
 

Spravodaj plenárneho zasadnutia EP (22.
23. jún 2022, Brusel)
 
Zmena klímy: Parlament bude hlasovať o legislatíve, ktorá nastaví
ceny uhlíka 
V stredu budú poslanci hlasovať o reforme systému obchodovania s emisiami,
mechanizme kompenzácie uhlíka na hraniciach EÚ a novom Sociálnom klimatickom
fonde na boj proti zmene klímy. 
 
 
Parlament bude hlasovať o plánoch na obnovu zásob plynu pred
zimou 
V reakcii na ruskú vojnu proti Ukrajine budú poslanci vo štvrtok hlasovať o plánoch na
rýchlejšie dopĺňanie európskych zásob plynu s cieľom zabezpečiť dodávky počas
studenej sezóny. 
 
 
Samit EÚ a podpora vyhliadok Ukrajiny, Moldavska a Gruzínska na
členstvo v EÚ 
Poslanci načrtnú svoje očakávania vo vzťahu k zasadnutiu Európskej rady 23. – 24.
júna a podporia udelenie kandidátskeho statusu Ukrajine a Moldavsku a napredovanie
vyhliadok Gruzínska. 
 
 
„Toto je Európa“: Chorvátsky predseda vlády Andrej Plenković
vystúpi v Európskom parlamente 
Poslanci budú diskutovať o Európskej únii a jej vyhliadky do budúcnosti s chorvátskym
predsedom vlády Andrejom Plenkovićom v stredu o 15:00 hod. 
 
 
COVID preukaz EÚ: záverečné hlasovanie o predĺžení právneho
rámca o jeden rok 
Vo štvrtok budú poslanci hlasovať o nedávnej dohode o predĺžení platnosti rámca pre
digitálny COVID preukaz EÚ do leta 2023. 
 
 
Plány obnovy: Poslanci zhodnotia financovanie a reformy na
zmiernenie krízy 
Parlament bude požadovať, aby bolo financovanie podmienené dodržiavaním zásad
právneho štátu a aby sa zabezpečila maximálna návratnosť investícií EÚ. 
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Čierna Hora: Poslanci posúdia pokrok reforiem súvisiacich s
členstvom v EÚ 
Parlament by mal vyzvať Čiernu Horu, aby pokročila vo svojich reformách zameraných
na zmenu volebného systému a súdnictva a posilnila boj proti organizovanému zločinu
a korupcii. 
 
 
Erasmus+: Poslanci chcú odstrániť prekážky a zapojiť viac ľudí 
Poslanci majú žiadať o dodatočné financovanie, aby sa program Erasmus+ stal
inkluzívnejší, a aby sa odstránili  finančné, technologické a administratívne prekážky. 
 
 
Ďalšie témy na programe plenárneho zasadnutia
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/sk/agenda/briefing/2022-06-22

 
 
Prehľad vybraných tém, ktorými sa bude zaoberať
Európsky parlament počas plenárnej schôdze v dňoch 22. -
23. júna v Bruseli.
 

Kontakty 
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Užitočné odkazy
Návrh programu
Plenárne zasadnutie naživo (Multimediálny web EP)
Sledujte plenárne zasadnutie naživo (EbS+)
Audiovizuálny materiál
Tlačové konferencie a iné podujatia
EP Newshub

Martina VASS
Tlačová atašé

(+32) 2 28 40172 (BXL)
(+32) 477 99 11 57
martina.vass@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu//news/sk/agenda/briefing/2022-06-22
http://www.europarl.europa.eu/plenary/sk/agendas.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/sk/webstreaming?lv=PLENARY
https://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/sk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming
https://epnewshub.eu/#/template=newslist&order=time&mp=0-0?_k=8huxwr


Ján JAKUBOV
Tlačový atašé

(+421) 2 5942 9695
(+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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Zmena klímy: Parlament bude hlasovať o
legislatíve, ktorá nastaví ceny uhlíka
 
V stredu budú poslanci hlasovať o reforme systému
obchodovania s emisiami, mechanizme kompenzácie
uhlíka na hraniciach EÚ a novom Sociálnom klimatickom
fonde na boj proti zmene klímy. 
 
V nadväznosti na rozpravu v pléne 7. júna 2022 a zamietnutie rezolúcie o revízii systému EÚ na
obchodovanie s emisiami 8. júna 2022 na plenárnej schôdzi v Štrasburgu budú poslanci v
stredu opäť hlasovať o troch návrhoch zákonov, ktoré sú súčasťou balíka Fit For 55 v roku 2030
. Ide o plán EÚ znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 aspoň o 55 % v porovnaní s
úrovňami z roku 1990 a dosiahnuť nulovú bilanciu emisií  skleníkových plynov (klimatická
neutralita)  do roku 2050 v súlade s európskym klimatickým predpisom.
 
Schválené texty budú mandátom Parlamentu na rokovania s vládami EÚ o konečných právnych
predpisoch.
 
Ide o tieto súbory:
 
Reforma systému obchodovania s emisiami (ETS)
 
Bezplatné kvóty pre priemyselné odvetvia budú zrušené rýchlejšie a občania budú zaradení do
ETS II neskôr
 
Mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach EÚ (CBAM)
 
Širší rozsah pôsobnosti a rýchlejšie vykonávanie nového nástroja, ktorý má zabrániť ďalšiemu
úniku uhlíka
 
Sociálny klimatický fond
 
Nový fond na pomoc tým, ktorí sú najviac zasiahnutí energetickou chudobou a chudobou v
oblasti mobility zvládať zvýšené náklady na energetickú transformáciu.
 
Rozprava: Utorok 7. júna 2022
 
Hlasovanie: Streda 22. júna 2022
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https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=d57afb1d-9c97-f8fd-19e3-e2351a25fec3&date=20220607
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20220603IPR32130/fit-for-55-environment-committee-to-work-on-way-forward-on-carbon-pricing-laws
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20220603IPR32130/fit-for-55-environment-committee-to-work-on-way-forward-on-carbon-pricing-laws
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_21_3541
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20210621IPR06627/parlament-schvalil-dohodu-na-dosiahnuti-klimatickej-neutrality-do-roku-2050
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20220516IPR29663/fit-for-55-in-2030-meps-put-forward-demands-on-emissions-trading-system-reform
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20220516IPR29647/cbam-meps-push-for-higher-ambition-in-new-carbon-leakage-instrument
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20220516IPR29635/social-climate-fund-to-help-those-most-affected-by-energy-and-mobility-poverty


Užitočné odkazy
Tlačová správa EP: „Fit for 55: Výbor pre životné prostredie bude pracovať na ďalšom postupe
v oblasti právnych predpisov o stanovovaní cien uhlíka“ (09.06.2022)
Tlačová správa EP: Zmena klímy: poslanci EP presadzujú zrýchlené opatrenia EÚ a
energetickú nezávislosť (17.05.2022)
Tlačová správa: Klimatický predpis EÚ: Parlament schválil dohodu o dosiahnutí klimatickej
neutrality do roku 2050 (24.6.2021)
Think tank EP: Opatrenia Európskej únie v oblasti klímy: aktuálna situácia (14.12.2021)
Think Tank EP: Revízia systému obchodovania s emisiami: Fit for 55 (01.06.2022)
Think Tank EP: Mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach EÚ (01.06.2022)
Think Tank EP: Infografika o vzťahoch medzi rôznymi spismi „Fit for 55“
Audiovizuálny materiál - Fit for 55
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http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20220603IPR32130/fit-for-55-environment-committee-to-work-on-way-forward-on-carbon-pricing-laws
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20220603IPR32130/fit-for-55-environment-committee-to-work-on-way-forward-on-carbon-pricing-laws
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20220516IPR29636/climate-change-meps-push-for-accelerated-eu-action-and-energy-independence
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20220516IPR29636/climate-change-meps-push-for-accelerated-eu-action-and-energy-independence
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20210621IPR06627/parlament-schvalil-dohodu-na-dosiahnuti-klimatickej-neutrality-do-roku-2050
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20210621IPR06627/parlament-schvalil-dohodu-na-dosiahnuti-klimatickej-neutrality-do-roku-2050
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sk/document/EPRS_BRI(2021)698844
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sk/document/EPRS_ATA(2022)729455
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2022)729462
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/climateaction/
https://multimedia.europarl.europa.eu/sk/package/fit-for-55_23701


Parlament bude hlasovať o plánoch na obnovu
zásob plynu pred zimou
 
V reakcii na ruskú vojnu proti Ukrajine budú poslanci vo
štvrtok hlasovať o plánoch na rýchlejšie dopĺňanie
európskych zásob plynu s cieľom zabezpečiť dodávky
počas studenej sezóny. 
 
V novom nariadení, na ktorom sa už poslanci dohodli s ministrami EÚ, sa stanovuje povinná
minimálna úroveň plynu v zásobníkoch na úrovni 80 % do 1. novembra 2022, ale členské štáty
a  prevádzkovatelia  by  sa  mali  usilovať  dosiahnuť  zásoby  na  úrovni  85  %.  Cieľ  sa  v
nasledujúcich rokoch zvýši na 90 %, aby sa zabezpečila ochrana Európanov pred náhlymi
výpadkami dodávok. Uznesenie vyzýva krajiny EÚ, aby diverzifikovali zdroje dodávok plynu a
zvýšili energetickú účinnosť.
 
Podľa pravidiel sa zásobníky plynu stanú kritickou infraštruktúrou. Všetci prevádzkovatelia
zásobníkov  budú  musieť  prejsť  novou  povinnou  certifikáciou,  aby  sa  predišlo  rizikám
vonkajšieho zasahovania, a tí,  ktorí si nový certifikát nezabezpečia, sa budú musieť vzdať
vlastníctva alebo kontroly zásobníkov plynu v EÚ.
 
Súvislosti
 
Komisia predložila legislatívny návrh 23. marca v nadväznosti na začiatok ruskej agresie na
Ukrajine. Parlament 5. apríla rozhodol o zrýchlenom procese a o dva dni neskôr ho podporil a
stanovil svoju rokovaciu pozíciu.
 
Rozprava: Štvrtok 23. júna 2022
 
Hlasovanie: Štvrtok 23. júna 2022
 
Užitočné odkazy
Tlačová správa EP – Skladovanie plynu: Poslanci Európskeho parlamentu potvrdzujú dohodu
s Radou
Think Tank EP: Nariadenie o skladovaní plynu (20.06.2022)
Otázky a odpovede Európskej komisie
Audiovizuálny materiál
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https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20220516IPR29634/deal-on-eu-plans-to-restock-gas-reserves-before-winter
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20220405IPR26703/meps-back-urgency-procedure-to-refill-gas-reserves-before-next-winter
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20220401IPR26536/parlament-podporil-striktnejsie-pravidla-naplnania-zasobnikov-plynu-pred-zimou
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20220602IPR32045/gas-storage-committee-meps-confirm-deal-with-council
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20220602IPR32045/gas-storage-committee-meps-confirm-deal-with-council
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sk/document/EPRS_ATA(2022)733538
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/QANDA_22_1937
https://multimedia.europarl.europa.eu/sk


Samit EÚ a podpora vyhliadok Ukrajiny,
Moldavska a Gruzínska na členstvo v EÚ
 
Poslanci načrtnú svoje očakávania vo vzťahu k zasadnutiu
Európskej rady 23. – 24. júna a podporia udelenie
kandidátskeho statusu Ukrajine a Moldavsku a
napredovanie vyhliadok Gruzínska. 
 
Samit EÚ, ktorý sa uskutoční 23. – 24. júna, sa zameria na vojnu proti Ukrajine, Konferenciu o
budúcnosti Európy a hospodárske otázky. Hlavy štátov alebo predsedovia vlád EÚ sa 23. júna
stretnú aj s vedúcimi predstaviteľmi západného Balkánu, aby rokovali o perspektívach vstupu
krajín tohto regiónu do EÚ.
 
Pokiaľ ide o Konferenciu o budúcnosti Európy, Parlament prijal 9. júna uznesenie, v ktorom
vyzval Európsku radu, aby začala proces revízie zmlúv EÚ vytvorením konventu. Tým by sa
zabezpečilo, že EÚ čo najskôr prijme opatrenia vyplývajúce z výsledkov konferencie a preukáže
svoju vôľu reagovať na požiadavky občanov na inštitucionálnu reformu.
 
Po diskusii o zasadnutí Európskej rady budú poslanci diskutovať so zástupcami Rady a Komisie
o udelení štatútu kandidátskej krajiny Ukrajine, Moldavskej republike a Gruzínsku. Vo vyhlásení
z 9. júna Konferencia predsedov Parlamentu (predsedníčka Metsola a zástupcovia politických
skupín) naliehavo vyzvali hlavy štátov a predsedov vlád EÚ, aby „udelili Ukrajine a Moldavskej
republike štatút kandidátskej krajiny EÚ v súlade s článkom 49 Zmluvy o Európskej únii a aby
sa začal  proces založený na zásluhách s Gruzínskom, ktoré by malo podniknúť kroky na
získanie rovnakého štatútu,  čím by sa naplnili  legitímne snahy gruzínskeho ľudu“.
 
Uznesenie o udelení štatútu kandidátskej krajiny Ukrajine, Moldavsku a Gruzínsku bude na
programe hlasovania vo štvrtok.
 
Užitočné odkazy
Konferencia o budúcnosti Európy
Stojíme pri Ukrajine
Ako EÚ podporuje Ukrajinu
Audiovizuálny materiál
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https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20220603IPR32122/parlament-aktivuje-proces-zmeny-zmluv-eu
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20220608IPR32523/ep-groups-leaders-statement-in-view-of-23-24-june-european-council
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20220608IPR32523/ep-groups-leaders-statement-in-view-of-23-24-june-european-council
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/konferencia-o-buducnosti-europy
https://ukraine.europarl.europa.eu/en/home
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/ukrajina
https://multimedia.europarl.europa.eu/sk


„Toto je Európa“: Chorvátsky predseda vlády
Andrej Plenković vystúpi v Európskom
parlamente
 
Poslanci budú diskutovať o Európskej únii a jej vyhliadky
do budúcnosti s chorvátskym predsedom vlády Andrejom
Plenkovićom v stredu o 15:00 hod. 
 
Bude to štvrtá zo série diskusií o EÚ pod názvom „Toto je Európa“ po diskusii s predsedníčkou
estónskej  vlády  Kajou Kallas  v  marci,  s  talianskym premiérom Mariom Draghim v  máji  a
taoiseachom Írska Micheálom Martinom v  júni.
 
V nadväznosti na prejav premiéra Plenkovića sa uskutoční kolo vystúpení zástupcov politických
skupín.
 
Andrej Plenković sa stal chorvátskym predsedom vlády v roku 2016. Bol jedným z dvanástich
chorvátskych pozorovateľov v Európskom parlamente od apríla 2012 do júla 2013, keď sa stal
riadnym členom po voľbách do Európskeho parlamentu v Chorvátsku. Poslancom Európskeho
parlamentu bol až do vymenovania za predsedu vlády.
 
Užitočné odkazy
Biografia Andreja Plenkovića
Audiovizuálny materiál
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https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20220304IPR24788/vojna-na-ukrajine-poslanci-predostreli-viziu-zaistenia-bezpecnosti-v-europe
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20220304IPR24788/vojna-na-ukrajine-poslanci-predostreli-viziu-zaistenia-bezpecnosti-v-europe
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20220429IPR28222/italy-s-prime-minister-draghi-calls-for-faster-eu-integration-to-address-crises
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20220603IPR32132/ireland-s-taoiseach-unilateral-action-on-ni-protocol-would-be-deeply-damaging
https://vlada.gov.hr/prime-minister-14968/14968
https://multimedia.europarl.europa.eu/sk


COVID preukaz EÚ: záverečné hlasovanie o
predĺžení právneho rámca o jeden rok
 
Vo štvrtok budú poslanci hlasovať o nedávnej dohode o
predĺžení platnosti rámca pre digitálny COVID preukaz EÚ
do leta 2023. 
 
Rokovacie tímy Európskeho parlamentu a Rady (ministrov) EÚ dosiahli 13. júna dohodu o
predĺžení platnosti osvedčenia o ďalších 12 mesiacov. Má sa tak zaručiť právo na voľný pohyb,
ak sa členské štáty rozhodnú opätovne preukaz používať, napríklad v prípade výskytu nových
variantov vírusu vzbudzujúcich obavy.
 
Po  šiestich  mesiacoch  (na  konci  roka  2022)  musí  Európska  komisia  predložiť  prehľad
vnútroštátnych a medzinárodných politík súvisiacich s EUDCC a môže navrhnúť zrušenie
rámca, ak už nie je potrebný.
 
Ďalší postup
 
Po schválení Parlamentom bude musieť Rada dohodu formálne prijať pred uverejnením v
úradnom vestníku. Platnosť súčasných pravidiel  uplynie 30. júna.
 
Hlasovanie: Štvrtok 23. júna
 
Užitočné odkazy
Procesný spis (občania EÚ)
Procesný spis (štátni príslušníci tretích krajín)
Profil spravodajcu: Juan Fernando López Aguilar (S&D, ES)
Videozáznam: príhovor spravodajcu Juana Fernanda Lópeza Aguilara (S &amp; D, ES)
(28.04.2022)
Výskumná služba Európskeho parlamentu: V stručnosti – Predĺženie digitálneho COVID
preukazu EÚ
Audiovizuálny materiál
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
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https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20220613IPR32838/eu-covid-certificate-meps-and-council-agree-to-extend-rules-for-another-year
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/0031(COD) a l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/0030(COD) a l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/96812/JUAN+FERNANDO_LOPEZ+AGUILAR/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/sk/video/AV_I224127
https://multimedia.europarl.europa.eu/sk/video/AV_I224127
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sk/document/EPRS_ATA(2022)729310
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sk/document/EPRS_ATA(2022)729310
https://multimedia.europarl.europa.eu/sk/package/eu-covid-19-certificate_18602
http://www.europarl.europa.eu/committees/sk/libe/home/highlights


Plány obnovy: Poslanci zhodnotia financovanie a
reformy na zmiernenie krízy
 
Parlament bude požadovať, aby bolo financovanie
podmienené dodržiavaním zásad právneho štátu a aby sa
zabezpečila maximálna návratnosť investícií EÚ. 
 
Poslanci Európskeho parlamentu budú v stredu diskutovať a následne vo štvrtok hlasovať o
implementácii  Mechanizmu na podporu  obnovy  a  odolnosti  pred  preskúmaním zo strany
Európskej  komisie,  ktoré  by  malo  byť  uverejnené do 31.  júla  2022.
 
Parlament vo svojom uznesení vyzýva na pravidelný audit a monitorovanie výdavkov s cieľom
chrániť finančné záujmy EÚ. Poslanci budú takisto požadovať priebežné hodnotenie situácie v
oblasti  právneho štátu v členských štátoch počas celého životného cyklu Mechanizmu na
podporu obnovy a odolnosti. Očakáva sa, že poslanci budú trvať na tom, aby sa investície a
reformy zamerali na zvýšenie energetickej nezávislosti EÚ, strategickej autonómie v kľúčových
dodávateľských reťazcoch a kritickej infraštruktúre a na zmiernenie sociálnych a hospodárskych
dôsledkov súčasnej krízy.
 
Rozprava: Streda 22. júna 2022
 
Hlasovanie: Štvrtok 23. júna 2022
 
Užitočné odkazy
Procesný spis
Profil spravodajcu: Siegfried MURE-AN (PPE, RO)
Profil spravodajkyne: Eider GARDIAZABAL RUBIAL (S&D, ES)
Profil spravodajcu: Dragoș PÎSLARU (Renew, RO)
Štúdia Európskeho parlamentu o monitorovaní Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
Think Tank EP: Implementácia Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (20.06.2022)
Hodnotiaca tabuľka obnovy a odolnosti (Európska komisia)
Audiovizuálny materiál

Plenárne zasadnutie

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

10 I 13

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2251(INI) a l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/124802/SIEGFRIED_MURESAN/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/96991/EIDER_GARDIAZABAL+RUBIAL/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/197663/DRAGOS_PISLARU/home
https://www.eprs.ep.parl.union.eu/eprs/auth/en/product_2.html?id=356700&ref_id=913275&src=10&q=id%3A356700%2BAND%2Bsrc%3A10
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sk/document/EPRS_ATA(2022)733533
https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html?lang=sk
https://multimedia.europarl.europa.eu/sk


Čierna Hora: Poslanci posúdia pokrok reforiem
súvisiacich s členstvom v EÚ
 
Parlament by mal vyzvať Čiernu Horu, aby pokročila vo
svojich reformách zameraných na zmenu volebného
systému a súdnictva a posilnila boj proti organizovanému
zločinu a korupcii. 
 
Počas rozpravy v stredu a hlasovania vo štvrtok Parlament zhodnotí pokrok v prístupovom
procese Čiernej  Hory.  Poslanci  Európskeho parlamentu už predtým vyzvali  na inkluzívny
politický dialóg a záväzok všetkých parlamentných strán v Čiernej Hore prekonať súčasnú
polarizovanú politickú klímu. Tvrdia, že je to nevyhnutné na zabezpečenie stability krajiny. Tú
Čierna Hora potrebuje, aby mohla pokračovať vo svojom významnom pokroku v kľúčových
reformách súvisiacich s členstvom v EÚ, najmä v reformách volebného systému a súdnictva a v
boji proti organizovanému zločinu a korupcii.
 
Rozprava: Streda 22. júna
 
Hlasovanie: Štvrtok 23. júna
 
Užitočné odkazy
Profil spravodajcu:  Tonino Picula (S&D, HR)
Procesný spis
Think Tank EP: Správa o Čiernej Hore 2021 (20.06.2022)
Audiovizuálny materiál
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http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/112744/TONINO_PICULA/home
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2247(INI) a l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sk/document/EPRS_ATA(2022)733540
https://multimedia.europarl.europa.eu/sk


Erasmus+: Poslanci chcú odstrániť prekážky a
zapojiť viac ľudí
 
Poslanci majú žiadať o dodatočné financovanie, aby sa
program Erasmus+ stal inkluzívnejší, a aby sa odstránili
finančné, technologické a administratívne prekážky. 
 
Plénum bude v stredu diskutovať  a vo štvrtok hlasovať  o návrhu uznesenia,  v  ktorom sa
uvádza, že súčasné granty na mobilitu nestačia na to, aby podporili účasť marginalizovaných
skupín na programe Erasmus+. V uznesení sa navrhuje zavedenie väčšej flexibility s cieľom
pomôcť pokryť životné náklady, ako aj prispôsobené predbežné financovanie, ako sú platby
vopred pre Erasmus + aj  pre Európsky zbor solidarity.  Poslanci  v uznesení poukazujú na
pretrvávajúce problémy súvisiace s IT nástrojmi  programu Erasmus+ a administratívnymi
prekážkami,  ktoré  ovplyvňujú  najmä  menšie  organizácie,  starších  účastníkov  a  osoby  s
osobitnými  potrebami.
 
Poslanci by mali vyzvať na flexibilnejší program Erasmus+ vzhľadom na krízy, akou je aj vojna
na Ukrajine. V návrhu uznesenia sa požaduje zvýšená pomoc pre ukrajinských študentov a
dodatočná podpora ukrajinským vysokoškolským vzdelávacím inštitúciám a akademickej obci.
 
Rozprava: Streda 22. júna
 
Hlasovanie: Štvrtok 23. júna
 
Užitočné odkazy
Parlament schválil novú generáciu inkluzívnejšieho programu Erasmus+ (18. mája 2021)
Profil spravodajkyne: Laurence Farreng (Renew, FR)
Audiovizuálny materiál
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https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20220516IPR29652/erasmus-remove-obstacles-to-participation-meps-urge
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20210517IPR04109/parlament-schvalil-novu-generaciu-inkluzivnejsieho-programu-erasmus
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/197589/LAURENCE_FARRENG/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/sk


•
•

•

•

•

•

•

•

•

Ďalšie témy na programe plenárneho zasadnutia
 
Poslanci sa budú zaoberať aj týmito témami:
 

Vystúpenie prezidenta Zambie v Európskom parlamente (štvrtok o 11:00 hod) 
Pomoc  EÚ pri  hľadaní  zamestnania  pre  pracovníkov  vo  Francúzsku  a  Grécku
(hlasovanie  vo  štvrtok) 
Dvor  audítorov:  Poslanci  budú hlasovať  o  nominácii  Holandska (hlasovanie  vo
štvrtok) 
Mimoriadna dočasná podpora v rámci EPFRV v reakcii na vplyv invázie Ruska na
Ukrajinu (hlasovanie o žiadosti o naliehavý postup - článok 163 v stredu) 
Implementácia  a  plnenie  cieľov  trvalo  udržateľného rozvoja  (rozprava v  stredu,
hlasovanie  vo  štvrtok) 
Budúcnosť  obchodných vzťahov EÚ a  Afriky  (rozprava v  stredu,  hlasovanie  vo
štvrtok) 
Budúcnosť medzinárodnej investičnej politiky EÚ (rozprava v stredu, hlasovanie vo
štvrtok) 
Návrh opravného rozpočtu na financovanie nákladov na prijímanie osôb utekajúcich z
Ukrajiny (rozprava v stredu, hlasovanie vo štvrtok) 
Nezákonná ťažba dreva v EÚ - uznesenie výboru PETI (rozprava 7. júna, hlasovanie
vo štvrtok)
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