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listopad 2013 

Projednávaná legislativa v Evropském parlamentu 

 

Evropský parlament na svém plenárním zasedání ve Štrasburku ve dnech 18. - 21. listopadu 2013 projednal následující 

témata: 

 

Zahájení zasedání: minuta ticha za oběti tajfunu Haiyan 

Předseda Schulz v úvodu zasedání vyhlásil minutu ticha za oběti tajfunu Haiyan, který 8. listopadu zpustošil rozsáhlé 

oblasti Filipín, vedl k úmrtí více než 2.500 osob a na 660.000 jich připravil o střechu nad hlavou. Martin Schulz vyzval 

mezinárodní společenství, aby poskytlo mimořádnou humanitární pomoc a dlouhodobou podporu pro obnovu země. 

Více informací zde  
 

Evropský parlament schválil dlouhodobý rozpočet EU (VFR) pro období 2014 - 2020 

Po měsících složitých jednání podpořil Evropský parlament v úterý dlouhodobý rozpočet EU pro období 2014 - 2020. 

Všechny podmínky, které Parlament stanovil ve svém červencovém usnesení, které následovalo politické dohodě na 

nejvyšší úrovni mezi Parlamentem, irským předsednictvím a Komisí, byly splněny. Celkový rozpočet na příštích sedm let 

činí 960 miliard EUR v závazcích a 908 v platbách (v cenách roku 2011). 

Více informací zde 
 

ERASMUS+ umožní více než 4 milionům mladých vzdělávat se či studovat v jiné zemi EU 

Parlament v úterý schválil nový program Erasmus+, který bude financovat příspěvky studentům, pedagogům, školitelům 

a učňům na studium v EU. O příspěvky se také budou moci hlásit mladí lídři, dobrovolníci, sportovci a ženy. Nový nástroj 

na garanci půjček umožní rovněž studentům magisterských programů získat lacinější půjčky na studium v zahraničí.  

Více informací zde  
 

Držitelka Sacharovovy ceny Malalaj Júsufzai: je tu chudoba, nedostatek svobody, strach a terorismus, ale je 

tu i naděje 

Šestnáctiletá Pákistánka Malalaj Júsufzai během převzetí letošní Sacharovovy ceny 20. listopadu v Evropském parlamentu 

ve Štrasburku zapáleně obhajovala větší možnosti vzdělávání. Malalaj Júsufzai, která ocenění získala za svůj boj za 

vzdělávání dívek navzdory násilným hrozbám Tálibánu, řekla: „je tu chudoba, nedostatek svobody, strach a terorismus, 

ale je tu i naděje, protože všichni tady společně jsme sjednoceni na pomoc těmto dětem, abychom mluvili jejich jménem 

a něco pro ně udělali.“  

Více informací zde 
 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20131118IPR25539/html/Zah%C3%A1jen%C3%AD-zased%C3%A1n%C3%AD-minuta-ticha-za-ob%C4%9Bti-tajfunu-Haiyan
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20131118IPR25541/html/Evropsk%C3%BD-parlament-schv%C3%A1lil-dlouhodob%C3%BD-rozpo%C4%8Det-EU-(VFR)-pro-obdob%C3%AD-2014-2020
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20131118IPR25531/html/ERASMUS-umo%C5%BEn%C3%AD-v%C3%ADce-ne%C5%BE-4-milion%C5%AFm-mlad%C3%BDch-vzd%C4%9Bl%C3%A1vat-se-v-jin%C3%A9-zemi-EU
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20131120STO25805/html/Malalaj-J%C3%BAsufzai-je-tu-chudoba-nedostatek-svobody-a-strach-ale-je-tu-i-nad%C4%9Bje
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Zemědělská politika EU 2014 - 2020: EP posvětil zelenější a spravedlivější SZP 

Parlament ve středu schválil dohodu s Radou o pětici legislativních aktů, které reformují zemědělskou politiku EU. 

Společná zemědělská politika (SZP) bude klást po roce 2013 větší důraz na ochranu životního prostředí, zajistí 

spravedlivější rozdělení fondů EU a pomůže zemědělcům lépe se vyrovnat s problémy na trhu. 

Více informací zde 
 

EP schválil novou politiku soudržnosti: 325 miliard EUR do evropských regionů 

Parlament ve středu schválil klíčová pravidla a nařízení pro realizaci politiky soudržnosti EU pro období 2014 - 2020. 

Kompromis, kterého se poslancům podařilo docílit po více než roce tvrdých jednání s Radou, díky Parlamentu umožní 

přísun významných investic do rozvoje regionů EU na základě spravedlivějších podmínek. Poslanci také omezili 

administrativní zátěž týkající se žádostí o dotace, které jsou v době hospodářské krize tolik potřebné.  

Více informací zde 
 

40 % křesel ve správních radách podniků ženám 

Společnosti, které jsou v EU kotované na burzách, by dle Evropského parlamentu měly zavést transparentní výběrová 

řízení, na základě kterých by do roku 2020 měly alespoň 40 % nevýkonných členů jejich správních či dozorčích rad tvořit 

ženy. Poslanci ve svém návrhu v prvním čtení navrhují, aby společnosti, které zavedení těchto postupů nedostojí, čelily 

sankcím. V roce 2013 tvořil podíl žen mezi nevýkonnými členy správních a dozorčích rad největších firem v EU pouze 17,6 

%. 

Více informací zde 
 

Parlament schválil rozpočet EU pro rok 2014 a napravil schodky z roku 2013 

Evropský parlament ve středu schválil rozpočet EU pro rok 2014. Tento rozpočet je výsledkem dohody z jednání s Radou 

z minulého týdne. Platby na rok 2014 byly oproti původní pozici Rady navýšeny o 500 milionů EUR na celkových 135,5 

miliard EUR. Úroveň závazků byla stanovena na 142,6 miliard EUR, což je v souladu s návrhem rozpočtu, který předložila 

Komise.  

Více informací zde 
 

Poslanci vyzývají ke změně smluv, která by Parlamentu umožnila rozhodnout o svém sídle 

Evropský parlament by měl mít právo rozhodovat o tom, kde a kdy zasedá, uvádí se ve středu schváleném usnesení. 

Parlament se zavazuje, že bude iniciovat postup revize smluv s cílem navrhnout změny nezbytné pro to, aby mohl 

Parlament sám, a nikoli jednomyslně členské státy, rozhodovat o umístění svého sídla a o své vnitřní organizaci. 

Parlament by dle poslanců byl "účinnější, nákladově efektivnější a šetrnější k životnímu prostředí, pokud by působil na 

jediném místě”.  

Více informací zde 

 

Nový život pro program pro životní prostředí a klima LIFE : rozhovor se zpravodajkou Juttou Haug 

V oblasti životního prostředí a klimatu má EU sice řadu právních předpisů, jak ale zajistit, aby fungovaly v praxi? Nový 

program LIFE pro opatření v oblasti životního prostředí a klimatu má s rozpočtem 3,46 miliardy eur na léta 2014-2020 

pomoci členským zemím se zaváděním unijních pravidel. 846 milionů je určeno na podprogram pro opatření v oblasti 

klimatu. Evropský parlament o programu LIFE hlasoval 21. listopadu. Na podrobnosti jsme se zeptali německé sociální 

demokratky Jutty Haug.  

Více informací zde 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20131118IPR25538/html/Zem%C4%9Bd%C4%9Blsk%C3%A1-politika-EU-2014-2020-EP-posv%C4%9Btil-zelen%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD-a-spravedliv%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD-SZP
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20131118IPR25534/html/EP-schv%C3%A1lil-novou-politiku-soudr%C5%BEnosti-325-miliard-EUR-do-evropsk%C3%BDch-region%C5%AF
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20131118IPR25532/html/40-k%C5%99esel-ve-spr%C3%A1vn%C3%ADch-rad%C3%A1ch-podnik%C5%AF-%C5%BEen%C3%A1m
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20131118IPR25540/html/Parlament-schv%C3%A1lil-rozpo%C4%8Det-EU-pro-rok-2014-a-napravil-schodky-z-roku-2013
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20131118IPR25529/html/EP-vyz%C3%BDv%C3%A1-ke-zm%C4%9Bn%C4%9B-smluv-kter%C3%A1-by-Parlamentu-umo%C5%BEnila-rozhodnout-o-sv%C3%A9m-s%C3%ADdle
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20131120STO25806/html/Nov%C3%BD-%C5%BEivot-pro-program-pro-%C5%BEivotn%C3%AD-prost%C5%99ed%C3%AD-LIFE-rozhovor-s-Juttou-Haug
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Aktivity EP  

ReACT Varšava: Jak zvýšit vliv EU ve světě 

 

Od cen energií až po bezpečnost vašich údajů online: na vlivu EU na 

světové scéně toho záleží hodně. Tím, jak tento vliv zvyšovat a využívat 

se 14. listopadu zabývala druhá konference ReACT, tentokrát ve 

Varšavě. Konference pořádaná Evropským parlamentem se zaměřila na 

vztahy EU s jejími východními sousedy, konkurenceschopnost 

evropského energetického trhu a ochranu údajů.  

 

Více informací zde 
 

 

EuroparlTV 

  Tento týden na EuroparlTV: 

 
   Bitva o rozpočet končí po schválení dohody pro období 2014-2020  

 
Jak funguje EU: Sacharovova cena za svobodu myšlení  
 
Další pořady na:  
http://www.europarltv.europa.eu/cs/home.aspx 

 

Za kamerou: seznamte se s režiséry filmů soutěžících o cenu LUX 

 

Clio Barnard, Valeria Golino a Felix van Groeningen: to jsou tři režiséři tří 

evropských filmů, které se dostaly do finále letošní filmové ceny 

Evropského parlamentu LUX. Celkového vítěze vyberou svým hlasováním 

poslanci, ale i vy máte možnost nejen filmy vidět, ale i nahlédnout s 

námi do zákulisí jejich natáčení. Všech tří režisérů jsme se zeptali na to, 

co je k filmu inspirovalo a s jakými problémy a výzvami se při natáčení 

potýkali.  

 

Více informací zde 
 

http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20131111STO24347/html/ReACT-Var%C5%A1ava-Jak-zv%C3%BD%C5%A1it-vliv-EU-ve-sv%C4%9Bt%C4%9B
http://europarltv.europa.eu/cs/player.aspx?pid=9064c30a-ce69-41c9-95a2-a27b0156d6fa
http://europarltv.europa.eu/cs/player.aspx?pid=c4ccaa6c-6423-4c6c-90b0-a27a012e4623
http://www.europarltv.europa.eu/cs/home.aspx
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20131107STO24003/html/Za-kamerou-seznamte-se-s-re%C5%BEis%C3%A9ry-film%C5%AF-sout%C4%9B%C5%BE%C3%ADc%C3%ADch-o-cenu-LUX
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Aktivity IKEP 

 

Transatlantická dohoda o obchodu a investicích mezi EU a USA – 

kdo na ní získá víc? 

 

Dne 27. listopadu 2013 Vás zveme na seminář o obchodu a investicích 

mezi USA a EU. Do jaké míry ovlivní vznik prostoru volného obchodu 

ekonomiky USA a EU? Tyto a další otázky budou diskutovány od 17 hodin v 

Evropském domě, Jungmannova 24, Praha 1. Na seminář je možné se 

registrovat přes e-mail seminare@europeum.org nebo na tel: 224186207. 

Další informací o našich seminářích zde 

Filmové cestování napříč Evropou v Evropském domě 

 

Každou druhou středu od 19 hodin Vám v Evropském domě nabízíme filmovou 

ochutnávku současného evropského filmového světa.  Vstup je zdarma. 

 

28. 11. 2013 Kino Evropský dům uvede premiéru dokumentu Tři podoby 17. 

listopadu: 1939, 1948, 1989. Film zachycuje autentické vzpomínky šesti 

vysokoškolských studentů, přímých aktérů událostí 17. listopadu.  

 

04. 12. 2013 Kino Evropský dům uvede příběh mladé ženy ze Sarajeva, jejíž 

život se ze dne na den změní. Sníměk se jmenuje Jako bych tam nebyla (Irsko, 

2011). 

 

Program kina Evropský dům a více informací zde 

 

 

The European Youth Event 2014: Evropské setkání mládeže ve 

Štrasburku 

 

Od 9. do 11. května 2014 otevře Evropský parlament ve Štrasburku své 

prostory 5 tisícovkám mladých lidí od 16 do 30 let z členských, 

kandidátských a sousedních zemí Evropské unie. Evropské setkání 

mládeže (EYE) jim umožní debatovat o evropských tématech, ale i poznat 

kulturní rozmanitost Evropy.  

Více informací o našich výstavách zde 

mailto:seminare@europeum.org
http://www.evropsky-parlament.cz/cs/Novinky_a_udalosti/Akce_v_Evropskem_dome/seminars.html
http://www.evropsky-dum.cz/kino-evropsky-dum/
http://www.evropsky-parlament.cz/cs/Mladez_a_skoly/EYE.html


 5 

Výstava o Ceně Andreje Sacharova v Plzni 

 

Evropský parlament již 25 let uděluje Cenu Andreje Sacharova za svobodu 

myšlení. Laureáty, včetně letošního vítěze a historii ceny připomene výstava, 

kterou si ve dnech 25. 11. - 1. 12. 2013 můžete prohlédnout v Plzni na pěší 

zóně ulice B. Smetany u Kopeckého sadů. 

Více informací o Sachorovově ceně za svobodu myšlení zde 

 

 

KNIHOVNA A STUDOVNA v Evropském domě 

 

Rádi bychom Vás pozvali do knihovny a studovny v prostorách 

Evropského domu, kde je Vám k dispozici více než 4000 knih, 1700 

publikací a nespočet informačních brožur. Většinu odborných materiálů si 

můžete bezplatně zapůjčit ke studiu domů. Samozřejmostí je i potřebné 

počítačové zázemí včetně rychlého internetové připojení.  

 

Každý všední den jsou k Vám dispozici informační pracovníci od 10:00 do 

18:00. 

 

Katalog knihovny, který rovněž slouží jako rezervační systém, Vám je k 

dispozici zde 

 
 
Tento e-mail Vám zasíláme na elektronickou adresu, která byla vybrána z veřejných dostupných zdrojů.  
V případě Vašeho nesouhlasu se zasíláním NEWSLETTERu Vás prosíme o  sdělení, na základě kterého budete z databáze 
vybraných příjemců vyřazeni. Do předmětu zprávy napište NESOUHLASÍM a odešlete ji na elektronickou  adresu, ze 
které Vám byl Newsletter zaslán. Děkujeme za pochopení. 
 

 

 
 
Evropský parlament  Informační kancelář v ČR 

Jungmannova 24, 110 00 Praha 1 
 
Tel.: +420 255 708 208 
www.evropsky-parlament.cz  
Facebook 
Twitter: @EP_Praha 
 

 
 

 

 

http://www.evropsky-parlament.cz/cs/Novinky_a_udalosti/Tiskove_zpravy/2013/listopad/Sacharov.html
http://katalog.evropska-unie.cz/
http://www.evropsky-parlament.cz/
http://www.facebook.com/pages/Prague-Czech-Republic/Informacni-kancelar-Evropskeho-parlamentu/278212515809?v=wall

