušiť prístup k ich
financovaniu.  
 
Program InvestEU by s pomocou záruky v rozpočte EÚ v objeme 26 miliárd eur v bežných
cenách mal zmobilizovať 400 miliárd eur, ktoré by mali byť preinvestované v celej Európskej
únii.
 
InvestEU sa na základe decembrovej dohody poslancov so zástupcami Rady (ministrov) EÚ
zameria  na  podporu  strategických  investícií  do  produkcie  farmaceutických  výrobkov,
zdravotníckych  pomôcok  a  spotrebného  materiálu,  ako  aj  komponentov  a  zariadení  pre
informačné a komunikačné technnológie v EÚ. Parlamentní vyjednávači z rozpočtového a
hospodárskeho výboru tiež presadili  kapitálovú podporu pre malé a stredné podniky, ktoré
zasiahla kríza spôsobená pandémiou ochorenia COVID-19.
 
Program, ktorý je súčasťou balíka obnovy EÚ pre budúce generácie s celkovým rozpočtom 750
miliárd  eur,  by  mal  tiež  pomôcť  financovať  udržateľné projekty  s  dokázateľne pozitívnym
sociálnym vplyvom a vplyvom na životné prostredie  a  klímu.
 
Rozprava: Utorok, 9. marec
 
Výsledky hlasovania: Utorok, 9. marec
 
Postup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), dohoda v 1. čítaní
 
Typ dokumentu: Nariadenie
 
Užitočné odkazy
Priebeh prerokúvania
InvestEU (webová stránka programu)
Think tank EP: Program InvestEU - pokračovanie Európskeho fondu pre strategické investície
(EFSI) počas nového Viacročného finančného rámca
Profil spravodajcu: José Manuel Fernandes (EPP, PT)
Profil spravodajkyne: Irene Tinagli (S&D, IT)
Audiovizuálny materiál
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https://www.europarl.europa.eu/committees/sk/budg/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/sk/econ/home/highlights
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_sk
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0108(COD)&l=en
https://europa.eu/investeu/home_sk
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)635519
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)635519
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/96899/JOSE+MANUEL_FERNANDES/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/197591/IRENE_TINAGLI/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/investeu_18001_pk


EU4Health: Hlasovanie o novom zdravotnom
programe EÚ
 
Ustanovenie programu EU4Health, ktorý by mal s pomocou
sedemročného rozpočtu 5,1 miliárd eur posilniť systémy
zdravotnej starostlivosti v EÚ, bude predmetom rozpravy a
hlasovania v utorok.
 
Predložený text nariadenia, ktoré upravuje fungovanie nového programu EÚ v oblasti zdravia
EU4Health na roky 2021-2027, je výsledkom dohody vyjednávačov EP a Rady (ministrov) EÚ
zo 14. decembra 2020. Nový program by sa mal zamerať na oblasti,  v ktorých dokáže EÚ
priniesť jasnú pridanú hodnotu. Ide napríklad o riešenie cezhraničných zdravotných hrozieb,
zvýšenie  prístupnosti  a  cenovej  dostupnosti  liekov  a  zdravotných  pomôcok  a  podpora
vytvorenia  európskeho priestoru  pre  údaje  týkajúce  sa  zdravia.  Podrobnejšie  informácie
týkajúce  sa  nového programu sú  k  dispozícii  tu.
 
Súvislosti
 
Európska komisia v reakcii na pandémiu ochorenia COVID-19 v máji 2020 navrhla vytvorenie
nového samostatného programu v oblasti zdravia EU4Health. Nový program by mal v rokoch
2021 – 2027 posilniť pripravenosť EÚ na významné cezhraničné hrozby v oblasti zdravia a
posilniť systémy zdravotnej starostlivosti v členských štátoch. Únia by tak mala ľahšie čeliť
budúcim epidémiám, ale aj dlhodobým výzvam ako starnutie populácie či nerovnosti v oblasti
zdravia.
 
Rozprava: Utorok, 9. marec
 
Výsledky hlasovania: Utorok, 9. marec
 
Postup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), dohoda v 1. čítaní
 
Typ dokumentu: Nariadenie
 
Užitočné odkazy
Tlačová správa po dosiahnutí dohody medzi EP a Radou (14.12.2020)
Priebeh prerokúvania
Profil spravodajcu: Cristian-Silviu Bușoi (EPP, RO)
Think tank EP: Program EU4Health
Audiovizuálny materiál
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https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/DV/2021/01-14/Compromise_text_EU4Health_sgs20_005719_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20201211IPR93655/eu4health-meps-reach-deal-with-council-on-2021-2027-eu-health-programme
https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_sk
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20201211IPR93655/eu4health-meps-reach-deal-with-council-on-2021-2027-eu-health-programme
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0102(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/38420/CRISTIAN-SILVIU_BUSOI/home
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659258/EPRS_BRI(2020)659258_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu4health_18003_pk


Globálne klimatické úsilie: Výzva na zavedenie
uhlíkovej dane na dovoz do EÚ
 
Parlament bude v pondelok diskutovať a v stredu hlasovať
o požiadavke na zavedenie uhlíkovej dane na tovary
dovážané z krajín, ktoré nedostatočne bojujú proti
klimatickým zmenám. 
 
Poslanci tak chcú podporiť zvýšenie globálnych klimatických ambícií a zabrániť úniku uhlíka z
dovážaných produktov.
 
Vyššie ambície EÚ v oblasti klimatických zmien nesmú viesť k presunu výroby za hranice Únie -
s  cieľom využiť  laxnejšie  pravidlá  v  oblasti  skleníkových plynov v  krajinách mimo EÚ -  a
následnému  dovozu  menej  ekologických  výrobkov  do  Únie,  zdôrazňujú  predkladatelia
nelegislatívneho uznesenia,  ktoré vyzýva na zavedenie mechanizmu EÚ na kompenzáciu
uhlíka na hraniciach Únie v súlade s pravidlami Svetovej  obchodnej organizácie (WTO).
 
Preložený  text  poukazuje  na  potrebu  zvýšiť  celosvetové  klimatické  úsilie  zamerané  na
dosiahnutie cieľov Parížskej dohody. Poslanci navrhujú spoplatnenie uhlíkovej stopy istých
výrobkov, ktoré budú na územie EÚ dovezené z krajín nedostatočne bojujúcim proti klimatickým
zmenám.  Toto  opatrenie  by  podľa  nich  mohlo  motivovať  priemysel  v  Únii  i  mimo  nej  k
dekarbonizácii. Zároveň však zdôrazňujú, že takáto uhlíková daň nesmie byť zneužívaná na
protekcionizmus.
 
Súvislosti
 
Európsky komisia by mala predstaviť legislatívny návrh na zavedenie mechanizmu EÚ na
kompenzáciu  uhlíka na hraniciach,  ktorý  bude v  súlade s  pravidlami  Svetovej  obchodnej
organizácie, v druhom štvrťroku 2021. Sprevádzať by ho mal aj návrh na začlenenie takto
získaných prostriedkov  do  rozpočtu  EÚ.  Tieto  návrhy  úzko súvisia  s  Európskou zelenou
dohodou,  známou tiež  pod názvom Európsky  ekologický  dohovor.
 
Parlament zohral pri presadzovaní ambicióznejších právnych predpisov EÚ v oblasti klímy
dôležitú úlohu. Poslanci dňa 28. novembra 2019 vyhlásil  v Únii klimatickú pohotovosť.
 
Rozprava: Pondelok, 8. marec
 
Výsledky hlasovania: Streda, 10. marec
 
Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie
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https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-european-green-deal
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-european-green-deal
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20191121IPR67110/europsky-parlament-vyhlasil-v-unii-klimaticku-pohotovost


Užitočné odkazy
Priebeh prerokúvania
Návrh uznesenia
Posúdenie vplyvu mechanizmu EÚ na kompenzáciu uhlíka na hraniciach
Európsky klimatický predpis: EP požaduje zníženie emisií do roku 2030 o 60% (tlačová správa
EP, 08.10.2020)
Think tank EP: Klimatické zmeny a opatrenia v oblasti klímy
Audiovizuálny materiál
Audiovizuálny materiál
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2043(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0019_SK.html
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12228-Carbon-Border-Adjustment-Mechanism
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20201002IPR88431/europsky-klimaticky-predpis-ep-pozaduje-znizenie-emisii-do-roku-2030-o-60
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20201002IPR88431/europsky-klimaticky-predpis-ep-pozaduje-znizenie-emisii-do-roku-2030-o-60
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652032/EPRS_BRI(2020)652032_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-green-deal_14101_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-green-deal_17506_pk


Povinnosť podnikov chrániť ľudské práva a
životné prostredie 
 
Výzva na prijatie záväzných štandardov zodpovedného
správania sa podnikov a pravidiel ich zodpovednosti za
ľudské práva a životné prostredie bude predmetom
rozpravy a hlasovania poslancov. 
 
Návrh legislatívneho uznesenia o náležitej starostlivosti a zodpovednosti podnikov z dielne
Výboru  EP  pre  právne  veci  (JURI)  vyzýva  Európsku  komisiu  na  urýchlené  predloženie
legislatívneho  návrhu  ustanovujúceho,  že  spoločnosti  sa  budú  zodpovedať  a  niesť
zodpovednosť za nepriaznivý vplyv ich aktivít alebo činnosti, ku ktorej v hodnotovom reťazci
prispeli, na ľudské práva, životné prostredie a správu vecí verejných.
 
Nové  pravidlá  by  mali  lepšie  chrániť  práva  obetí  a  zabezpečiť  ich  prístup  k  právnym
prostriedkom nápravy. Vzťahovať by sa mali na všetky spoločnosti s prístupom na vnútorný trh
EÚ, a to vrátane firiem v krajinách za hranicami Únie.
 
Súvislosti
 
Štúdia zverejnená Európskou komisiou vo februári 2020 odhalila, že iba tretina spoločností v
EÚ uplatňuje opatrenia náležitej starostlivosti. Približne 70% oslovených európskych podnikov
pritom vyjadrilo podporu pravidlám náležitej starostlivosti, ktoré by platili v celej EÚ.
 
Komisár pre oblasť spravodlivosti Didier Reynders počas rozpravy na pôde Výboru EP pre
právne veci (JURI) prisľúbil, že pripravovaný legislatívny návrh bude založený na Európskej
zelenej dohode, známej tiež ako Európsky ekologický dohovor, a pláne obnovy EÚ. Komisia by
ho mala predložiť v prvej polovici tohto roka.
 
Rozprava: Pondelok, 8. marec
 
Výsledky hlasovania: Streda, 10. marec
 
Typ dokumentu: Legislatívne uznesenie
 
Užitočné odkazy
Návrh uznesenia
Tlačová správa po hlasovaní vo výbore (27.01.2021)
Think tank EP: Smerom k povinnému systému náležitej starostlivosti (22.10.2020)
Think tank EP: Náležitá starostlivosť a zodpovednosť podnikov
Audiovizuálny materiál
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https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8ba0a8fd-4c83-11ea-b8b7-01aa75ed71a1/language-en
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20200901IPR86104/meps-to-discuss-upcoming-sustainable-corporate-governance-initiative
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0018_SK.html
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20210122IPR96215/meps-hold-companies-accountable-for-harm-caused-to-people-and-planet
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659299/EPRS_BRI(2020)659299_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/654191/EPRS_STU(2020)654191_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/sk/


Útoky na slobodu médií v Maďarsku, Poľsku a
Slovinsku 
 
Snahy vnútroštátnych orgánov niektorých krajín EÚ o
umlčanie nezávislých médií budú v stredu predmetom
rozpravy poslancov so zástupcami Rady a Komisie.
 
Rozprava sa zameria na najnovší vývoj situácie v oblasti slobody médií v Maďarsku, Poľsku a
Slovinsku.
 
Súvislosti
 
Orgán pre reguláciu médií v Maďarsku rozhodol o neobnovení licencie pre Klubrádió, ktoré nie
je naklonené vláde Viktora Orbána. Licencia tak rádiu vypršala 14. februára. Rozhodnutie
regulačného orgánu potvrdil  aj  maďarský súd, a to napriek tomu, že dôvody nepredĺženia
licencie  uvádzané Mediálnou radou boli  mimovládnou organizáciou Reportéri  bez  hraníc
označené za triviálne. Poslanci sa v rozprave pravdepodobne zamerajú na mieru nezávislosti
Mediálnej rady a úpadok slobody médií v krajine za ostatných niekoľko rokov.
 
Plány poľskej vlády na zavedenie dane z reklamy v médiách, ktorá by mala byť využitá na
financovania zdravotnej starostlivosti  a kultúry, sa dostali  pod paľbu kritiky pre ich údajne
neprimeraný vplyv na nezávislé  médiá.  Mnoho z  nich sa s  cieľom upozorniť  na dôsledky
potláčania slobody médií zúčastnilo na tzv. mediálnom blackoute - noviny vyšli  s čiernymi
titulkami,  vysielanie televízii  nahradili  čierne obrazovky,  odmlčali  sa aj  rádiá.  Vydavatelia
zároveň spísali otvorený list, v ktorom kritizovali zneužívanie epidémie na ďalšie sťaženie práce
médií.
 
Slovinskí novinári čelia častému obťažovaniu v online prostredí a vyhrážkam, a to dokonca aj
od  premiéra  krajiny  Janeza  Janšu.  Na  verejnosť  tiež  prenikajú  informácie  o  politickom
zasahovaní  do  práce  verejnoprávnych  aj  súkromných  médií.  Dvadsaťdva  slovinských
šéfredaktorov v otvorenom liste v októbri 2020 varovalo, že sú vystavovaní priamym lžiam,
narážkam, manipuláciám a urážkam od tých, ktorí sú pri moci, počnúc čelnými predstaviteľmi
vlády. Slovinsko preberie predsedníctvo v Rade (ministrov) EÚ v júli 2021.
 
Rozprava: Streda, 10. marec
 
Postup: Vyhlásenie Rady a Komisie s rozpravou
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https://www.ecpmf.eu/22-slovene-editors-write-joint-public-letter/


Užitočné odkazy
Priebeh prerokúvania
Poslanci varujú pred zhoršujúcou sa situáciou v oblasti základných práv v EÚ (tlačová správa
EP, 26.11.2020)
Sloboda médií: Poslanci varujú pred snahami o umlčanie kritikov a oslabenie plurality  (tlačová
správa EP, 25.11.2020)
Európske hodnoty sa musia dodržiavať aj počas núdzového stavu, odkazujú poslanci (tlačová
správa EP, 13.11.2020)
Think tank EP: Vplyv pandémie nového koronavírusu na slobodu médií
Slobodné médiá sú počas pandémie koronavírusu ešte potrebnejšie (článok)
Porušovanie zásad právneho štátu. Ako sa uplatňuje článok 7 (infografika)
Správa EK o právnom štáte 2020 – Zhrnutie a kapitoly o jednotlivých krajinách
Audiovizuálny materiál
Audiovizuálny materiál
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https://oeil.secure.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2560(RSP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20201120IPR92131/poslanci-varuju-pred-zhorsujucou-sa-situaciou-v-oblasti-zakladnych-prav-v-eu
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20201120IPR92131/poslanci-varuju-pred-zhorsujucou-sa-situaciou-v-oblasti-zakladnych-prav-v-eu
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201120IPR92117/media-freedom-ep-warns-of-attempts-to-silence-critics-and-undermine-pluralism
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201120IPR92117/media-freedom-ep-warns-of-attempts-to-silence-critics-and-undermine-pluralism
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201109IPR91118/european-values-must-prevail-even-in-a-state-of-public-emergency-meps-say
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201109IPR91118/european-values-must-prevail-even-in-a-state-of-public-emergency-meps-say
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)651905
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/world/20200423STO77709/sloboda-tlace-a-jej-obmedzenia-kvoli-koronavirusu
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/porusovanie-zasad-pravneho-statu-ako-sa-uplatnuje-clanok-7-infografika
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-rule-law-report-communication-and-country-chapters_sk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-freedom-in-eu_13601_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-freedom-in-eu_18007_pk


Hlasovanie o vyhlásení celej EÚ za slobodnú zónu
pre LGBTIQ osoby 
 
Poslanci budú v stredu diskutovať a vo štvrtok hlasovať o
výzve na vyhlásenie celej Únie za slobodnú zónu pre
LGBTIQ osoby. Iniciatíva je reakciou na tzv. zóny bez LGBT
ideológie v Poľsku. 
 
Dva roky po tom,  ako sa prvý  poľský  okres vyhlásil  za  akúsi  zónu bez LGBT ideológie  -
nasledovaný postupne desiatkami miestnych samospráv na úrovni obcí, okresov či vojvodstiev -
budú poslanci hlasovať o vyhlásení celej Európskej únie za slobodnú zónu pre LGBTIQ osoby.
V nelegislatívnom uznesení tiež pravdepodobne poukážu na to, že akákoľvek diskriminácia
LGBTIQ osôb predstavuje jasné porušenie základných hodnôt EÚ.
 
Parlament v uznesení z decembra 2019 ostro odsúdil vyhlasovanie tzv. zón bez LGBT ideológie
v Poľsku, ako aj útoky na práva LGBTIQ osôb v členských štátoch EÚ.
 
Rozprava: Streda, 10. marec
 
Hlasovanie: Štvrtok, 11. marec
 
Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie
 
Užitočné odkazy
Parlament ostro odsúdil vytváranie „zón bez LGBT osôb‟ v Poľsku (tlačová správa EP,
18.12.2019)
Poľsko: Rada musí konečne zakročiť v prospech ochrany právneho štátu a menšín, tvrdia
poslanci (tlačová správa EP, 17.09.2020)
Audiovizuálny materiál
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0101_SK.html
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20191212IPR68923/parlament-ostro-odsudil-vytvaranie-zon-bez-lgbt-osob-v-polsku
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20191212IPR68923/parlament-ostro-odsudil-vytvaranie-zon-bez-lgbt-osob-v-polsku
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20200910IPR86860/polsko-rada-musi-konecne-zakrocit-v-prospech-ochrany-pravneho-statu-a-mensin
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20200910IPR86860/polsko-rada-musi-konecne-zakrocit-v-prospech-ochrany-pravneho-statu-a-mensin
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/lgbtiq-freedom-in-eu_18004_pk


•

•

•

•
•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•
•

•

Ďalšie body programu
 
Poslanci sa budú zaoberať aj týmito témami:
 

Reforma politického rámca EÚ v snahe zastaviť daňové úniky v EÚ po odhaleniach
OpenLux (rozprava v stredu) 
Európsky  semester  pre  koordináciu  hospodárskych  politík:  ročná  stratégia
udržateľného rastu na rok 2021 (rozprava v stredu, výsledky hlasovanie vo štvrtok) 
Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne
aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2021 (rozprava v stredu, hlasovanie vo
štvrtok) 
Kontrola rybolovu (rozprava v utorok, výsledky hlasovania v stredu) 
Vykonávanie nariadenia o stavebných výrobkoch (rozprava v pondelok, výsledky
hlasovania v stredu) 
Správa o činnosti európskej ombudsmanky - výročná správa za rok 2019 (rozprava v
utorok, výsledky hlasovania vo štvrtok) 
Stratégia Komisie v oblasti  práv detí  (rozprava v stredu, výsledky hlasovania vo
štvrtok) 
Administratívna spolupráca v oblasti daní (rozprava v pondelok, výsledky hlasovania
v stredu) 
Vykonávanie smernice Rady 2000/78/ES, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre
rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, so zreteľom na UNCRPD (rozprava
v pondelok, výsledky hlasovania v stredu) 
Hodnotenie nariadenia o geografickom blokovaní (rozprava vo štvrtok) 
Uplatňovanie nariadenia o mechanizme podmienenosti financovania dodržiavaním
zásad právneho štátu (rozprava vo štvrtok) 
Vysporiadanie  sa  s  hospodárskymi  dopadmi  pandémie  ochorenia  COVID-19
zameraním sa na investície, konkurencieschopnosť a zručnosti (rozprava v utorok) 
Sýrsky konflikt - desať rokov po vypuknutí nepokojov (rozprava v utorok, výsledky
hlasovania vo štvrtok) 
Akčný  plán  na  vykonávanie  Európskeho  piliera  sociálnych  práv,  v  súvislosti  s
prípravou  na  májový  sociálny  samit  v  Porte  (rozprava  v  stredu) 
Súčasná politická situácia v Gruzínsku (rozprava v utorok) 
Prípady porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (rozpravy a
hlasovania vo štvrtok) 
Rovnocennosť množiteľského materiálu lesných kultúr vyprodukovaného v Spojenom
kráľovstve (výsledok hlasovania vo štvrtok) 
Rovnocennosť  inšpekcií  v  teréne  a  rovnocennosť  kontrol  metód  udržiavacieho
šľachtenia odrôd druhov poľnohospodárskych rastlín vykonávaných v Spojenom
kráľovstve (výsledok hlasovania vo štvrtok) 
Záväzok EÚ pre Afganistan prijatý na konferencii v Ženeve v roku 2020 (rozprava vo
štvrtok) 
Žiadosti o zbavenie imunity: poslanci Valter Flego, Nuno Melo, Carles Puigdemont i
Casamajó, Antoni Comín i Oliveres a Clara Ponsatí Obiols (hlasovanie v pondelok) 
Dlhodobá vízia pre vidiecke oblasti (rozprava vo štvrtok) 
Dodržiavanie  zásady  partnerstva  pri  príprave  a  vykonávaní  národných  plánov
podpory  obnovy  a  odolnosti  a  zásady  dobrej  správy  rozpočtových  výdavkov
(rozprava  vo  štvrtok) 
Zriadenie programu spolupráce v colnej oblasti „Colníctvo“ (výsledky hlasovania v
stredu)
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