
 

Spravodaj plenárneho zasadnutia EP (13.
16. september 2021, Štrasburg)
 
Stav Európskej únie: Rozprava so šéfkou exekutívy EÚ Ursulou von
der Leyen 
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen predstúpi v stredu o 9.00 hod.
pred poslancov so správou o stave Únie. Zákonodarcovia na správu zareagujú v
následnej rozprave.
 
 
Humanitárna a bezpečnostná situácia v Afganistane: Rozprava s
Josepom Borrellom 
Reakcia Únie na krízu v Afganistane bude v utorok predmetom rozpravy poslancov so
šéfom diplomacie EÚ Josepom Borrellom. Vo štvrtok prijme plénum k tejto otázke
samostatné uznesenie.
 
 
Zdravotná únia: Väčší dôraz na prevenciu a cezhraničnú spoluprácu 
Poslanci sa budú zaoberať dvojicou legislatívnych návrhov, ktoré by mali posilniť
Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb a zlepšiť zvládanie cezhraničných
zdravotných hrozieb.
 
 
Poslanci sa budú zaoberať aj týmito témami: 
.
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/sk/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/sk/plenary/
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https://multimedia.europarl.europa.eu/sk/home
http://www.epnewshub.eu


Stav Európskej únie: Rozprava so šéfkou
exekutívy EÚ Ursulou von der Leyen
 
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen
predstúpi v stredu o 9.00 hod. pred poslancov so správou
o stave Únie. Zákonodarcovia na správu zareagujú v
následnej rozprave.
 
Ursula  von  der  Leyen  sa  vo  svojom prejave  pravdepodobne  zameria  na  výsledky  práce
Európskej komisie za uplynulý rok, a to najmä v oblasti boja proti zdravotnej a hospodárskej
kríze spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19. Poslancov by tiež mala zoznámiť so svojou
predstavou riešenia výziev, ktoré v súčasnosti stoja pred Európskou úniou a jej členskými štátmi
- vrátane snáh o hospodárske ozdravenie, boja proti zmenám klímy, úsilia v oblasti digitalizácie
a tém diskutovaných v rámci Konferencie o budúcnosti Európy.
 
 
Poslanci v následnej rozprave zhodnotia činnosť exekutívy EÚ za predchádzajúcich dvanásť
mesiacov, zareagujú na Komisiou naplánované budúcoročné iniciatívy a predsedníčku EK
zoznámia s vlastnými prioritami. Rozprava o stave Únie predstavuje pre poslancov príležitosť
posúdiť  výsledky  doterajšej  práce  a  budúce  plány  Komisie  a  pomôcť  jej  nastaviť  kurz
smerovania  EÚ  na  nasledujúce  mesiace.
 
 
Súvislosti
 
 
Rozprava o stave Európskej únie je kľúčovou udalosťou, v rámci ktorej  Európska komisia
skladá účty  zvoleným zástupcom občanov EÚ.  Každoročná diskusia  poslancov  s  hlavou
exekutívy  EÚ  tak  prispieva  k  posilneniu  transparentnosti  a  demokratickosti  Únie.  Ide  o
príležitosť priblížiť Európsku úniu občanom a poukázať na kľúčové opatrenia prijaté na úrovni
EÚ, ako aj na budúce výzvy, ktoré pred Úniou stoja. Jadrom tejto špecifickej plenárnej rozpravy
sú občianske práva a demokratický proces.
 
 
Prvá rozprava o stave Únie sa uskutočnila v Štrasburgu dňa 7. septembra 2010. Komisiu v
pléne zastupoval jej vtedajší predseda José Manuel Barroso.
 
 
Rozprava: Streda, 15. september
 
Postup: Rozprava o stave Európskej únie
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Ďalšie informácie
Rozprava o stave Únie: ako ju možno sledovať
Správa o stave Európskej únie 2020
Think tank EP: Šesť politických priorít Komisie pod vedením Ursuly von der Leyen
Audiovizuálny materiál
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http://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/eu-affairs/20210902STO11112/rozprava-o-stave-unie-kde-vsade-ju-mozete-sledovat
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/stav-eu-2020/introduction
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/696205/EPRS_IDA(2021)696205_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/state-of-european-union-2021_20101_pk


Humanitárna a bezpečnostná situácia v
Afganistane: Rozprava s Josepom Borrellom
 
Reakcia Únie na krízu v Afganistane bude v utorok
predmetom rozpravy poslancov so šéfom diplomacie EÚ
Josepom Borrellom. Vo štvrtok prijme plénum k tejto
otázke samostatné uznesenie.
 
Poslanci budú s vysokým predstaviteľom Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
diskutovať  o  reakcii  EÚ  na  humanitárnu  a  migračnú  krízu  v  Afganistane.  Rozprava  sa
pravdepodobne zameria na pomoc ľuďom v núdzi a ochranu ohrozených osôb - najmä žien a
detí. Plénum by malo diskutovať o možnostiach EÚ v oblasti podpory utečencov a osôb, ktoré
sa stále pokúšajú opustiť krajinu, či nadviazania kontaktov s orgánmi Talibanu v Kábule.
 
 
Medzi ďalšie možné témy rozpravy patrí bezpečnostná situácia v Európe, spoločná európska
obranná politika, strategická autonómia EÚ a potreba posilniť európske vojenské spôsobilosti.
 
 
Rozpravu bude možné sledovať naživo prostredníctvom EP Live a EbS+.
 
 
Súvislosti
 
 
Taliban dňa 15. augusta vstúpil do Kábulu a odštartoval tak krízu, výsledkom ktorej sú tisíce
ľudí snažiace sa uniknúť z krajiny. Predseda EP David Sassoli v reakcii na vývoj v Afganistane
zdôraznil potrebu silného a spoločného európskeho hlasu na medzinárodnej scéne.
 
 
Rozprava: Utorok, 14. september
 
Výsledky hlasovania: Štvrtok, 16. september
 
Postup: Vyhlásenie vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku s
rozpravou a uznesením
 
Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie
 
Ďalšie informácie
Prejav predsedu EP Davida Sassoliho na Bledskom strategickom fóre (01.09.2021)
Think tank EP: Afganistan opäť pod vládou Talibanu (02.09.2021)
Audiovizuálny materiál
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/sk/schedule/
https://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm
https://the-president.europarl.europa.eu/en/newsroom/sassoli-very-disappointed-with-yesterdays-home-affairs-council-conclusions
https://the-president.europarl.europa.eu/en/newsroom/disappointed-by-the-conclusions-of-the-last-jha-council
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2021)696192
https://multimedia.europarl.europa.eu/sk/eu-afghanistan_20003_pk


Zdravotná únia: Väčší dôraz na prevenciu a
cezhraničnú spoluprácu
 
Poslanci sa budú zaoberať dvojicou legislatívnych
návrhov, ktoré by mali posilniť Európske centrum pre
prevenciu a kontrolu chorôb a zlepšiť zvládanie
cezhraničných zdravotných hrozieb.
 
Text prvého z dvoch nariadení, ktoré plénu predkladá Výbor EP pre životné prostredie, verejné
zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI),  prináša viaceré návrhy na posilnenie kapacít  EÚ v
oblasti  prevencie a kontroly chorôb. Poslanci okrem iného presadzujú rozšírenie mandátu
Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) aj na závažné neprenosné choroby
- napríklad kardiovaskulárne choroby, rakovinu alebo cukrovku. Požadujú tiež dôslednejšiu
koordináciu  orgánov  EÚ  a  ich  vnútroštátnych  či  medzinárodných  partnerov  a  väčšiu
angažovanosť  členských  štátov.
 
 
Text druhého nariadenia prináša opatrenia v oblasti  predchádzania, prípravy a reakcie na
možné budúce krízy spôsobené vážnymi cezhraničnými zdravotnými hrozbami. Ich súčasťou by
mali byť aj jasnejšie postupy a zvýšená transparentnosť týkajúca sa spoločných zmlúv EÚ v
oblasti obstarávania a nákupu zdravotníckych produktov.
 
 
Súvislosti
 
 
Európska komisia dňa 11. novembra 2020 v rámci snáh o vybudovanie európskej zdravotnej
únie a na základe skúseností s pandémiou nového koronavírusu predložila návrh opatrení na
posilnenie rámca EÚ pre zdravotnú bezpečnosť.  Súčasťou navrhovaného balíka sú nové
nariadenie  o  závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia  a  novelizované nariadenie  o
Európskom centre  pre prevenciu  a  kontrolu  chorôb.
 
 
Rozprava: Pondelok, 13. september
 
Výsledky hlasovania: Streda, 15. september
 
Postup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), 1. čítanie
 
Typ dokumentov: Nariadenia (2x)
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210625IPR07001/enhancing-eu-s-disease-prevention-and-control-capacity
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20210707IPR07902/boosting-the-eu-s-capacity-to-anticipate-and-respond-to-health-crises
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union_sk
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union_sk
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1605690513438&uri=CELEX%3A52020DC0724
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0727&lang1=SK&from=EN&lang3=choose&lang2=choose&_csrf=ceeedbc1-27c0-4b4c-9af7-19b43dd8bfa4
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0727&lang1=SK&from=EN&lang3=choose&lang2=choose&_csrf=ceeedbc1-27c0-4b4c-9af7-19b43dd8bfa4
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0726
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0726


Ďalšie informácie
Návrh nariadenia o Európskom centre pre prevenciu a kontrolu chorôb
Návrh nariadenia o cezhraničných ohrozeniach zdravia
Priebeh prerokúvania - Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb
Priebeh prerokúvania - cezhraničné ohrozenia zdravia
Think tank EP: Vybudovanie odolnosti voči cezhraničným zdravotným hrozbám - posun
smerom k európskej zdravotnej únii (20.04.2021)
Audiovizuálny materiál
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0253_SK.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0247_SK.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0320(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0322(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)690565
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)690565
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak-impact-on-health_19703_pk
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Poslanci sa budú zaoberať aj týmito témami:
Práva LGBTI+ osôb v EÚ (výsledky hlasovania v utorok) 
Sloboda médií a ďalšie zhoršovanie právneho štátu v Poľsku (rozprava v stredu,
výsledky hlasovania vo štvrtok) 
Smernica o modrej karte EÚ (rozprava v utorok, výsledky hlasovania v stredu) 
Smerovanie politických vzťahov medzi EÚ a Ruskom (rozprava v utorok, výsledky
hlasovania vo štvrtok) 
Plány a opatrenia na urýchlenie prechodu na inovácie bez používania zvierat vo
výskume, regulačnom testovaní a vzdelávaní (rozprava 8. júla, výsledky hlasovania
vo štvrtok) 
Prírodné katastrofy v lete 2021 (rozprava v utorok) 
Klimatický  balík  návrhov  EÚ  na  rok  2030  „Fit  for  55“  po  uverejnení  správy
Medzivládneho  panelu  o  zmene  klímy  IPCC  (rozprava  v  utorok) 
Zadefinovanie rodovo motivovaného násilia za novú oblasť trestnej činnosti uvedenú
v článku 83 ods. 1 ZFEÚ (rozprava v stredu, výsledky hlasovania vo štvrtok) 
Nástroj predvstupovej pomoci (IPA III) na roky 2021-2027 (výsledky hlasovania v
utorok) 
Nová stratégia EÚ – Čína (rozprava v utorok, výsledky hlasovania vo štvrtok) 
Škandál špionážneho softvéru Pegasus (rozprava v stredu) 
Pobrexitová adaptačná rezerva (rozprava v utorok, výsledky hlasovania v stredu) 
Vykonávanie požiadaviek EÚ na výmenu daňových informácií (rozprava v stredu,
výsledky hlasovania vo štvrtok) 
Spravodlivé  pracovné  podmienky,  práva  a  sociálna  ochrana  pre  pracovníkov
platforiem – nové formy zamestnávania spojené s digitálnym rozvojom (rozprava v
pondelok, výsledky hlasovania vo štvrtok) 
Situácia v Libanone (rozprava v utorok, výsledky hlasovania vo štvrtok) 
Posilnenie  transparentnosti  a  integrity  v  inštitúciách EÚ zriadením nezávislého
etického orgánu EÚ (výsledky  hlasovania  vo  štvrtok) 
Práva Spoločenstva k odrodám rastlín: predĺženie trvania účinku v prípade niektorých
odrôd (rozprava v pondelok, výsledky hlasovania v utorok) 
Prípady porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (rozpravy a
hlasovania vo štvrtok) 
Usmernenia pre politiky zamestnanosti  členských štátov (výsledky hlasovania v
utorok) 
Pridruženie zámorských krajín a území k Európskej  únii  (výsledky hlasovania v
utorok) 
Predstavenie pozície Rady k návrhu všeobecného rozpočtu – rozpočtový rok 2022
(rozprava v stredu) 
Príspevok EÚ k transformácii globálnych potravinových systémov v záujme plnenia
cieľov udržateľného rozvoja (rozprava v stredu) 
Zvrátenie negatívnych sociálnych dôsledkov pandémie COVID-19 (rozprava v stredu) 
Žiadosť o ochranu výsad a imunít Guya Verhofstadta (výsledky hlasovania v utorok) 
Smerovanie  k  nadčasovej  vnútrozemskej  vodnej  doprave  v  Európe  (výsledky
hlasovania  v  utorok) 
Sankcie Spojených štátov a právny štát (rozprava vo štvrtok)
 

 
.
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