
 

Spravodaj plenárneho zasadnutia EP (13.
16. január 2020, Štrasburg)
 
Konferencia o budúcnosti Európy: Zapojenie občanov do reformy
Únie 
Parlament v stredu odštartuje proces, ktorý by mal viesť k zreformovaniu Európskej
únie zdola - s pomocou občanov s rôznorodým zázemím a vekom. 
 
 
Financovanie Európskeho ekologického dohovoru  
Parlament bude v utorok diskutovať o legislatívnych návrhoch, ktoré by mali pomôcť s
prechodom na nízko-uhlíkové hospodárstvo, a v stredu prijme uznesenie k
Európskemu ekologickému dohovoru.
 
 
Ochrana biodiverzity: Výzva na prijatie záväzných cieľov  
Konferencia OSN o biodiverzite by podľa uznesenia, o ktorom bude plénum hlasovať
vo štvrtok, mala dospieť k podobným právne záväzným cieľom, aké sú obsiahnuté v
parížskej klimatickej dohode.
 
 
Eskalácia napätia na Blízkom východe: Rozprava  
Poslanci budú v utorok popoludní diskutovať so šéfom diplomacie EÚ Josepom
Borrellom o dôsledkoch najnovšej konfrontácie medzi Spojenými štátmi a Iránom. 
 
 
Rešpektovanie hodnôt EÚ v Maďarsku a Poľsku: EP zhodnotí
aktuálny stav 
Pokrok ministrov krajín EÚ pri preverovaní možného ohrozenia právneho štátu v
Maďarsku a Poľsku bude v stredu predmetom plenárnej rozpravy a vo štvrtok
nelegislatívneho uznesenia EP.
 
 
Brexit: Výzva na ochranu práv občanov EÚ  
Obavy súvisiace s ochranou práv občanov EÚ v Spojenom kráľovstve a britských
občanov v EÚ po brexite budú v utorok predmetom plenárnej rozpravy a v stredu
nelegislatívneho uznesenia.
 
 
Vyšetrovanie konfliktu záujmov českého premiéra Babiša  
Poslanci sa budú v stredu Európskej komisie pýtať na prebiehajúce vyšetrovania a
budúce opatrenia súvisiace s ochranou finančných záujmov EÚ. 
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Odstránenie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov v EÚ  
Poslanci budú v pondelok diskutovať o opatreniach, ktoré by mali odstrániť rozdiely v
odmeňovaní žien a mužov v EÚ. Pravdepodobne tiež vyzvú Komisiu na predloženie
právne záväzných návrhov. 
 
 
Výzva na zavedenie univerzálnej nabíjačky pre mobilné telefóny   
Záväzné opatrenia smerujúce k univerzálnej nabíjačke pre všetky mobilné zariadenia
budú predmetom pondelkovej plenárnej rozpravy poslancov s Európskou komisiou.
 
 
Ďalšie body programu
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/sk/agenda/briefing/2020-01-13

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

Kontakty 
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Užitočné odkazy
Program zasadnutia
Plenárne zasadnutie naživo (EP Live)
Plenárne zasadnutie naživo (EbS+)
Tlačové konferencie a iné udalosti
Multimediálny web EP
EP Newshub

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/2020-01-13
http://www.europarl.europa.eu/plenary/sk/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/sk/plenary/
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=sk
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/sk/other-events/schedule
https://multimedia.europarl.europa.eu/sk/home
http://www.epnewshub.eu


Soňa MELLAK
Tlačová atašé

(+421) 2 5942 9695
(+33) 3 881 74880 (STR)
(+421) 918 708 590
sona.mellak@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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Konferencia o budúcnosti Európy: Zapojenie
občanov do reformy Únie
 
Parlament v stredu odštartuje proces, ktorý by mal viesť k
zreformovaniu Európskej únie zdola - s pomocou občanov
s rôznorodým zázemím a vekom. 
 
Poslanci budú po rozprave s predsedom Európskej rady Charlesom Michelom a predsedníčkou
Európskej komisie Ursulou von der Leyen hlasovať o uznesení, ktoré zadefinuje víziu EP vo
vzťahu k budúcej Konferencii o budúcnosti Európy.
 
Hlasy občanov by podľa poslancov mali tvoriť jadro širších diskusií o možnostiach riešenia
vnútorných a vonkajších výziev, ktoré v čase vyjednávaní o Lisabonskej zmluve neboli zjavné.
Konferencia by sa mala začať v roku 2020, jej trvanie sa odhaduje na dva roky.
 
Návrh uznesenia zdôrazňuje,  že občania z odlišných prostredí  a s rôznorodým zázemím,
zástupcovia občianskej  spoločnosti  a  ďalšie  zainteresované strany na európskej,  štátnej,
regionálnej  a  miestnej  úrovni  by  mali  byť  zapojené  do  transparentného,  inkluzívneho,
participatívneho a vyváženého procesu definovania budúcich priorít Únie, ktoré by mali odrážať
obavy  a  požiadavky  obyvateľov  EÚ.  Konferencia  by  mohla  viesť  k  prepísaniu  zmlúv
upravujúcich fungovanie EÚ, ako aj k ustanoveniu stáleho participatívneho mechanizmu pre
občanov.
 
Záštitu nad konferenciou by podľa predloženého textu mali prebrať Európsky parlament, Rada
aj Komisia. Poslanci dúfajú, že patronát kľúčových inštitúcií EÚ zaručí pretavenie jej výsledkov
do praxe.
 
Rozprava: Streda, 15. január
 
Hlasovanie: Streda, 15. január
 
Postup: Vyhlásenie Rady a Komisie s rozpravou a uznesením
 
Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie
 
Užitočné odkazy
Think tank EP: Príprava Konferencie o budúcnosti Európy
Konferencia o budúcnosti Európy: Odporúčania Výboru EP pre ústavné veci
Audiovizuálny materiál
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http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)644202
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20191210IPR68711/conference-on-the-future-of-europe-input-by-afco-committee-finalised
https://multimedia.europarl.europa.eu/sk/home


•
•

•

Financovanie Európskeho ekologického
dohovoru 
 
Parlament bude v utorok diskutovať o legislatívnych
návrhoch, ktoré by mali pomôcť s prechodom na nízko-
uhlíkové hospodárstvo, a v stredu prijme uznesenie k
Európskemu ekologickému dohovoru.
 
Zástupcovia Európskej komisie poslancom v utorok popoludní predstavia návrhy týkajúce sa
mechanizmu a fondu pre spravodlivú transformáciu.
 
V stredu  poslanci  prostredníctvom nelegislatívneho  uznesenia  nadviažu  na  decembrovú
plenárnu rozpravu s predsedníčkou EK Ursulou von der Leyen, ktorá sa týkala celého balíka
návrhov súvisiacich s Európskym ekologickým dohovorom. EP by v uznesení mohol podporiť
snahy o  dosiahnutie  klimatickej  neutrality  do roku 2050 a  tiež  zopakovať  svoju  výzvu na
prehodnotenie cieľov znižovania emisií do roku 2030 pred konferenciou Rámcového dohovoru
OSN o zmene klímy (UNFCCC), ktorá by sa mala uskutočniť v decembri v Glasgowe.
 
Parlament  v  novembri  2019  zdôraznil,  že  EÚ by  do  roku  2030  mala  znížiť  svoje  emisie
skleníkových plynov o 55% - v porovnaní s úrovňami z roku 1990, aby bola schopná dosiahnuť
klimatickú neutralitu do roku 2050. Poslanci tiež v októbri 2019 vyzvali na urýchlené prijatie
ambiciózneho  dlhodobého  rozpočtu  EÚ  na  roky  2021-2027,  ktorý  je  nevyhnutný  na
financovanie  opatrení  v  oblasti  klimatických  zmien.
 
Rozpravy: 
 

Streda, 11. december 2019 (Európsky ekologický dohovor) 
Utorok, 14. január 2020 (mechanizmus a fond pre spravodlivú transformáciu)
 

Hlasovanie:
 

Streda, 15. január 2020 (Európsky ekologický dohovor)
 

Postup: Vyhlásenia Komisie s rozpravami a uznesením
 
Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie
 
Užitočné odkazy
Eurobarometer: Európsky parlament by sa mal zaoberať najmä klimatickými zmenami (tlačová
správa EP, 29.11.2019)
Think tank EP: Európsky ekologický dohovor
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https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20191203IPR68087/europsky-ekologicky-dohovor-prve-reakcie-poslancov
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20191203IPR68087/europsky-ekologicky-dohovor-prve-reakcie-poslancov
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sk
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20191121IPR67110/europsky-parlament-vyhlasil-v-unii-klimaticku-pohotovost
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20191007IPR63549/poslanci-neskore-schvalenie-dlhodobeho-rozpoctu-eu-poskodi-obcanov-a-podniky
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20191129IPR67710/climate-change-should-be-parliament-s-first-priority-according-to-citizens
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20191129IPR67710/climate-change-should-be-parliament-s-first-priority-according-to-citizens
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2019)644205


Ochrana biodiverzity: Výzva na prijatie
záväzných cieľov 
 
Konferencia OSN o biodiverzite by podľa uznesenia, o
ktorom bude plénum hlasovať vo štvrtok, mala dospieť k
podobným právne záväzným cieľom, aké sú obsiahnuté v
parížskej klimatickej dohode.
 
Tohtoročná  konferencia  OSN biodiverzite  COP15  by  mala  prispieť  k  zvráteniu  súčasnej
trajektórie straty biodiverzity, uvádza sa v návrhu nelegislatívneho uznesenia z dielne Výboru
EP pre životné prostredie (ENVI). Predložený text navrhuje, aby do roku 2030 tvorili prírodné
rezervácie aspoň 30% územia EÚ, aby sa ciele v oblasti biodiverzity zohľadňovali pri tvorbe
všetkých politík Únie a aby bolo úsilie o zlepšenie biodiverzity podporené aspoň desiatimi
percentami dlhodobého rozpočtu EÚ.
 
Súvislosti
 
Dohovor OSN o biologickej diverzite vstúpil do platnosti 29. decembra 1993.
 
Európsky parlament sa otázkami spojenými so zachovaním biodiverzity zaoberal dlhodobo a
opakovane varoval pred bezprecedentným úbytkom rozmanitosti živočíšnych a rastlinných
druhov.
 
Parlamentná delegácia sa v dňoch 19. októbra - 1. novembra 2020 zúčastní na 15. konferencii
OSN o biodiverzite, ktorá sa uskutoční v Kchun-mingu v Číne. Konferencia by sa mala zamerať
na globálny rámec pre biodiverzitu po roku 2020 a nastaviť tak kurz v oblasti celosvetovej
ochrany rozmanitosti živočíšnych a rastlinných druhov minimálne na ďalších desať rokov.
 
Rozprava: Streda, 15. január
 
Hlasovanie: Štvrtok, 16. január
 
Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie
 
Užitočné odkazy
Tlačová správa po hlasovaní vo výbore (03.12.2019)
Audiovizuálny materiál
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https://www.cbd.int/
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20191203IPR67906/biodiversity-meps-call-for-legally-binding-targets-as-for-climate-change
https://multimedia.europarl.europa.eu/sk/home


Eskalácia napätia na Blízkom východe: Rozprava 
 
Poslanci budú v utorok popoludní diskutovať so šéfom
diplomacie EÚ Josepom Borrellom o dôsledkoch najnovšej
konfrontácie medzi Spojenými štátmi a Iránom. 
 
Vzťahy medzi USA a Iránom sa výrazne zhoršili po tom, ako Spojené štáty zabili iránskeho
generála Kásema Solejmáního. Útok na veliteľa jednotiek Kuds Iránskych revolučných gárd sa
odohral pomocou bezpilotného lietadla dňa 3. januára v irackom hlavnom meste Bagdade.
 
Irán po atentáte sľúbil Spojeným štátom tvrdú odvetu a 8. januára zaútočil raketami na základne
s vojakmi USA v Iraku. Iracký parlament prijal 5. januára uznesenie, v ktorom požadoval odchod
zahraničných jednotiek z krajiny.
 
Rozprava: Utorok, 14. január
 
Postup: Vyhlásenie Komisie s rozpravou
 
Užitočné odkazy
Audiovizuálny materiál
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Rešpektovanie hodnôt EÚ v Maďarsku a Poľsku:
EP zhodnotí aktuálny stav
 
Pokrok ministrov krajín EÚ pri preverovaní možného
ohrozenia právneho štátu v Maďarsku a Poľsku bude v
stredu predmetom plenárnej rozpravy a vo štvrtok
nelegislatívneho uznesenia EP.
 
Parlament v septembri 2018 vyzval Radu (ministrov) EÚ, aby prijala opatrenia, ktoré by zabránili
možnému porušovaniu základných hodnôt EÚ zo strany maďarských orgánov.  Poslancov
znepokojovali najmä stav nezávislosti súdnictva, slobody prejavu a menšinových práv, ako aj
korupcia a situácia migrantov a utečencov.
 
V prípade Poľska Európska komisia v decembri 2017 požadovala prijatie opatrení, ktoré by
riešili vnímané ohrozenie nezávislosti súdnictva v krajine. Európsky parlament v uznesení z
marca 2018 výzvu Európskej komisie podporil.
 
Podľa čl. 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ môže Rada (ministrov) EÚ - na základe odôvodneného návrhu
jednej tretiny členských štátov, Európskeho parlamentu alebo Európskej komisie - rozhodnúť,
že existuje jasné riziko vážneho porušenia hodnôt EÚ zo strany niektorého členského štátu.
Pred prijatím takéhoto rozhodnutia by ministri krajín EÚ mali poskytnúť priestor na vyjadrenie aj
zástupcom daného členského štátu.
 
Ministri  členských štátov už absolvovali  dve vypočutia zástupcov maďarskej  vlády,  a to v
septembri a v decembri 2019. Poslanci opakovane kritizovali fakt, že neboli na dané vypočutia
prizvaní, a to napriek tomu, že preverenie možného ohrozenia právneho štátu v Maďarsku
inicioval práve Európsky parlament. Zástupcovia poľskej vlády sa na pôde Rady (ministrov) EÚ
obhajovali trikrát v období medzi júnom a decembrom 2018.
 
O existencii závažného a pretrvávajúceho porušovania hodnôt EÚ môže podľa čl. 7 ods. 2
rozhodnúť Európska rada (hlavy štátov a vlád EÚ). Takéto rozhodnutie, ktoré by mohlo viesť aj
k sankciám vrátane pozastavenia hlasovacieho práva danému členskému štátu, však musí byť
prijaté jednomyseľne a musí ho potvrdiť Európsky parlament.
 
Rozprava: Streda, 15. január
 
Hlasovanie: Štvrtok, 16. január
 
Postup: Vyhlásenia Rady a Komisie s rozpravou a uznesením
 
Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie
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https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20180906IPR12104/pravny-stat-v-madarsku-parlament-vyzval-clenske-staty-aby-konali
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017PC0835&from=SK
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20180226IPR98615/pravny-stat-v-polsku-poslanci-podporuju-prijatie-opatreni-zo-strany-eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A12012M007
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20191209IPR68616/rule-of-law-meps-met-with-council-presidency-before-hungary-hearing


Užitočné odkazy
Think tank EP: Ochrana právneho štátu v EU - existujúce mechanizmy a ich možné
zefektívnenie (6.11.2019)
Právny štát v Poľsku a Maďarsku: Poslanci žiadajú lepšiu ochranu hodnôt EÚ (tlačová správa
EP, 17.12.2019)
Porušovanie zásad právneho štátu. Ako sa uplatňuje článok 7 (infografika)
Audiovizuálny materiál
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http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642280
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642280
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20191216IPR69127/rule-of-law-in-poland-and-hungary-meps-ask-for-better-protection-of-eu-values
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20191216IPR69127/rule-of-law-in-poland-and-hungary-meps-ask-for-better-protection-of-eu-values
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/rule-of-law-concerns-how-the-eu-can-act-infographic
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law_10601_pk


Brexit: Výzva na ochranu práv občanov EÚ 
 
Obavy súvisiace s ochranou práv občanov EÚ v Spojenom
kráľovstve a britských občanov v EÚ po brexite budú v
utorok predmetom plenárnej rozpravy a v stredu
nelegislatívneho uznesenia.
 
Poslanci  sa budú zaoberať mnohými problémami, ktoré po brexite pravdepodobne čakajú
občanov EÚ s pobytom v Spojenom kráľovstve a britských občanov pobývajúcich na území EÚ.
 
Návrh uznesenia zdôrazňuje, že Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie
obsahuje spravodlivé a vyvážené ustanovenia zamerané na ochranu práv občanov počas
prechodného obdobia, ako aj po jeho uplynutí. Zabezpečenie dlhodobej ochrany občanov, ich
rodín a ich práv v sociálnej oblasti si podľa predloženého textu vyžaduje dôkladné uplatňovanie
ustanovení Dohody o brexite.
 
Navrhované  uznesenie  venuje  špecifickú  pozornosť  britskému pobytovému systému pre
občanov EÚ. Predložený text  tiež vyzýva členské štáty na uplatňovanie konzistentného a
veľkorysého prístupu k ochrane práv britských občanov v EÚ.
 
Súvislosti
 
Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie podlieha na základe článku 50
Zmluvy o  EÚ schváleniu  Európskym parlamentom -  na jej  vstup do platnosti  je  potrebná
jednoduchá väčšina odovzdaných hlasov poslancov. Európsky parlament bude o Dohode o
vystúpení hlasovať až po ukončení procesu jej ratifikácie v Spojenom kráľovstve.
 
Rozprava: Utorok, 14. január
 
Hlasovanie: Streda, 15. január
 
Postup: Vyhlásenie Rady a Komisie s rozpravou a uznesením
 
Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie
 
Užitočné odkazy
Zloženie Riadiacej skupiny Parlamentu pre brexit a súvisiace uznesenia EP
Brexit - podrobnejšie informácie
Audiovizuálny materiál
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012M050&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012M050&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/brexit-steering-group/en/home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/brexit
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/brexit_13108_pk


Vyšetrovanie konfliktu záujmov českého
premiéra Babiša 
 
Poslanci sa budú v stredu Európskej komisie pýtať na
prebiehajúce vyšetrovania a budúce opatrenia súvisiace s
ochranou finančných záujmov EÚ. 
 
Rozprava sa zameria najmä na prípad predsedu vlády ČR Andreja Babiša, ktorý mal zneužiť
svoj vplyv na vlastné obohatenie sa zo zdrojov EÚ. Európsky parlament prijme v tejto otázke aj
samostatné uznesenie, o ktorého znení však bude hlasovať až na jednom z nadchádzajúcich
plenárnych zasadnutí.
 
Súvislosti
 
Európsky  parlament  vyzýval  na  riešenie  situácie  v  Českej  republike  už  od  roku  2017.  V
decembri  2018  poslanci  vyjadrili  prostredníctvom  nelegislatívneho  uznesenia  hlboké
znepokojenie v súvislosti s prepojením českého premiéra Andreja Babiša na skupinu Agrofert,
ktorá bola prijímateľom poľnohospodárskych dotácií EÚ.
 
Parlament tiež kritizoval Európsku komisiu za jej prístup. Exekutíva EÚ bola podľa poslancov
dlhodobo pasívna, a to napriek tomu, že od roku 2014 mala silné indície o konflikte záujmov u
Andreja Babiša ako ministra financií a neskôr aj ako premiéra.
 
Rozprava: Streda, 15. január
 
Hlasovanie: Niektoré z nasledujúcich plenárnych zasadnutí
 
Postup: Vyhlásenie Rady a Komisie s rozpravou a uznesením
 
Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie
 
Užitočné odkazy
Poslanci žiadajú okamžité prijatie opatrení, ktoré by zastavili tok peňazí EÚ do vreciek
oligarchov (tlačová správa EP, 17.12.2019)
Audiovizuálny materiál
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https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20181207IPR21307/ceska-republika-poslanci-ziadaju-okamzite-kroky-na-ochranu-fondov-eu
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0530_SK.html
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20191213IPR69028/meps-ask-for-urgent-changes-to-stop-the-flow-of-eu-money-to-pockets-of-oligarchs
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20191213IPR69028/meps-ask-for-urgent-changes-to-stop-the-flow-of-eu-money-to-pockets-of-oligarchs
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Odstránenie rozdielov v odmeňovaní žien a
mužov v EÚ 
 
Poslanci budú v pondelok diskutovať o opatreniach, ktoré
by mali odstrániť rozdiely v odmeňovaní žien a mužov v
EÚ. Pravdepodobne tiež vyzvú Komisiu na predloženie
právne záväzných návrhov. 
 
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen sa vo svojich politických usmerneniach
na roky 2019 – 2024 zaviazala odstrániť rozdiely v odmeňovaní v rámci budúcej Stratégie
rovnosti  žien a mužov.  Nová komisárka pre rovnosť  Helena Dalli  zároveň oznámila,  že v
priebehu  svojich  prvých  sto  dní  v  úrade  predloží  právne  záväzné  opatrenia  v  oblasti
transparentnosti  odmeňovania.
 
Napriek tomu, že zásada rovnakej odmeny za rovnakú prácu bola zakotvená aj  Zmluve o
fungovaní EÚ, celkový rozdiel medzi odmenami žien a mužov zostáva v Únii na úrovni 16% a
na Slovensku dosahuje  19%,  pričom situácia  v  jednotlivých členských štátoch je  značne
odlišná. Rozdiely v dôchodkoch sú ešte priepastnejšie: ženy dostávajú v priemere o 40% nižšie
penzie ako muži.
 
Parlament by mal k tejto otázke prijať aj samostatné uznesenie. Poslanci budú o jeho texte
hlasovať počas druhého tohtoročného plenárneho zasadnutia, ktoré sa uskutoční v dňoch 29. -
30. januára v Bruseli.
 
Rozprava: Pondelok, 13. január
 
Hlasovanie: Druhé januárové plenárne zasadnutie EP
 
Postup: Vyhlásenie Komisie s rozpravou
 
Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie
 
Užitočné odkazy
Rozdiely v odmeňovaní žien a mužov v EÚ (webová stránka EK)
Audiovizuálny materiál
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:12008E157
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:12008E157
https://ec.europa.eu/info/publications/gender-pay-gap-european-union_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/equal-pay/gender-pay-gap-situation-eu_en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Výzva na zavedenie univerzálnej nabíjačky pre
mobilné telefóny  
 
Záväzné opatrenia smerujúce k univerzálnej nabíjačke pre
všetky mobilné zariadenia budú predmetom pondelkovej
plenárnej rozpravy poslancov s Európskou komisiou.
 
Univerzálna nabíjačka pre mobilné telefóny,  tablety,  čítačky elektronických kníh a  ďalšie
prenosné zariadenia by podľa poslancov okrem uľahčenia života spotrebiteľom priniesla aj
zníženie množstva elektronického odpadu.
 
Výzva na zjednotenie nabíjačiek sa objavila už v smernici o rádiových zariadeniach z roku
2014, v rámci ktorej  zákonodarcovia udelili  Európskej  komisii  právomoc prijať  v tejto veci
rozhodnutie prostredníctvom takzvaného delegovaného aktu. Snaha Komisie podnietiť sektor k
vyvinutiu spoločnej nabíjačky nenaplnila očakávania poslancov a dobrovoľné dohody medzi
niektorými spoločnosťami nepriniesli požadovaný výsledok.
 
Parlament nadviaže na pondelkovú rozpravu aj samostatným nelegislatívnym uznesením, o
ktorého presnom znení budú poslanci hlasovať počas jedného z ďalších plenárnych zasadnutí.
 
Objem elektronického odpadu, ktorý pozostáva výlučne zo starých nabíjačiek, môže podľa
odhadov dosahovať až 51.000 ton ročne.
 
Rozprava: Pondelok, 13. január
 
Hlasovanie: Niektoré z nasledujúcich plenárnych zasadnutí
 
Postup: Vyhlásenie Komisie s rozpravou a uznesením
 
Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie
 
Užitočné odkazy
Poslanci presadzujú zjednotenie nabíjačiek pre mobilné telefóny (tlačová správa EP,
13.03.2014)
Štandardné nabíjačky pre mobilné telefóny: počiatočné posúdenie dopadov (2018)
Priebeh prerokúvania
Audiovizuálny materiál
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0053
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/adopting-eu-law/implementing-and-delegated-acts_sk
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20140307IPR38122/meps-push-for-common-charger-for-all-mobile-phones
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20140307IPR38122/meps-push-for-common-charger-for-all-mobile-phones
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6427186_sk
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2983(RSP)
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
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Ďalšie body programu
 
Poslanci sa budú zaoberať aj týmito témami:
 

Prezentácia programu činností chorvátskeho predsedníctva (rozprava v utorok) 
Prejav  jeho  veličenstva  kráľa  Abdalláha  II.,  kráľa  Jordánskeho  hášimovského
kráľovstva  (slávnostné  zasadnutie  v  stredu) 
Ničivé lesné požiare v Austrálii a ďalšie zmenou klímy spôsobené extrémne výkyvy
počasia (rozprava v pondelok) 
Bývanie predovšetkým - naliehavé opatrenie na riešenie situácie bezdomovcov v
Európe (rozprava v pondelok) 
Plán vedúci k sociálnej Európe (rozprava v utorok) 
Cezhraničná organizovaná trestná činnosť a jej dosah na voľný pohyb (rozprava v
pondelok) 
Výročná  správa  o  vykonávaní  spoločnej  zahraničnej  a  bezpečnostnej  politiky
(rozprava  v  utorok,  hlasovanie  v  stredu) 
Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (rozprava
v utorok, hlasovanie v stredu) 
Výročná správa o ľudských právach a demokracii  vo svete a politike EÚ v tejto
oblasti  (rozprava v utorok,  hlasovanie v stredu) 
Činnosť európskej ombudsmanky v roku 2018 (rozprava v stredu, hlasovanie vo
štvrtok) 
Situácia v Líbyi (rozprava v utorok) 
Situácia vo Venezuele (rozprava v utorok, hlasovanie vo štvrtok) 
Prípady porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (rozpravy a
hlasovania vo štvrtok) 
Počet členov parlamentných výborov (hlasovanie v stredu) 
Reforma všeobecných zásad komitológie (rozprava v stredu) 
Spoločný systém dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o osobitnú úpravu pre malé
podniky (hlasovanie v utorok) 
Nepovolené predmety vyrobené trojrozmernou tlačou (rozprava vo štvrtok)
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