
 

Spravodaj plenárneho zasadnutia EP (8.
10. júl 2020, Brusel)
 
Priority nemeckého predsedníctva v Rade: Rozprava s Angelou
Merkel  
Poslanci budú v stredu diskutovať s kancelárkou Angelou Merkel o hlavných cieľoch a
stratégii začínajúceho šesťmesačného nemeckého predsedníctva v Rade EÚ.
 
 
Dlhodobý rozpočet a plán obnovy EÚ: Rozprava so šéfmi Európskej
rady a Komisie 
Poslanci budú v stredu diskutovať s Charlesom Michelom a Ursulou von der Leyen o
výsledkoch júnového samitu EÚ, ale aj o očakávaniach od júlového stretnutia lídrov
členských štátov Únie. 
 
 
COVID-19: Nová stratégia EÚ v oblasti verejného zdravia  
Nevyhnutná reforma politiky EÚ v oblasti verejného zdravia po pandémii nového
koronavírusu bude v stredu predmetom rozpravy poslancov s komisárkou pre zdravie
Stellou Kyriakides. 
 
 
Balík opatrení v oblasti mobility: Hlasovanie o kľúčovej reforme v
oblasti cestnej dopravy  
Parlament v stredu rozhodne o legislatívnych návrhoch, ktoré by mali zlepšiť pracovné
podmienky vodičov, upresniť pravidlá ich vysielania a zabrániť nezákonným praktikám.
 
 
Podmienenie čerpania prostriedkov EÚ dodržiavaním zásah
právneho štátu 
Poslanci budú vo štvrtok diskutovať so zástupcami Rady a Komisie o možnosti
zadefinovať dodržiavanie zásad právneho štátu ako záväznú podmienku pre prístup k
prostriedkom z rozpočtu EÚ. 
 
 
Európsky ekologický dohovor: Podpora dekarbonizácie pomocou
väčšieho uskladňovania energie 
Plénum bude hlasovať o výzve na väčšiu podporu riešení uskladňovania energie na
báze vodíka či domácich batérií s cieľom zvýšiť podiel energie z obnoviteľných zdrojov
v energetickom mixe EÚ.
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Nová stratégia integrácie Rómov po roku 2020  
Aktuálna situácia Rómov v Európe a budúca stratégia ich lepšieho začlenenia do
spoločnosti bude vo štvrtok predmetom plenárnej rozpravy so zástupcami Rady a
Komisie. 
 
 
Ďalšie body programu
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/sk/agenda/briefing/2020-07-08

 
 
Prehľad vybraných tém, ktorými sa bude zaoberať
Európsky parlament počas plenárnej schôdze v dňoch 8. -
10. júla v Bruseli.
 

Kontakty 
 
 

11

12

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

Soňa MELLAK
Tlačová atašé

(+421) 2 5942 9695
(+33) 3 881 74880 (STR)
(+421) 918 708 590
sona.mellak@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu//news/sk/agenda/briefing/2020-07-08
http://www.europarl.europa.eu/plenary/sk/agendas.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/sk/home
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=sk
https://multimedia.europarl.europa.eu/sk/webstreaming?lv=OTHER_EVENTS
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


Ivana JANÍKOVÁ
Tlačová atašé

+421 (0) 2 5942 9688
+421 (0) 905 215 051
ivana.janikova@europarl.europa.eu

Plenárne zasadnutie

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

3 I 12



Priority nemeckého predsedníctva v Rade:
Rozprava s Angelou Merkel 
 
Poslanci budú v stredu diskutovať s kancelárkou Angelou
Merkel o hlavných cieľoch a stratégii začínajúceho
šesťmesačného nemeckého predsedníctva v Rade EÚ.
 
Nemecká kancelárka sa na plenárnom zasadnutí v Bruseli zúčastní osobne. Pôjde o jej prvú
zahraničnú cestu od vypuknutia pandémie ochorenia COVID-19.
 
Začiatok rozpravy, v rámci ktorej sa okrem Angely Merkel poslancom prihovorí aj predsedníčka
Európskej komisie Ursula von der Leyen, je naplánovaný na 14.15 hod.
 
Nemecké predsedníctvo v Rade (ministrov) EÚ, ktorého mottom je „spolu za obnovu Európy‟,
sa plánuje zamerať na hospodárske ozdravenie po pandémii COVID-19. Okrem iného pôjde o
snahu dosiahnuť dohodu na Viacročnom finančnom rámci (VFR) a na pláne obnovy EÚ. Potom,
ako v otázke dlhodobého rozpočtu Únie nájdu spoločnú reč lídri  členských štátov,  začne
predsedníctvo v Rade rokovať s vyjednávačmi Európskeho parlamentu. Konečnú dohodu na
VFR musia schváliť poslanci, inak nevstúpi do platnosti.
 
Medzi ďalšie priority nemeckého predsedníctva v Rade bude patriť aj pomoc pri finalizovaní
podmienok budúceho partnerstva Európskej  únie a Spojeného kráľovstva,  zintenzívnenie
rokovaní  o otázkach spojených s klímou a digitalizáciou a posilnenie úlohy EÚ vo svete.
 
Rozprava: Streda, 8. júl
 
Postup: Vyhlásenie Rady a Komisie s rozpravou
 
Užitočné odkazy
Dlhodobý rozpočet EÚ na roky 2021-2027 (doplňujúce informácie)
Webová stránka nemeckého predsedníctva v Rade (ministrov) EÚ
Audiovizuálny materiál
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https://www.eu2020.de/eu2020-en
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/viacrocny-financny-ramec
https://www.eu2020.de/eu2020-en
https://multimedia.europarl.europa.eu/sk/german-presidency_15901_pk?


Dlhodobý rozpočet a plán obnovy EÚ: Rozprava
so šéfmi Európskej rady a Komisie
 
Poslanci budú v stredu diskutovať s Charlesom Michelom
a Ursulou von der Leyen o výsledkoch júnového samitu
EÚ, ale aj o očakávaniach od júlového stretnutia lídrov
členských štátov Únie. 
 
Hlavy štátov a vlád EÚ diskutovali na svojom ostatnom stretnutí dňa 19. júna, ktoré prebehlo
formou videokonferencie, o možnostiach ustanovenia fondu obnovy EÚ po kríze spôsobenej
pandémiou ochorenia COVID-19. Premiéri a prezidenti krajín Únie sa tiež zaoberali budúcim
dlhodobým rozpočtom EÚ, ktorý 27. mája predstavila v pléne EP Európska komisia.
 
Lídri členských štátov EÚ sa opäť stretnú dňa 17. júla, tentokrát však osobne v Bruseli. Cieľom
ich schôdzky bude snaha dosiahnuť vzájomnú dohodu na pláne obnovy a dlhodobom rozpočte
EÚ, a to na základe konkrétnych návrhov predsedu Európskej rady Charlesa Michela, ktoré by
mali byť vypracované ešte pred samotným samitom.
 
Predseda Európskeho parlamentu David Sassoli dňa 2. júla vyhlásil: „Rokovania začínajú teraz
a Parlament je pripravený. Rozhodnutie predsedníčky [Európskej komisie Ursuly] von der Leyen
aktivovať článok 324 Zmluvy [o fungovaní] EÚ je zdôraznením pripravenosti všetkých inštitúcií a
ich odhodlanosti priniesť európskym občanom odpovede. Dnes som dostal od Konferencie
predsedov, pozostávajúcej z lídrov poslaneckých klubov v Parlamente, mandát na rokovania o
podmienkach pre ambicióznu dohodu.‟
 
Konečné slovo pri schvaľovaní rozpočtu Únie na roky 2021-2027 budú mať poslanci, ktorí ho
absolútnou väčšinou všetkých hlasov schvália alebo zamietnu.
 
Rozprava: Streda, 8. júl 
 
Postup: Vyhlásenie Rady a Komisie s rozpravou
 
Užitočné odkazy
Prejav predsedu EP Davida Sassoliho na zasadnutí Európskej rady dňa 19. júna 2020
Think tank EP: Výsledok zasadnutia Európskej rady zo dňa 19. júna 2020
List lídrov piatich poslaneckých klubov EP hlavám štátov a vlád EÚ (18.06.2020)
Vyhlásenie vyjednávacieho tímu EP k prepracovanému návrhu budúceho Viacročného
finančného rámca a vlastných zdrojov (27.05.2020)
COVID-19: EÚ potrebuje ozdravný balík v hodnote dvoch biliónov eur, tvrdia poslanci (tlačová
správa EP, 15.05.2020)
Uznesenie EP o novom viacročnom finančnom rámci, vlastných zdrojoch a pláne obnovy
(15.05.2020)
Viacročný finančný rámec (VFR): Otázky a odpovede o dlhodobom rozpočte EÚ
Audiovizuálny materiál
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https://www.consilium.europa.eu/sk/press/press-releases/2020/06/19/remarks-by-president-charles-michel-after-video-conference-of-the-members-of-the-european-council-19-june-2020/
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20200526IPR79817/ide-o-buducnost-eu-poslanci-privitali-navrh-ozdravnych-opatreni-z-dielne-ek
https://www.consilium.europa.eu/sk/meetings/european-council/2020/07/17-18/
https://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-negotiation-on-mff-and-next-generation-eu-begins
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A12016E324
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-to-euco-next-generation-eu-is-the-essential-basis-for-negotiations
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)642845
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20200619RES81612/20200619RES81612.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20200526IPR79824/ep-negotiators-recovery-plan-crucial-but-do-not-trade-long-term-for-short-term
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20200526IPR79824/ep-negotiators-recovery-plan-crucial-but-do-not-trade-long-term-for-short-term
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20200512IPR78912/parliament-eu27-need-EU2-trillion-recovery-package-to-tackle-covid-19-fallout
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20200512IPR78912/parliament-eu27-need-EU2-trillion-recovery-package-to-tackle-covid-19-fallout
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0124_SK.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0124_SK.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20200115IPR70326/viacrocny-financny-ramec-vfr-otazky-a-odpovede-o-dlhodobom-rozpocte-eu
https://multimedia.europarl.europa.eu/sk/special-european-council-17-and-18-july-2020_16101_pk


COVID-19: Nová stratégia EÚ v oblasti verejného
zdravia 
 
Nevyhnutná reforma politiky EÚ v oblasti verejného zdravia
po pandémii nového koronavírusu bude v stredu
predmetom rozpravy poslancov s komisárkou pre zdravie
Stellou Kyriakides. 
 
Pandémia ochorenia COVID-19 odhalila viaceré nedostatky v spôsobe, ako Európska únia ako
celok, ale aj jej členské štáty reagujú na krízové situácie v oblasti verejného zdravia. Poslanci
budú  preto  s  komisárkou  Kyriakides  diskutovať  o  možnostiach,  ako  zlepšiť  koordináciu
systémov  zdravotnej  starostlivosti  v  celej  EÚ  a  podporiť  ich  pripravenosť  čeliť  budúcim
zdravotným hrozbám. Parlament prijme v tejto otázke aj samostatné uznesenie, o ktorého znení
budú poslanci hlasovať v piatok.
 
Súvislosti
 
Hlavnú zodpovednosť za verejné zdravie, a najmä za systémy zdravotnej starostlivosti, nesú
členské štáty. Európska únia však zohráva dôležitú úlohu pri upevňovaní verejného zdravia,
prevencii a prekonávaní chorôb, obmedzovaní zdrojov rizík pre ľudské zdravie a harmonizácii
jednotlivých vnútroštátnych zdravotných stratégií.
 
Parlament je dlhodobým zástancom vytvorenia konzistentnej politiky verejného zdravia na
úrovni EÚ. Poslanci v májovom uznesení k prepracovanému návrhu dlhodobého rozpočtu a
plánu hospodárskeho oživenia EÚ vyzvali na vytvorenie nového samostatného európskeho
programu v oblasti zdravia.
 
Komisia odvtedy predstavila návrh na zriadenie programu EU4Health, ktorého rozpočet by mal
v rokoch 2021-2027 dosiahnuť objem 9,4 mld. eur. Nový zdravotný program EÚ by mal byť
súčasťou plánu obnovy Únie pre budúce generácie.
 
Rozprava: Streda, 8. júl
 
Hlasovanie: Piatok, 10. júl
 
Postup: Vyhlásenie Rady a Komisie s rozpravou a uznesením
 
Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie
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https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/eu-a-koronavirus/20200512IPR78912/covid-19-parlament-presadzuje-ozdravny-balik-v-hodnote-dvoch-bilionov-eur
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20200525IPR79715/eu4health-meps-welcome-proposal-for-dedicated-eu-health-programme
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/eu-a-koronavirus/20200513STO79012/ako-po-koronakrize-znovu-nastartovat-europsku-ekonomiku


Užitočné odkazy
Priebeh prerokúvania
EU4Health: Poslanci privítali návrh na samostatný program EÚ v oblasti zdravia (tlačová
správa EP, 28.05.2020)
EÚ musí garantovať bezpečnosť a dostupnosť vakcín proti ochoreniu COVID-19 (tlačová
správa EP, 22.06.2020)
Ako sa môže EÚ lepšie pripraviť na zdravotné hrozby v budúcnosti (článok, 24.06.2020)
Reakcia EÚ na nový koronavírus (webová stránka EP)
Opatrenia EÚ v reakcii na koronavírus (webová stránka EK)
Audiovizuálny materiál
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2691(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20200525IPR79715/eu4health-meps-welcome-proposal-for-dedicated-eu-health-programme
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20200525IPR79715/eu4health-meps-welcome-proposal-for-dedicated-eu-health-programme
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20200619IPR81614/eu-strategy-on-covid-19-vaccines-must-guarantee-safety-and-accessibility-for-all
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20200619IPR81614/eu-strategy-on-covid-19-vaccines-must-guarantee-safety-and-accessibility-for-all
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20200604STO80507/health-threats-boosting-eu-readiness-and-crisis-management
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/eu-a-koronavirus
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_sk
https://multimedia.europarl.europa.eu/sk/coronavirus-outbreak-impact-on-health_15802_pk


Balík opatrení v oblasti mobility: Hlasovanie o
kľúčovej reforme v oblasti cestnej dopravy 
 
Parlament v stredu rozhodne o legislatívnych návrhoch,
ktoré by mali zlepšiť pracovné podmienky vodičov,
upresniť pravidlá ich vysielania a zabrániť nezákonným
praktikám.
 
Plénum bude hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch k textu prepracovaných pravidiel,  ktoré
upravujú vysielanie vodičov, pravidlá ich odpočinku a uplatňovanie predpisov týkajúcich sa
kabotáže - teda prepravy v rámci členského štátu zabezpečovanej dopravcom z inej krajiny EÚ
po vyložení cezhranične prevážaného nákladu. Cieľom reformy je okrem iného zabezpečiť
spravodlivé odmeňovanie vodičov, predchádzať systematickej kabotáži a zabrániť využívaniu
schránkových spoločností.
 
Nové pravidlá, na ktorých znení sa už poslanci dohodli so zástupcami členských štátov, budú
považované za prijaté, ak plénum absolútnou väčšinou, teda aspoň 353 hlasmi, neschváli nové
poslancami predložené pozmeňujúce návrhy.
 
Poslanci budú hlasovať aj o nariadení o elektronických údajoch o nákladnej doprave (eFreight).
Nová právna úprava, ktorej cieľom je ušetriť dopravcom čas a peniaze, by v čase rozšíreného
využívania elektronických dokumentov mala umožniť cezhraničnú prepravu bez dokladov v
papierovej forme.
 
Hlasovania: Streda, 8. júl
 
Tlačová konferencia: Štvrtok, 9. júl o 10h00 - so spravodajcami balíka troch legislatívnych
návrhov  v  oblasti  mobility  Hennou  Virkkunen  (EPP,  FI),  Ismailom Ertugom (S&D,  DE)  a
Kateřinou  Konečnou  (GUE/NGL,  CZ)
 
Postup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), dohody v 2. čítaní
 
Typ dokumentov: Smernica (1x: vysielanie vodičov) a nariadenie (3x: minimálne požiadavky v
oblasti  pracovného času,  odpočinku a tachografov;výkon povolania cestného dopravcu a
kabotáž;  elektronické údaje o nákladnej  doprave)  
 
Užitočné odkazy
Tlačová správa po hlasovaní vo výbore (08.06.2020)
Audiovizuálny materiál
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https://www.europarl.europa.eu/ordinary-legislative-procedure/en/ordinary-legislative-procedure.html
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-resilient-energy-union-with-a-climate-change-policy/file-electronic-freight-transport-information
https://www.europarl.europa.eu/meps/sk/124726/HENNA_VIRKKUNEN/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/sk/96842/ISMAIL_ERTUG/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/sk/23699/KATERINA_KONECNA/home
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20200607IPR80701/transport-committee-approves-major-reform-of-road-transport-sector
https://multimedia.europarl.europa.eu/sk/mobility_15101_pk


Podmienenie čerpania prostriedkov EÚ
dodržiavaním zásah právneho štátu
 
Poslanci budú vo štvrtok diskutovať so zástupcami Rady a
Komisie o možnosti zadefinovať dodržiavanie zásad
právneho štátu ako záväznú podmienku pre prístup k
prostriedkom z rozpočtu EÚ. 
 
Návrh na ustanovenie mechanizmu, ktorý by v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti
dodržiavania zásad právneho štátu viedol počas nasledujúceho rozpočtového obdobia 2021-
2027 k dočasnému pozastaveniu alebo obmedzeniu čerpania prostriedkov EÚ, predložila
Európska komisia v máji  2018.
 
Parlament zareagoval na návrh v januári 2019 prijatím vlastného vyjednávacieho mandátu,
prostredníctvom ktorého iniciatívu EK v zásade podporil. Poslanci sa však zároveň zasadili za
dôslednú ochranu konečných prijímateľov prostriedkov EÚ v členských štátoch a vyzvali na plné
zapojenie Európskeho parlamentu do procesu rozhodovania o prípadnom pozastavení prístupu
k prostriedkom EÚ.
 
Rozhovory vyjednávačov EP a Rady (ministrov) EÚ na konečnom znení legislatívneho návrhu
sa zatiaľ nezačali, nakoľko členské štáty sa na svojom rokovacom mandáte dosiaľ nedohodli.
 
Rozprava: Štvrtok, 9. júl
 
Postup: Vyhlásenie Rady a Komisie s rozpravou
 
Užitočné odkazy
Legislatívne uznesenie EP o ochrane rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v
oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch (04.04.2019)
Strata prístupu k fondom EÚ pre krajiny nerešpektujúce zásady právneho štátu (tlačová správa
EP, 17.01.2019)
Priebeh prerokúvania
Aktuálne informácie o návrhu nariadenia o ochrane rozpočtu Únie v prípade všeobecných
nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch
Audiovizuálny materiál
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https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-protection-of-eu-budget-in-case-of-rule-of-law-deficiencies
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20190109IPR23011/strata-pristupu-k-fondom-eu-pre-krajiny-nerespektujuce-zasady-pravneho-statu
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0038_SK.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0349_SK.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0349_SK.html
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20190109IPR23011/strata-pristupu-k-fondom-eu-pre-krajiny-nerespektujuce-zasady-pravneho-statu
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20190109IPR23011/strata-pristupu-k-fondom-eu-pre-krajiny-nerespektujuce-zasady-pravneho-statu
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0136(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-protection-of-eu-budget-in-case-of-rule-of-law-deficiencies
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-protection-of-eu-budget-in-case-of-rule-of-law-deficiencies
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law_14501_pk


Európsky ekologický dohovor: Podpora
dekarbonizácie pomocou väčšieho
uskladňovania energie
 
Plénum bude hlasovať o výzve na väčšiu podporu riešení
uskladňovania energie na báze vodíka či domácich batérií s
cieľom zvýšiť podiel energie z obnoviteľných zdrojov v
energetickom mixe EÚ.
 
Návrh nelegislatívneho uznesenia,  o ktorom budú poslanci  hlasovať v  piatok,  zdôrazňuje
význam  takzvaného  ekologického  vodíka,  ktorý  je  vyrobený  z  obnoviteľných  zdrojov.
Predložený text vyjadruje podporu úsiliu Európskej komisie zadefinovať normy pre batérie na
úrovni EÚ a znížiť závislosť Únie na dovoze batérii spoza jej hraníc.
 
Poslanci  tiež  v  navrhovanom uznesení  rozoberajú  možnosti  podpory  decentralizovaných
kapacít uskladňovania energie prostredníctvom domácich batérií, domácich zásobníkov tepla,
technológie energetického prepojenia vozidla a siete a inteligentných domácich energetických
systémov.
 
Parlament bude v piatok hlasovať aj  o ďalšom nelegislatívnom uznesení,  predložený text
ktorého vyzýva na aktualizáciu usmernení EÚ v oblasti financovania kľúčových energetických
projektov s cieľom zosúladiť ich s cieľmi politiky EÚ v oblasti klímy a Parížskej dohody.
 
Súvislosti
 
Európska komisia odhaduje, že EÚ bude musieť byť schopná uskladniť šesťnásobne viac
energie než v súčasnosti, ak chce do roku 2050 dosiahnuť nulovú bilanciu emisií skleníkových
plynov.
 
Rozprava: Streda, 8. júl
 
Hlasovanie: Piatok, 10. júl
 
Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenia (2x)
 
Užitočné odkazy
Návrhy uznesení budú k dispozícii tu
Tlačová správa po hlasovaní vo výbore (29.06.2020)
Profil spravodajkyne: Claudia Gamon (RE, AT)
Priebeh prerokúvania
Think tank EP: Uskladňovanie energie a prepojovanie odvetví - smerom k integrovanému
dekarbonizovanému energetickému systému
Audiovizuálny materiál
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/sk/texts-submitted.html?tabType=reports
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20200627IPR82201/meps-want-to-boost-energy-storage-in-the-eu-to-help-spur-decarbonisation
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/197632/CLAUDIA_GAMON/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019%2F2189(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/637962/EPRS_BRI(2019)637962_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/637962/EPRS_BRI(2019)637962_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/sk/energy-union_15503_pk


Nová stratégia integrácie Rómov po roku 2020 
 
Aktuálna situácia Rómov v Európe a budúca stratégia ich
lepšieho začlenenia do spoločnosti bude vo štvrtok
predmetom plenárnej rozpravy so zástupcami Rady a
Komisie. 
 
Poslanci budú počas rozpravy o integrácii rómskeho obyvateľstva a antidiskriminačnej stratégii
EÚ po roku 2020 pravdepodobne požadovať prijatie právne záväzných cieľov a ustanovenie
monitorovacieho mechanizmu na úrovni EÚ, ktorý by mal zabrániť zneužívaniu prostriedkov a
upozorňovať na systémovú diskrimináciu.
 
Rómovia tvoria najväčšiu etnickú menšinu v Európe. Podľa údajov Agentúry EÚ pre základné
práva (FRA) však približne 80% Rómov v deviatich členských štátoch s najväčšou rómskou
populáciou žije v chudobe. Na Slovensku dosahuje podiel Rómov žijúcich v chudobe až 87% z
ich celkovej populácie. Hlboko zakorenenými protirómskymi postojmi, ktoré sú rozšírené v celej
Európe, sa poslanci zaoberali aj počas nedávnej rozpravy na pôde Výboru EP pre občianske
slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE).
 
Európska komisia predstavila v roku 2011 Rámec EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie
Rómov do roku 2020, ktorý mal podporiť rovnosť a sociálne začlenenie rómskeho obyvateľstva
prostredníctvom lepšieho  prístupu  k  vzdelaniu,  zamestnaniu,  zdravotnej  starostlivosti  a
ubytovaniu. V roku 2013 prijala Rada (ministrov) EÚ odporúčania v oblasti účinných opatrení na
integráciu  Rómov  v  členských  štátoch,  ktoré  boli  zamerané  na  boj  proti  diskriminácii  a
znižovanie chudoby.  V roku 2016 bola zavedená povinnosť  členských štátov každoročne
informovať o dosiahnutých výsledkoch v oblasti  integrácie Rómov.
 
Rozprava: Štvrtok, 9. júl
 
Postup: Vyhlásenie Rady a Komisie s rozpravou
 
Užitočné odkazy
Priebeh prerokúvania
Think tank EP: Vykonávanie Rámca EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov do roku
2020 (apríl 2020)
Uznesenie EP o potrebe posilneného strategického rámca EÚ pre národné stratégie
začleňovania Rómov po roku 2020 a zintenzívnení boja proti protirómskemu zmýšľaniu
(12.02.2019)
Uznesenie EP o aspektoch týkajúcich sa základných práv pri integrácii Rómov v EÚ a boji proti
neznášanlivosti voči Rómom (25.10.2017)
Príprava iniciatívy v oblasti rovnosti a začlenenia Rómov na obdobie po roku 2020 (webová
stránka EK)
Prehľad dopadov opatrení proti novému koronavírusu na marginalizované rómske komunity v
EÚ (Európska komisia, 23.04.2020)
Audiovizuálny materiál
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https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey-roma-selected-findings_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey-roma-selected-findings_en.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/sk/libe-committee-meeting_20200604-1645-COMMITTEE-LIBE_vd
https://www.europarl.europa.eu/committees/sk/libe/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/sk/libe/home/highlights
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1444910104414&uri=CELEX:52011DC0173
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1444910104414&uri=CELEX:52011DC0173
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32013H1224(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32013H1224(01)
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15406-2016-INIT/sk/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15406-2016-INIT/sk/pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2692(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/642827/EPRS_STU(2020)642827_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/642827/EPRS_STU(2020)642827_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0075_SK.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0075_SK.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0075_SK.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0413_SK.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0413_SK.html
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/roma-and-eu/preparing-post-2020-initiative-roma-equality-and-inclusion_sk
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/roma-and-eu/preparing-post-2020-initiative-roma-equality-and-inclusion_sk
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/overview_of_covid19_and_roma_-_impact_-_measures_-_priorities_for_funding_-_23_04_2020.docx.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/overview_of_covid19_and_roma_-_impact_-_measures_-_priorities_for_funding_-_23_04_2020.docx.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/sk/home
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Ďalšie body programu
 
Poslanci sa budú zaoberať aj týmito témami:
 

Zloženie novovytvorených osobitných výborov, vyšetrovacieho výboru a stáleho
podvýboru (oznámenie v piatok) 
Akčný plán Komisie v oblasti  komplexnej politiky Únie na predchádzanie praniu
špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (rozprava v stredu, hlasovanie v piatok) 
Medzinárodné a domáce únosy detí z EÚ rodičmi v Japonsku (hlasovanie v stredu) 
Návrh Rady vymenovať  Helgu Berger  za členku Dvora audítorov (hlasovanie v
stredu) 
Úloha politiky súdržnosti pri riešení sociálno-ekonomický výpadkov spôsobených
pandémiou COVID-19 (rozprava v piatok) 
Návrh  opravného  rozpočtu  č.  5  k  všeobecnému  rozpočtu  na  rok  2020  –
Pokračovanie podpory pre utečencov a hostiteľské komunity v reakcii na sýrsku krízu
v Jordánsku, Libanone a Turecku (hlasovanie v piatok) 
Európska  iniciatíva  občanov:  dočasné  opatrenia  týkajúce  sa  lehôt  pre  zber  a
overovanie údajov s ohľadom na pandémiu ochorenia COVID-19 (hlasovanie vo
štvrtok) 
Práva osôb s mentálnym postihnutím a ich rodín počas krízy spôsobenej pandémiou
ochorenia COVID-19 (hlasovanie v stredu) 
Humanitárna situácia vo Venezuele a migračná a utečenecká kríza (rozprava v
stredu, hlasovanie vo štvrtok) 
Stabilita a bezpečnosť v Stredozemí a negatívna úloha Turecka v oblasti (rozprava
vo štvrtok) 
Oživenie kultúry v Európe (rozprava v piatok) 
Stratégia pre chemické látky v záujme udržateľnosti (rozprava vo štvrtok, hlasovanie
v piatok) 
Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov (hlasovanie v piatok) 
Spomienka na obete Srebrenice - 25. výročie (rozprava v piatok) 
Ochrana finančných záujmov EÚ - boj proti podvodom - výročná správa za rok 2018
(hlasovanie vo štvrtok) 
Správa a kontrola finančnej činnosti Európskej investičnej banky – výročné správy za
roky 2018 a 2019 (hlasovania vo štvrtok) 
Vymenovanie  výkonného riaditeľa  Európskeho orgánu pre  bankovníctvo -  EBA
(hlasovanie  v  stredu) 
Situácia v Bielorusku (rozprava vo štvrtok)
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