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březen 2014 

Projednávaná legislativa v Evropském parlamentu 

 

Evropský parlament na svém plenárním zasedání ve Štrasburku ve dnech 10. - 13. března 2014 projednal následující 

témata: 

 

Zahájení zasedání: výzva k propuštění nositelky Sacharovovy ceny Razan Zaituníové 

Předseda EP Schulz zahájil březnové zasedání výzvou únoscům syrské obhájkyně lidských práv Razan Zaituníové, jejího 

manžela a dvojice dalších pokojných aktivistů za svobodnou Sýrii, aby čtveřici okamžitě propustili. Razan Zaituníová, která 

je nositelkou Sacharovovy ceny za svobodu myšlení 2011, byla 9. prosince 2013 unesena v Damašku. Od té doby o ní 

nejsou žádné zprávy, uvedl Martin Schulz. 

Více informací zde  
 

Parlament zpřísňuje pravidla proti praní špinavých peněz 

Jména konečných vlastníků podniků a trustů by měla být uvedena ve veřejných rejstřících 

spravovaných členskými státy - vyplývá to z nových pravidel pro boj proti praní špinavých 

peněz, která v úterý schválil Evropský parlament. Navrhovaná legislativa rovněž ukládá 

bankám, auditorům, právníkům, realitním agentům a kasinům, aby byli ostražitější vůči 

podezřelým transakcím svých klientů. Cílem nových předpisů je ztížit utajování 

pochybných obchodů a podpořit tak boj proti daňovým únikům.   

Více informací zde  
 

Poslanci zamítli nařízení o osivech 

Parlament v úterý zamítl návrh pravidel pro rozmnožovací materiál rostlin Evropské komise, známý jako "semínkové 

nařízení". Poslanci se obávali, aby Komise nezískala v této oblasti neúměrné kompetence a nedala by členským států EU 

možnost přizpůsobit si nová pravidla svým potřebám. Parlament poté, co Komise odmítla svůj návrh stáhnout a představit 

lepší návrh nařízení, uzavřel první čtení.  

Více informací zde 

 

Poslanci podporují nové společné standardy pro kontroly vozidel 

Poslanci v úterý schválili dohodu s členskými státy EU o minimálních společných standardech pravidelných technických 

prohlídek, registračních dokladů a silničních technických kontrol užitkových vozidel.  

Více informací zde 
 

http://www.evropsky-parlament.cz/
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140307IPR38109/html/Zah%C3%A1jen%C3%AD-zased%C3%A1n%C3%AD-v%C3%BDzva-k-propu%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD-nositelky-Sacharovovy-ceny-R.-Zaitun%C3%ADov%C3%A9
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140307IPR38110/html/Parlament-zp%C5%99%C3%ADs%C5%88uje-pravidla-proti-pran%C3%AD-%C5%A1pinav%C3%BDch-pen%C4%9Bz
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140307IPR38202/html/Poslanci-zam%C3%ADtli-na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-o-osivech
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140307IPR38424/html/Poslanci-podporuj%C3%AD-nov%C3%A9-spole%C4%8Dn%C3%A9-standardy-pro-kontroly-vozidel
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Zpravodajové Albrecht a Droutsas: potřebujeme společná pravidla pro lepší 

ochranu údajů 

Držet krok s rychlým rozvojem internetových technologií, sociálních sítí, cloud computingu a 

mobilních zařízení není jednoduché. A týká se to i bezpečí našich údajů. Současná pravidla 

pro jejich ochranu za 20 let značně zastarala a nedávný skandál se sledováním ze strany 

NSA jen připomněl, že je čas je reformovat. Parlament 12. března hlasoval o návrzích, které 

přinesou větší kontrolu nad údaji a bezpečnost online, modernizují standardy a zavedou 

nová pravidla pro podniky a národní úřady.  

Více informací zde 
 

Poslanci zpřísňují pravidla na ochranu osobních údajů v digitální době 

EP ve středečním hlasování vložil do navrhovaných reformních pravidel EU v oblasti ochrany osobních údajů silnější 

ochranná opatření pro předávání údajů občanů EU do třetích zemí. Cílem nových pravidel je poskytnout občanům větší 

kontrolu nad jejich osobními údaji, a zároveň firmám usnadnit přeshraniční činnost tím, že ve všech členských státech 

budou platit stejná pravidla. Poslanci rovněž navrhují zvýšit pokuty firmám, které porušují pravidla, na 100 milionů EUR či 

5 % z celosvětového obratu. 

Více informací zde 

 

Poslanci k NSA: zastavte hromadné sledování, nebo čelte důsledkům 

Souhlas EP s obchodní dohodou mezi EU a USA by "mohl být ohrožen", pokud Národní bezpečnostní agentura (NSA) 

neupustí od paušálního hromadného sledování, uvedli poslanci ve středu schváleném usnesení, které je výsledkem 

šestiměsíčního šetření EP programů sledování USA. EU by také měla pozastavit dohody o předávání bankovních údajů a o 

programu "bezpečný přístav". Boj proti terorismu nemůže být dle poslanců nikdy důvodem k použití tajných a 

protizákonných hromadných sledování.  

Více informací zde  

 

Poslanci chtějí větší ochranu pro rekreanty nakupující zájezdy v balíčku 

Rekreanti, kteří si své balíčky cestovních služeb na internetu či jinde sestavují sami, potřebují další ochranu, uvedli ve 

středu poslanci. Je u nich totiž méně pravděpodobné, že na rozdíl od klientů tradičních cestovních kanceláří dosáhnou na 

stejné paušální krytí. Cílem navrhovaných pravidel je zajistit, aby cestujícím byla zaručena pomoc, pokud cestovní 

kancelář zkrachuje, aby byli chráněni proti výrazným zvýšením ceny letenek či změny času odletů.  

Více informací zde 

 

Poslanci prosazují jednotnou nabíječku pro mobilní telefony 

Zavedení jednotné nabíječky pro všechny mobilní telefony prodávané v EU je součástí ve čtvrtek 

schválené novelizace pravidel o rádiových zařízeních. Cílem nových pravidel, na kterých se již 

poslanci neformálně dohodli s členskými státy, je omezit odpad, snížit náklady a zjednodušit život 

koncovým spotřebitelům.  

Více informací zde 

 

Evropský parlament vyzývá Rusko, aby stáhlo vojenské síly z Ukrajiny 

Rusko musí okamžitě stáhnout všechny své vojenské síly z ukrajinského území, uvádějí poslanci ve čtvrtek schváleném 

usnesení. Poslanci rovněž odsuzují "ruskou agresi v podobě invaze na Krym" coby porušení mezinárodního práva, plány na 

referendum na Krymu označují za nezákonné a varují, že kroky Ruska představují ohrožení bezpečnosti EU. 

Více informací zde 

http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140310STO38525/html/Zpravodajov%C3%A9-Albrecht-a-Droutsas-spole%C4%8Dn%C3%A1-pravidla-pro-lep%C5%A1%C3%AD-ochranu-%C3%BAdaj%C5%AF
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140307IPR38204/html/Poslanci-zp%C5%99%C3%ADs%C5%88uj%C3%AD-pravidla-na-ochranu-osobn%C3%ADch-%C3%BAdaj%C5%AF-v-digit%C3%A1ln%C3%AD-dob%C4%9B
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140307IPR38203/html/Poslanci-k-NSA-zastavte-hromadn%C3%A9-sledov%C3%A1n%C3%AD-nebo-%C4%8Delte-d%C5%AFsledk%C5%AFm
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140310IPR38524/html/Poslanci-cht%C4%9Bj%C3%AD-v%C4%9Bt%C5%A1%C3%AD-ochranu-pro-rekreanty-nakupuj%C3%ADc%C3%AD-z%C3%A1jezdy-v-bal%C3%AD%C4%8Dku
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140307IPR38122/html/Poslanci-prosazuj%C3%AD-jednotnou-nab%C3%ADje%C4%8Dku-pro-mobiln%C3%AD-telefony
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140312IPR38707/html/Evropsk%C3%BD-parlament-vyz%C3%BDv%C3%A1-Rusko-aby-st%C3%A1hlo-vojensk%C3%A9-s%C3%ADly-z-Ukrajiny
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Aktivity EP  

Evropské setkání mládeže: zúčastnit se můžete i virtuálně 

 

Na květnové setkání mládeže ve Štrasburku EYE2014 se přihlásily už 

tisíce mladých Evropanů. A co vy? Pokud jste přihlášku nestihli, nebo 

prostě nemůžete přijet, není to až tak velký problém. Máme pro vás pár 

dalších způsobů, jak být při tom alespoň virtuálně.  

 

Více informací zde 
 

 

EuroparlTV 

   Tento týden na EuroparlTV: 

 
  Snaha ukončit násilí na ženách a dívkách 

   Plenární zasedání ve Štrasburku od A až do Z 

 
Další pořady na:  
http://www.europarltv.europa.eu/cs/home.aspx 

 

Ukrajina: cesta z krize - názory poslanců 

 

Co je třeba udělat pro řešení ukrajinské krize? Političtí lídři z celé Evropy 

a celého světa již několik dnů jednají a snaží se nalézt nejlepší způsob, 

jak se zachovat vůči Rusku v otázce rozdělení země a zabránit eskalaci 

nepokojů. O současné situaci jsme mluvili s předsedou Delegace ve 

Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko Knutem Fleckensteinem a 

předsedou Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Ukrajina 

Pawłem Kowalem. 

 

Více informací zde 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140304STO37519/html/Evropsk%C3%A9-setk%C3%A1n%C3%AD-ml%C3%A1de%C5%BEe-z%C3%BA%C4%8Dastnit-se-m%C5%AF%C5%BEete-i-virtu%C3%A1ln%C4%9B
http://europarltv.europa.eu/cs/player.aspx?pid=22ff4788-b9a4-47b6-b4ed-a2e601192d8e
http://europarltv.europa.eu/cs/player.aspx?pid=2f556fde-911b-4943-a06d-a2dd00ea7213
http://www.europarltv.europa.eu/cs/home.aspx
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140303STO37479/html/Ukrajina-cesta-z-krize-n%C3%A1zory-poslanc%C5%AF
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Aktivity IKEP 

 

Předvolební debata kandidátů do Evropského parlamentu v Praze 

 

Zveme Vás na čtvrtou předvolební debatu, která proběhne ve středu 19. 

března od 16:30 – 18:00 v Praze, Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1. 

Hlavním tématem debaty bude "Má se Evropská unie rozšiřovat?". Pozvání 

přijali Jiří Maštálka (europoslanec za KSČM), Miroslav Poche (ČSSD), Klára 

Samková (Úsvit) a Jan Zahradil (europoslanec za ODS). 

 

Více informací 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.  

 

19. 03. 2014 Kino Evropský dům uvede německý snímek o plýtvání jídlem 

nazvaný Z popelnice do lednice, který předkládá znepokojivá a alarmující 

fakta o našem vztahu k jídlu. 

02. 04. 2014 Vás zveme na polskočeský film Yuma, který se odehrává na 

počátku 90. let, kdy se život obyvatel po pádu železné opony pomalu mění 

zásluhou dvacátníka Zygu.   

16. 4. 2014 Uvede Kino Evropský dům snímek nabitý emocemi, Příběh 

mého syna, který se odehrává v době bosensko-srbské války. V hlavní roli 

zazáří Penélope Cruz. 

 

Program kina Evropský dům zde 

 

 

Jakým způsobem je nakládáno s rozpočtem EU  

 

Dne 9. dubna 2014 Vás Informační kancelář Evropského parlamentu zve na 

seminář o rozpočtu EU. Víte jak funguje a kdo o něm rozhoduje? Seminář se 

uskuteční od 17 hodin v Evropském domě, Jungmannova 24, Praha 1. 

Registrovat se můžete prostřednictvím e-mailu seminare@europeum.org nebo 

telefonicky na 224186207. 

 

Další informace o našich debatách a seminářích zde 

http://www.volby2014.eu/
http://www.evropsky-parlament.cz/cs/novinky_a_udalosti/go_to_vote/debaty.html
http://www.csfd.cz/tvurce/24-penelope-cruz/
http://www.evropsky-parlament.cz/cs/novinky_a_udalosti/akce_v_evropskem_dome/europehousecinema.html
mailto:seminare@europeum.org
http://www.evropsky-parlament.cz/cs/novinky_a_udalosti/akce_v_evropskem_dome/seminars.html
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Erasmus + má nějaké skutečné plus?  

 

Dne 26. března 2014 Vás zveme na seminář o programu Erasmus +. Má 

tento program nějaké skutečné plus? Od 17 hodin se v Evropském domě, 

Jungmannova 24, Praha 1, bude hovořit o tom, jak nový program funguje a 

co všechno může nabídnout.  Na seminář je možné se registrovat e-mailem 

seminare@europeum.org nebo telefonicky na 224186207.  

 

Další informace o našich debatách a seminářích 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 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 

 

 
 
 

mailto:seminare@europeum.org
http://www.evropsky-parlament.cz/cs/novinky_a_udalosti/akce_v_evropskem_dome/seminars.html
http://www.evropsky-parlament.cz/cs/mladez_a_skoly/eye.html
http://katalog.evropska-unie.cz/
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Modernizace pravidel veřejné podpory 
 

Dne 27. března 2014 Vás zveme na debatu s názvem "Modernizace 

pravidel veřejné podpory". Jakou roli budou mít v rámci nových pravidel 

Evropská komise a úřady České republiky? Jak se projeví přechod od předchozí 

kontroly veřejných podpor (ex ante) ke kontrole následné (ex post)? Co nového 

přinášejí pravidla v oblasti blokových výjimek? Debatovat se bude od 16 hodin 

v Evropském domě, Jungmannova 24, Praha 1. Registrace je možná 

prostřednictvím e-mailu prague@cebre.cz. 

 

Další informace o našich debatách a seminářích zde 

 

 

 

Evropa? Jasná volba! Soutěž Mladých evropských federalistů prodloužena 

 

Do 20. března 2014 napište článek, natočte video či vytvořte plakát na téma Evropský parlament, volby do EP nebo 10 

let ČR v EU. Soutěžní příspěvky posílejte na adresu info@federaliste.cz a vyhrajte hodnotné ceny a víkend v Brně, kde se 

setkáte s europoslancem, aktivisty a profesory z Masarykovy univerzity. 

 

Více informací zde 

 

Výzva 

 

Informační kancelář Evropského parlamentu by Vás tímto chtěla požádat o 

spolupráci při propagaci voleb do Evropského parlamentu umístěním loga na 

Vašich stránkách s proklikem na speciální web o volbách www.volby2014.eu. 

 

Logo je volně ke stažení zde 

 

Děkujeme!  

 

 

 
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. 

 

mailto:prague@cebre.cz
http://www.evropsky-parlament.cz/cs/novinky_a_udalosti/akce_v_evropskem_dome/roudtables.html
mailto:info@federaliste.cz
http://www.federaliste.cz/index.php/soutez
http://www.evropsky-parlament.cz/
http://www.volby2014.eu/
http://www.evropsky-parlament.cz/cs/novinky_a_udalosti/volby2.html
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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/
http://www.evropsky-parlament.cz/
http://www.facebook.com/pages/Prague-Czech-Republic/Informacni-kancelar-Evropskeho-parlamentu/278212515809?v=wall
http://www.volby2014.eu/

