Z plenárního zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku ve
dnech 1. - 4. února 2016
Plenární zasedání bylo zahájeno minutou ticha za Miloslava Ransdorfa
Plenární zasedání zahájila minuta ticha za Miloslava Ransdorfa, který dne 22. ledna zemřel
ve věku 62 let. Miloslav Ransdorf (GEU/NGL, CZ), který byl zvolen jako poslanec do
Evropského parlamentu v roce 2004, působil mimo jiné jako místopředseda Výboru pro
průmysl, výzkum a energetiku a byl také členem Euronestu a delegace pro EU a Ukrajinu,
poznamenal předseda Evropského parlamentu Martin Schulz a vyjádřil hlubokou lítost
Parlamentu nad ztrátou. Ransdorf byl doktor filozofie a autor několika knih, například o
historii reformace a o Karlu Marxovi, dodal.

Více informací zde

Komise obhajovala své plány na spravedlivější systém odvodu daní
Firemní daňové úniky představují 50-70 miliard eur za rok. Poslanci se 2. února zabývali
plány Komise, jak nastavit zdanění právnických osob v EU spravedlivěji a efektivněji. Někdy
jsou to totiž samotné členské státy, které lákají nadnárodní společnosti výhodnými daňovými
režimy - jak odhalil skandlál Luxleaks. Parlament zřídil dva zvláštní vyšetřovací výbory a
vyzval Komisi, aby podobným praktikám učinila zadost.

Více informací zde

Co doporučil parlament vyjednavačům v dohodě o obchodu se službami?
Poslanci tento týden ve Štrasburku formulovali svou představu, jak by měla vypadat dohoda
o obchodu se službami (anglická zkratka TiSA). Tato mnohostranná obchodní dohoda si
klade za cíl liberalizovat služby mezi dvaceti třemi zeměmi po celém světě. Poslanci probírali
vyjednávací mandát s Komisí v pondělí večer a o svém usnesení hlasovali ve středu 3.
února.

Více informací zde

Reakce na Tuskův návrh
Sociální dávky pro migrující pracovníky ve Velké Británii, poctivost versus populismus a jak
zajistit respektování názorů různých zemí o integraci EU byly klíčové otázky, o kterých
diskutovali lídři politických skupin Evropského parlamentu během středeční rozpravy, s
ohledem na nadcházející referendum o členství VB v EU. Parlament touto diskuzí přispívá do
summitu EU, který se koná 18. - 19. února a jenž se zaměří rovněž na migraci.

Více informací zde

K ochraně Schengenu potřebuje EU překonat strach a neshody, tvrdí poslanci
EU potřebuje překonat své paralyzující obavy a neshody a účinně řídit toky migrantů a
uprchlíků, řekli mnozí poslanci v úterní plenární rozpravě s nizozemským předsednictvím a
Komisí. Uvedli také, že účinná ochrana vnějších hranic EU je zásadní pro ochranu
Schengenského bezpasového prostoru. Někteří také vyzvali k nulové toleranci rasistických a
násilných útoků, namířených proti migrantům a uprchlíkům.

Více informací zde

Georgi Pirinski: „Kdo je zaměstnán načerno, je krácen o základní sociální a pracovní
práva.
Nehlášená práce představuje v Evropě velký problém, protože se týká nemalé části
ekonomiky. V roce 2012 odpovídala 18,4% HDP v EU. Negativní dopady pociťují jak
konkrétní pracovníci, tak podniky a vlády. Poslanci podpořili rozhodnutí, kterým se zřizuje
evropská platforma pro posílení spolupráce při předcházení nehlášené práci a odrazování od
ní. Jak platforma tohoto cíle dosáhne, vysvětluje v rozhovoru bulharský poslanec ze skupiny
progresivní aliance socialistů a demokratů Georgi Pirinsky.

Více informací zde

Parlament nebude vetovat nové emisní limity pro motorová vozidla
Poslanci ve středu zamítli výzvu vetovat plán na dočasné zvýšení emisních limitů oxidu
dusíku (NOx) pro vozidla s naftovým motorem poté, co Evropská komise slíbila doložku o
přezkumu a předložila dlouhodobý legislativní návrh na vylepšení režimu EU ke schvalování
motorových vozidel. Stalo se tak po nátlaku ze strany Parlamentu v návaznosti na skandál
Volksw agen.

Více informací zde

Poslanci diskutovali o reformách, které by měly udržet Spojené království v EU
Jaká bude budoucnost Velké Británie v Evropě? Den poté, co předseda Evropské rady
Donald Tusk zveřejnil návrhy reagující na britské požadavky reforem, o nich měli poslanci
příležitost diskutovat. Většina lídrů politických skupin Evropského parlamentu v debatě na
plénu zdůraznila, že setrvání Británie v EU by bylo lepší variantou jak pro ostrovní království,
tak pro ostatní členské státy. Některé reformy, které jsou za tím účelem požadovány, poslanci
nicméně zpochybnili.

Více informací zde

Europoslanci požadují nulovou toleranci útoků páchaných na ženách
Poslanci ve středu večer s komisařkou Corinou Creţuovou probrali problematiku sexuálního
obtěžování a násilí páchané na ženách na veřejných prostranstvích. Vše se musí udělat pro
to, aby pachatelé byli dopadeni a přivedeni před soud bez ohledu na jejich kulturu nebo
původ, naléhali poslanci. Znovu vznesli svůj požadavek o směrnici EU pro boj proti násilí na
ženách, jak Parlament žádal v 2014. Tvrdí, že co se týče odstranění násilí na ženách,
nedošlo k velkému pokroku a vyzývají členské státy EU, aby co nejdříve schválily
Istanbulsk o u úmluvu, kterou 16 z 28 států ji ještě neschválilo.

Více informací zde

„Když budeme odvážní a odhodlaní, migrační krizi zvládneme,“ řekl estonský prezident
Toomas Hendrik Ilves.
Estonský prezident Toomas Hendrik Ilves hovořil tento týden na plénu Evropského
parlamentu a zaměřil se na dvě aktuální témata: uprchlickou krizi a jednotný digitální trh.
Apeloval na poslance, že v dnešní pohnuté době je potřeba zanechat nerozhodnosti i
osočování a přestat se vyhýbat zodpovědnosti a naopak sebrat síly a semknout se.

Více informací zde

AKTIVITY EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Premiér Cameron byl na jednání v Evropském parlamentu
Britský premiér David Cameron jednal 29. ledna s předsedou Evropského parlamentu
Martinem Schulzem. Hlavním tématem jeho bruselské návštěvy byly požadavky Spojeného
království na reformy Evropské unie před referendem o setrvání Británie v Unii. Požadavky
Británie a setrvání Spojeného království v Evropské unii jsou na pořadu jednání na příštím
summitu šéfů evrops ký c h vlád 18. - 19. února 2016.

Více informací zde

Hledáme novináře pro Evropské setkání mládeže
Pro Evropské setkání mládeže EYE, které se koná 20. - 21. května 2016 v Evropském
parlamentu ve Štrasburku, hledají organizátoři EYE2016 mladé žurnality nebo odborníky,
kteří by chtěli informovat o této události. Přihlášky na jednotlivé pozice je možné zaslat do
15. února 2016.

Více informací zde

AKTIVITY INFORMAČNÍ KANCELÁŘE EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ČR
Termín na přihlášení do soutěže o Cenu Karla Velikého pro mladé Evropany byl
PRODLOUŽEN do 15. února!
Hledání vítězů soutěže o Cenu Karla Velikého pro mladé Evropany pokračuje. Už jen několik
dní zbývá na podání přihlášky do soutěže o Cenu Karla Velikého pro mladé Evropany. Je-li
Vám méně než 30 let a pracujete na projektech, které prohlubují evropskou identitu a
vzájemné porozumění, přihlaste svůj projekt. Celoevropští vítězové si rozdělí 10 000 eur a
vítěze národního kola nemine návštěva německých Cách.

Více informací zde

Jarní kolo soutěže
Euroscola právě
začíná

Ve čtvrtek 11. února bude ve 12:00 spuštěno další kolo soutěže Euroscola pro studenty
druhých a třetích ročníků středních škol. Toto kolo je koncipované jako vědomostní kvíz.
Stačí tedy správně zodpovědět 10 otázek a můžeš vyhrát cestu pro sebe a svou třídu do
sídla Evropského parlamentu ve Štrasburku! V tomto semestru může vyhrát až šest škol.
Internetová znalostní soutěž probíhá od 11. února do 8. března 2016.

Více informací zde

Diskuse s veřejností
Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR Vás zve na diskusi s veřejností, která se
bude konat ve čtvrtek 3. března od 16:00 do 18:00 v Ostravě, aule Přírodovědecké fakulty
Ostravské univerzity, Chittussiho 10, 710 00 Ostrava. Tématem debaty budou "Výzvy stojící
před EU v roce 2016 a priority Evropského parlamentu v tomto roce". Účast přislíbili poslanci
Evropského parlamentu Jan Keller, Kateřina Konečná, Pavel Telička a Evžen Tošenovský.

Více informací zde

CO SE DĚJE V EVROPSKÉM DOMĚ
Kulaté stoly / panelové diskuze
V úterý 9. 2. 2016 od 16:00 začíná kulatý stůl odborníků, kteří budou diskutovat o balíčku oběhového hospodářství a jeho
jednotlivých iniciativách. Pozvání přijali Silvija Aile, členka oddělení pro nakládání s odpady a recyklaci z Generálního ředitelství
pro životní prostředí Evropské komise, Pavel Telička, poslanec Evropského parlamentu, Jan Mraček, člen představenstva a
předseda Sekce pro životní prostředí z Hospodářské komory ČR, Pavlína Kulhánková, ředitelka odboru ekologie z Ministerstva
průmyslu a obchodu, Zdeněk Horsák, člen správní rady EMPRESS, o. p. s. V případě zájmu o účast se, prosím, registrujte do 8.
února 2016 emailem na prague@cebre.cz.
Více informací zde

Kino Evropský dům
17/02/2016 v 19:00 promítá Kino Evropský dům v rámci 8.ročníku Festivalu bulharských filmů 2016 snímek Algoritm us lásky.
Skupina programátorů se nechala svést představou, že by mohli nalézt algoritmus na navazování partnerských vztahů. Podaří
se našim hrdinům "hacknout" lásku a sestavit návod pro nesmělé muže?
Více informací zde

Výstava Bulharské folklorní motivy
26. ledna - 1. března 2016, Evropský dům (Jungm a n no va 24, Praha
1) Každý všední den od 10:00 do 18:00 hod., v pátek do 17:00 hod.
Autorská výstava Petyi Ilievové, která se tématem bulharského folkloru zabývá od roku 2012, kdy byla bulharskou komisí pro
UNESCO vyzvána, aby reprezentovala svou rodnou zemi na Art kempu Colours for the planet. „Samotné téma pro mne bylo
dostatečnou energií a motivací k vytvoření něčeho, co by se k tématu hodilo a zároveň bylo typicky bulharské. Tak jsem došla k
nápadu použít folklorní motivy, ve kterých se již po staletí skrývají naše tradice a kultura,“ Petya Ilieva. Výstava probíhá v rámci
dopr ov o d n é h o programu 8. ročníku Festivalu bulharských filmů 2016.
Více informací zde

Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR, Jungmannova 24, 110 00 Praha 1
Telefon: +420 255 708 208
E-mail : eppraha@ep.europa.eu

