
 

Spravodaj plenárneho zasadnutia EP (1.
2. február 2023, Brusel)
 
Digitálni pracovníci: Poslanci budú hlasovať o rokovacej pozícii
Parlamentu 
Parlament vo štvrtok rozhodne, či potvrdí svoj mandát na rokovania o nových
opatreniach na zlepšenie podmienok pre pracovníkov digitálnych platforiem. 
 
 
Parlament načrtne svoje priority pred samitom EÚ – Ukrajina 
Pred samitom EÚ – Ukrajina, ktorý sa uskutoční 3. februára v Kyjeve, budú poslanci
rokovať o tom, ako môže EÚ ďalej podporovať Ukrajinu v boji proti ruskej invázii. 
 
 
Poslanci budú diskutovať o reforme pravidiel EÚ v oblasti migrácie a
azylu 
V diskusii s Komisiou a švédskym predsedníctvom v stredu popoludní načrtnú poslanci
svoje priority v oblasti migrácie a azylu pred samitom 9. – 10. februára. 
 
 
Politická reklama: Väčšia spravodlivosť a transparentnosť 
Poslanci budú diskutovať a hlasovať o svojej pozícii pre rokovania s Radou o
prísnejších pravidlách pre platenú politickú reklamu. 
 
 
Afganistan: rozprava o represiách a násilí páchanom na ženách 
Poslanci sa v stredu budú zaoberať situáciou v Afganistane, najmä životnými
podmienkami žien, ktoré boli zbavené základných  práv a žijú pod neustálou hrozbou
násilia.
 
 
Pranie špinavých peňazí: Poslanci sa budú pýtať na nové rizikové
krajiny 
V stredu budú poslanci rokovať o doplnení zoznamu krajín s vysokým rizikom prania
špinavých peňazí alebo financovania terorizmu. 
 
 
Návrhy Parlamentu na novú priemyselnú stratégiu EÚ v oblasti
dekarbonizácie 
Poslanci uznesením vo štvrtok zaujmú svoje stanovisko k spolupráci s Komisiou na
stratégii na podporu čistého priemyslu v EÚ.
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 Spravodaj plenárneho zasadnutia EP (1. - 2. február 2023,
Brusel)
 

Kontakty 
 
 

Užitočné odkazy
Program zasadnutia
Plenárne zasadnutie naživo
Multimediálny web EP - audiovizuálny materiál
Tlačové konferencie a iné udalosti
EP Newshub
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https://epnewshub.eu/#/template=newslist&order=time&mp=0-0


Digitálni pracovníci: Poslanci budú hlasovať o
rokovacej pozícii Parlamentu
 
Parlament vo štvrtok rozhodne, či potvrdí svoj mandát na
rokovania o nových opatreniach na zlepšenie podmienok
pre pracovníkov digitálnych platforiem. 
 
O rozhodnutí Výboru pre zamestnanosť z 12. decembra 2022 začať rokovania s Radou bude
hlasovať plénum vo štvrtok o 11:00 hod.
 
Nové pravidlá budú regulovať, ako správne určiť zamestnanecký status pracovníkov platforiem
a  ako  majú  digitálne  pracovné  platformy  používať  algoritmy  a  umelú  inteligenciu  na
monitorovanie  a  hodnotenie  pracovníkov.
 
Súvislosti
 
Mandát na rokovania oznámila predsedníčka Metsola na plenárnom zasadnutí v pondelok
popoludní 16. januára. V súlade s rokovacím poriadkom, ak 1/10 poslancov Paliamentu vznesie
námietku do 24 hodín,  je na potvrdenie mandátu potrebné hlasovanie v pléne (článok 71
rokovacieho poriadku).
 
Hlasovanie: Štvrtok, 2. februára
 
 
Užitočné odkazy
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o zlepšení pracovných podmienok
v oblasti práce pre platformy
Tlačová správa po hlasovaní vo výbore (12.12.2022)
Priebeh prerokúvania
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https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20221212IPR64513/digital-workers-better-working-conditions-and-protection-of-rights
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2022-07-11-RULE-071_SK.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2022-07-11-RULE-071_SK.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0301_SK.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0301_SK.html
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20221212IPR64513/digital-workers-better-working-conditions-and-protection-of-rights
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0414(COD) &amp; l=en


Parlament načrtne svoje priority pred samitom
EÚ – Ukrajina
 
Pred samitom EÚ – Ukrajina, ktorý sa uskutoční 3. februára
v Kyjeve, budú poslanci rokovať o tom, ako môže EÚ ďalej
podporovať Ukrajinu v boji proti ruskej invázii. 
 
Na samite  v  Kyjeve  sa  očakáva,  že  vedúci  predstavitelia  EÚ a  Ukrajiny  budú  rokovať  o
pokračujúcej finančnej a vojenskej podpore kyjevskej vláde, ako aj o ďalších krokoch týkajúcich
sa snahy Ukrajiny vstúpiť do Európskej únie.
 
V  januári  poslanci  vyzvali  EÚ a  jej  členské  štáty,  aby  zvýšili  svoju  vojenskú,  politickú  a
humanitárnu pomoc Ukrajine a posilnili svoju obranu v boji proti ruským hrozbám pre európsku
bezpečnosť. Na tom istom plenárnom zasadnutí v Štrasburgu opätovne trvali na tom, že by mal
byť  zriadený osobitný medzinárodný tribunál  na potrestanie zločinov spáchaných ruským
vedením a ozbrojenými  silami  na Ukrajine.
 
Rozprava v pléne sa uskutoční vo štvrtok, po ktorej sa bude v ten istý deň hlasovať o uznesení.
 
Rozprava: Štvrtok 2. februára
 
Hlasovanie: Štvrtok 2. februára
 
Užitočné odkazy
Tlačová správa: „Európsky parlament vyhlásil Rusko za sponzora terorizmu“ (23.11.2022)
Multimediálne centrum: audiovizuálny materiál

Plenárne zasadnutie

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

4 I 9

https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20230113IPR66639/europoslanci-vyzvali-na-raznejsiu-reakciu-na-ruske-hrozby-pre-bezpecnost-eu
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20230113IPR66639/europoslanci-vyzvali-na-raznejsiu-reakciu-na-ruske-hrozby-pre-bezpecnost-eu
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20230113IPR66653/vojna-na-ukrajine-poslanci-ziadaju-tribunal-na-potrestanie-ruskych-zlocinov
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20221118IPR55707/europsky-parlament-vyhlasil-rusko-za-sponzora-terorizmu
https://multimedia.europarl.europa.eu/sk


Poslanci budú diskutovať o reforme pravidiel EÚ
v oblasti migrácie a azylu
 
V diskusii s Komisiou a švédskym predsedníctvom v
stredu popoludní načrtnú poslanci svoje priority v oblasti
migrácie a azylu pred samitom 9. – 10. februára. 
 
Hlavy štátov alebo predsedovia vlád sa na svojom zasadnutí v Bruseli zamerajú na zlepšenie
konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva a na migračnú politiku.
 
V kontexte rastúceho počtu príchodov do EÚ po rôznych migračných trasách a tlaku na azylové
a prijímacie systémy poslanci posúdia nedávne návrhy Komisie a ministrov spravodlivosti a
vnútra. Hlavnými otázkami, o ktorých sa bude rokovať, bude spolupráca s tretími krajinami a
medzi členskými štátmi, ako urýchliť návrat osôb, ktoré nemajú nárok na postavenie utečenca v
EÚ, využívanie fyzických prekážok na niektorých vonkajších hraniciach a možné financovanie
takýchto opatrení zo strany EÚ, pátracie a záchranné operácie a úloha agentúry Frontex.
 
Poslanci tiež preskúmajú pokrok pri prepracovaní spoločných pravidiel v oblasti migrácie a
azylu, aby sa zabezpečila solidarita a spravodlivé rozdelenie zodpovednosti medzi členskými
štátmi, pokiaľ ide o príchod migrantov a žiadateľov o azyl. Spoluzákonodarcovia dosiahli v
decembri  2022  prelom  v  súvislosti  s  podmienkami  prijímania  a  rámcovými  návrhmi  pre
presídľovanie  a  prebiehajú  rokovania  o  revidovaných pravidlách  registrácie  do  databázy
Eurodac. Parlament má v úmysle hlasovať o zostávajúcich iniciatívach – nariadenie o riadení
azylu  a  migrácie,  nariadenie  o  kríze  a  vyššej  mocio  kríze  a  vyššej  moci  a  nariadenie  o
preverovaní – v nadchádzajúcich mesiacoch s cieľom dokončiť nové pravidlá pred voľbami do
Európskeho parlamentu v roku 2024.
 
Rozprava: Streda 1. februára
 
Užitočné odkazy
Audiovizuálny materiál
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https://frontex.europa.eu/sk/
https://euaa.europa.eu/sk/publications/sprava-o-azyle-2022-zhrnutie
https://euaa.europa.eu/sk/publications/sprava-o-azyle-2022-zhrnutie
https://home-affairs.ec.europa.eu/towards-operational-strategy-more-effective-returns_sk?etrans=sk
https://swedish-presidency.consilium.europa.eu/en/news/presidency-statement-reducing-the-pressure-of-irregular-migration-and-ensuring-effective-return/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Presidency+statement:+Reducing+the+pressure+of+irregular+migration+and+ensuring+effective+return&etrans=sk
https://swedish-presidency.consilium.europa.eu/en/news/presidency-statement-reducing-the-pressure-of-irregular-migration-and-ensuring-effective-return/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Presidency+statement:+Reducing+the+pressure+of+irregular+migration+and+ensuring+effective+return&etrans=sk
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_20_1706
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_20_1706
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20221214IPR64716/asylum-deal-on-reception-conditions-for-applicants-to-international-protection
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20221214IPR64717/asylum-and-migration-deal-reached-on-new-eu-resettlement-framework
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20221214IPR64717/asylum-and-migration-deal-reached-on-new-eu-resettlement-framework
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20221212IPR64521/eurodac-meps-ready-to-start-negotiations-with-the-council
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0279(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0279(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0277(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0277(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0278(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0278(COD)&l=en
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20220905IPR39714/migration-and-asylum-roadmap-on-way-forward-agreed
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20220905IPR39714/migration-and-asylum-roadmap-on-way-forward-agreed
https://multimedia.europarl.europa.eu/sk/


Politická reklama: Väčšia spravodlivosť a
transparentnosť
 
Poslanci budú diskutovať a hlasovať o svojej pozícii pre
rokovania s Radou o prísnejších pravidlách pre platenú
politickú reklamu. 
 
Pred štvrtkovým hlasovaním sa uskutoční rozprava v stredu, ktorá by mala potvrdiť pozíciu
prijatú minulý týždeň vo Výbore pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa.
 
Poslanci  sa  budú  usilovať  o  to,  aby  politická  reklama,  online  aj  offline,  bola  jasne
identifikovateľná. Malo by byť jednoduchšie získať informácie o sponzorovi, o cene za reklamu,
ako boli identifikované osoby, na ktoré sa reklama zameriava, a voľby, s ktorými sa spája. V
texte sa stanovujú aj ďalšie pravidlá pre obdobie bezprostredne predchádzajúce voľbám a
referendám.
 
Rozprava: Streda, 1. februára
 
Hlasovanie: Štvrtok, 2. februára
 
Užitočné odkazy
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o transparentnosti a cielení
politickej reklamy
Tlačová správa po hlasovaní vo výbore (24.1.2023)
Priebeh prerokúvania
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0009_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0009_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230123IPR68616/meps-toughen-rules-on-political-advertising
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0381(COD) &amp; l=en


Afganistan: rozprava o represiách a násilí
páchanom na ženách
 
Poslanci sa v stredu budú zaoberať situáciou v
Afganistane, najmä životnými podmienkami žien, ktoré boli
zbavené základných  práv a žijú pod neustálou hrozbou
násilia.
 
Od prevzatia moci  v auguste 2021 Taliban zaviedol  dlhý zoznam pravidiel  a politík,  ktoré
komplexne bránia ženám a dievčatám vo výkone ich základných práv vrátane práva na prejav,
pohyb, prácu a vzdelávanie.
 
Súvislosti
 
Tento  mesiac  bola  vo  svojom dome zastrelená  mladá  bývalá  politička  Mursal  Nabizada.
Pôsobila  ako  členka  afganských  demokratických  inštitúcií  a  pracovala  pre  mimovládne
organizácie,  ktoré  sú proti  narastajúcim obmedzeniam práv a  slobôd afganských žien.  V
decembri  minulého roka  Taliban  zakázal  ženám študovať  na  univerzitách,  čím ešte  viac
obmedzil  ich  možnosti  vzdelávania  po tom,  čo v  marci  minulého roka vylúčil  dievčatá zo
stredných škôl.
 
Úrady tiež potláčajú a ohrozujú médiá a tých, ktorí kritizujú vládu Talibanu, vynucujú zatváranie
organizácií  občianskej  spoločnosti  a  rozkladajú  vládne  úrady  určené  na  podporu  alebo
dodržiavanie  ľudských  práv.
 
Rozprava: Streda 1. februára
 
Užitočné odkazy
Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v oblasti ľudských práv v Afganistane, najmä o
oslabení práv žien a útokoch na vzdelávacie inštitúcie (24.11.2022)
Audiovizuálny materiál: EÚ – Afganistan
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0417_SK.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0417_SK.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/sk/package/eu-afghanistan_20003


Pranie špinavých peňazí: Poslanci sa budú pýtať
na nové rizikové krajiny
 
V stredu budú poslanci rokovať o doplnení zoznamu krajín
s vysokým rizikom prania špinavých peňazí alebo
financovania terorizmu. 
 
V decembri 2022 Komisia uverejnila návrh rozhodnutia, ktorým doplnila Konžskú demokratickú
republiku,  Gibraltár,  Mozambik,  Tanzániu  a  Spojené  arabské  emiráty  na  zoznam
vysokorizikových tretích jurisdikcií mimo EÚ na účely boja proti praniu špinavých peňazí a
financovaniu terorizmu. V januári  2023 Rada požiadala o viac času na preskúmanie tohto
rozhodnutia.
 
Poslanci vyjadrili obavy v súvislosti s oneskorením prijatia aktualizovaného zoznamu Komisie a
očakáva sa, že budú presadzovať rýchlejší a dôveryhodnejší proces zaraďovania krajín na
tento zoznam. Poslanci zároveň pracujú na revízii  súboru pravidiel EÚ pre boj proti praniu
špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.
 
Rozprava: Streda 1. februára
 
Užitočné odkazy
Delegované nariadenie pokiaľ ide o doplnenie Konžskej demokratickej republiky, Gibraltáru,
Mozambiku, Tanzánie a Spojených arabských  emirátov do tabuľky I prílohy k delegovanému
nariadeniu
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https://finance.ec.europa.eu/financial-crime/high-risk-third-countries-and-international-context-content-anti-money-laundering-and-countering_sk
https://finance.ec.europa.eu/financial-crime/high-risk-third-countries-and-international-context-content-anti-money-laundering-and-countering_sk
https://finance.ec.europa.eu/financial-crime/high-risk-third-countries-and-international-context-content-anti-money-laundering-and-countering_sk
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/sk/document/EPRS_BRI(2021)699467
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/sk/document/EPRS_BRI(2021)699467
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=C(2022)9649&lang=sk
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=C(2022)9649&lang=sk
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=C(2022)9649&lang=sk


Návrhy Parlamentu na novú priemyselnú
stratégiu EÚ v oblasti dekarbonizácie
 
Poslanci uznesením vo štvrtok zaujmú svoje stanovisko k
spolupráci s Komisiou na stratégii na podporu čistého
priemyslu v EÚ.
 
Európska komisia má navrhnúť Priemyselný nulový akt a Priemyselný plán v rámci Zelenej
dohody s cieľom stimulovať rozvoj čistých technológií v EÚ a zabezpečiť strategickú autonómiu
EÚ znížením jej závislosti od tretích krajín.
 
Po plenárnej rozprave na zasadnutí v januári 2023 poslanci prijmú uznesenie, v ktorom zhrnú
svoje názory. V ňom pravdepodobne vyjadria znepokojenie nad ustanoveniami amerického
zákona o znižovaní inflácie (IRA), ktorý diskriminuje spoločnosti z EÚ na americkom trhu.
 
Rozprava: Streda 18. januára 2023
 
Hlasovanie: Štvrtok 2. februára 2023
 
Užitočné odkazy
Návrhy uznesenia o stratégii EÚ na podporu priemyselnej konkurencieschopnosti, obchodu a
kvalitných pracovných miest
Priebeh prerokúvania
Audiovizuálny materiál

Plenárne zasadnutie

SK Tlačové oddelenie, Generálne riaditeľstvo komunikácie
Európsky parlament - Tlačový hovorca: Jaume Duch Guillot
Vytočte telefónnu ústredňu (32-2) 28 33000
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2023-01-18-ITM-009_SK.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2023-0085_SK.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2023-0085_SK.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2023/2513(RSP)
https://multimedia.europarl.europa.eu/sk/

