Z plenárního zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku ve
dnech 7. - 10. března 2016
Zahájení plenárního zasedání
Během zahájení plenárního zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku zamítli poslanci
žádosti o přidání tří bodů do pořadu jednání. Jednalo se o tématiku zaznamenávání údajů
cestujících v rámci EU, lidská práva v Turecku a vystěhování uprchlického tábora "Jungle" ve
francouzském Calais. Plenární zasedání zahájila místopředsedkyně Mairead McGuinness
(EPP, IE) zastupující předsedu Parlamentu Martina Schulze, který se účastnil summitu EU Turecko.
Více informací zde

Europoslanci schválili více ovoce a zeleniny do škol
Děti v členských státech Evropské unie by se měly brzy dočkat nových dotací na mléko,
ovoce a zeleninu do škol i vyučování o zdravém stravování. Tento nový legislativní návrh,
schválený Radou ministrů EU v prosinci 2015 a v úterý poslanci Evropského parlamentu,
sloučí současný program ovoce a mléko do škol, čímž se roční rozpočet navýší o 20 milionů
euro na celkových 250 milionů euro. Právní předpis byl schválen v Parlamentu 584 hlasy, proti
bylo 94 poslanců a 32 poslanců se zdrželo hlasování.
Více informací zde

Europoslanci schválili pravidla k zintenzivnění boje proti přenosným nemocem zvířat
Na opatřeních k zamezení a zastavení ohnisek nákaz zvířat (například ptačí chřipka, africký
mor prasat) se neformálně shodli poslanci Evropského parlamentu s Radou ministrů EU v
červnu 2015, v úterý tento návrh přijali na plenárním zasedání bez hlasování. Návrh legislativy
týkající se nemocí, které jsou přenosné mezi zvířaty a potenciálně dále na člověka, klade
důraz na včasnou prevenci a měl by pomoci odborníkům držet krok s vědeckým pokrokem.

Více informací zde

Europoslanci vyzývají k ochraně žen v řadách uprchlíků
Reforma pravidel a postupů EU v oblasti migrace a azylu musí zahrnovat genderově senzitivní
opatření k zajištění bezpečnosti žen žádajících o azyl, jejich dětí a jiný závislých osob, říkají
poslanci Evropského parlamentu v návrhu usnesení, o kterém hlasovali v úterý. Rezoluce byla
schválena 388 hlasy pro, 150 proti a 159 poslanců se zdrželo hlasování. Parlament rovněž
schválil usnesení o rovnosti žen a mužů pracujících v Evropském parlamentu, které
vypracovala Angelika Mlinar (ALDE, AT). Usnesení bylo přijato 453 hlasy, 173 bylo proti a 79
poslanců se zdrželo hlasování.

Více informací zde

Z pléna Parlamentu o výsledcích pondělního summitu EU-Turecko
Ve středu ráno zahájila schůzi pléna Parlamentu debata o výsledcích summitu mezi šéfy vlád
EU a Turecka. Ti se sešli v pondělí s cílem najít komplexní řešení pro současnou uprchlickou
krizi. Dohoda ale není finální a bude se o ní znovu jednat na Evropské radě příští týden.
Poslanci formulovali svá očekávání vůči tomuto jednání evropských lídrů a zdůraznili, že
dohoda s Tureckem musí respektovat mezinárodní azylové právo. Většina lídrů politických
skupin trvala také na tom, že přístupová jednání s Tureckem a vyjednávání o liberalizaci
vízového režimu pro turecké občany cestující do EU nemohou být spojována s řešením
uprchlické krize.
Více informací zde

Poslanci odmítli dohody EU s tabákovými firmami
Podle většiny poslanců by Evropská komise neměla obnovit dohodu proti pašování cigaret se
společností Philip Morris International (PMI), jejíž platnost vyprší v červenci 2016. Namísto
toho by Komise měla jako nástroj proti pašování a padělání tabákových výrobků využívat
stávající evropské a mezinárodní legislativní nástroje.
Více informací zde

„Bankovní unie musí být dokončena,“ požaduje zpravodaj Roberto Gualtieri
Evropa již učinila významné kroky k vybudování bankovní unie, ale to co nám stále chybí, je
jednotný systém pojištění vkladů v EU, míní Roberto Gualtieri, italský sociálnědemokratický
poslanec. Na základě jeho zprávy o pokroku dosaženém v roce 2015 diskutovalo a hlasovalo
plénum o bankovní unii ve čtvrtek 10. března. Více v našem videorozhovoru s poslancem
Gualtieri, který je zároveň předsedou hospodářského výboru Parlamentu.

Více informací zde

AKTIVITY EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Evropský parlament si připomíná Mezinárodní den žen
V úterý 8. března byl Mezinárodní den žen. Parlament ho letos věnoval situaci uprchlic a
žadatelek o azyl. V návštěvnickém centru Parlamentarium v Bruselu jsou k vidění fotografie
světově oceňované francouzské fotoreportérky Marie Dorigny, která pro Evropský parlament
zachytila cestu žen prchajících před ohrožením do Evropy. Výstava „Vyhnaní“ („Displaced“ v
anglickém originále) potrvá do 1. června 2016.
Více informací zde

V Praze začal festival Jeden svět
Humanitární organizace Člověk v tísni už 17 let pořádá mezinárodní festival dokumentárních
filmů o lidských právech Jeden svět. Letos poprvé se partnerem této akce stal Evropský
parlament, který se dlouhodobě zasazuje o lidská práva. V sobotu 12. března od 17:00 se
bude v Kině Světozor promítat dokument 18 psanců, po kterém bude následovat debata s
místopředsedkyní EP Ulrike Lunacek a izraelskou mírovou aktivistkou a laureátkou
Sacharovovy ceny Nurit Peled-Elhanan. Festival se koná od 7. do 16. března 2016 v Praze a
poté v dalších třech desítkách měst po celé České republice. Filmy z Jednoho světa budou
promítány také v Bruselu.
Více informací zde

AKTIVITY INFORMAČNÍ KANCELÁŘE EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ČR
Debata u příležitosti Mezinárodního dne žen
Zveme Vás na debatu Ženy a migrace, kterou pořádáme 11. března 2016 od 14:00 v
Moravské zemské knihovně v Brně u příležitosti Mezinárodního dne žen. Účast na debatě
přislíbila poslankyně Evropského parlamentu, členka Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví
Michaela Šojdrová (EPP).
Více informací zde

Evropský parlament mládeže v Liberci
Více než 100 mladých lidí a studentů z celé Evropy se setká v Liberci u příležitosti 18. Národní
výběrové konference, která se uskuteční od 17. - 20. března 2016. Konferenci pořáda
Evropský parlament mládeže, studentská nezisková organizace, která propaguje
demokratické hodnoty a zvyšuje povědomí o evropské politice. Pořádá konference, na kterých
studenti z celé Evropy diskutují o nejaktuálnějších problémech mezinárodní politiky.

Více informací zde

Jarní kolo soutěže Euroscola skončilo
V úterý 8. března skončilo jarní kolo soutěže Euroscola pro studenty druhých a třetích ročníků
středních škol. Kolo bylo koncipované jako vědomostní kvíz. Cestu do Štrasburku vyhrálo šest
škol z ČR. Další kolo soutěže bude opět na podzim. Pro aktuální informace sledujte web
Euroscoly.
Více informací zde

Výzvy stojící před EU v roce 2016 a priority Evropského parlamentu
Na čtvrtek 3. března 2016 připravila Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR diskuzi
s europoslanci na téma Výzvy stojící před EU v roce 2016 a priority Evropského parlamentu.
Debaty se na diskuzním fóru na Ostravské univerzitě zúčastnili europoslanci Kateřina
Konečná, Jan Keller, Pavel Telička a Evžen Tošenovský.
Více informací zde

CO SE DĚJE V EVROPSKÉM DOMĚ
Café Evropa
Ve středu 23. března se koná debata z cyklu Café Evropa s názvem "Nadešel čas pro evropskou tajnou službu". Pozvání na
debatu přijali Andor Šándor, bezpečnostní poradce, a Alexandr Vondra, ředitel Centra transatlan. Debata se koná od 17:00 v
Evropském domě, Jungmannova 24, Praha 1. V případě zájmu o účast se, prosím, registrujte prostřednictvím registračního
formuláře.
Více informací zde

Semináře
Informační kancelář EP, Zastoupení EK a Eurocentrum Praha Vás zvou 31. března od 17:00 na seminář nazvaný "Evropský
balíček proti daňovým únikům". Své příspěvky přednesou Dieter Kischel, Vedoucí sektoru Škodlivé daňové praktiky, státní
podpora a transfer pricing, GŘ pro Daně a Celní unii, Evropská komise; Luděk Niedermayer, člen Speciálního výboru pro daňová
rozhodnutí Evropského parlamentu; Ladislav Minčič, ředitel Odboru legislativy, práva a analýz Hospodářské komory ČR; David
Ondráčka, ředitel Transparency International ČR.
Více informací zde

Kino Evropský dům
16. 3. 2016 od 19:00 uvede Kino Evropský dům německý snímek Fakjů pane učiteli, který vypráví ztřeštěný příběh o špatně
ukrytých penězích.
30. 3. 2016 od 19:00 promítá Kino Evropský dům napínavý snímek O patro níž, film o velké hádce a smrti.
13. 4. 2016 od 19:00 hraje Kino Evropský dům estonský dokument Prachy v prachu, dokument o politice, korupci a klientelismu.
27. 4. 2016 od 19:00 uvede Kino Evropský dům britský film nazvaný U konce světa, což je název baru, kde se děj odehrává.
Více informací zde

Ženy a migrace: výstava fotografií francouzské fotografky Marie Dorigny
1. - 31. března 2016, v knihovně Evropského domu (Jungmannova 24, Praha 1)
Každý všední den od 10:00 do 18:00 hod., v pátek do 17:00 hod.
Informační kancelář Evropského parlamentu Vás zve na výstavu nazvanou Ženy a migrace, která se koná u příležitosti
Mezinárodního dne žen. Výstava poskytuje pohled na situaci uprchlic a žadatelek o azyl na jejich cestě napříč Evropou.
Evropský parlament pověřil oceňovanou fotoreportérku Marie Dorigny, aby tento, do značné míry chybějící pohled obecné
medializace uprchlické krize, nafotografovala. Fotografie byly pořízeny v průběhu prosince 2015 a ledna 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

