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Z plenárního zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku ve
dnech 9. - 12. května 2016
Předseda EP zahájil plenární zasedání
Předseda Evropského parlamentu Martin Schulz zahájil květnové plenární zasedání
připomínkou prohlášení francouzského ministra zahraničí Roberta Schumana ze dne 9.
května 1950, kterým započalo Evropské společenství uhlí a oceli, předchůdce Evropské unie.
Schulz vyzval dnešní Evropany, aby ukázali stejnou odvahu, boj za solidaritu a přeshraniční
mírovou spolupráci, nikoliv nenávist, násilí a ničení.

Více informací zde

Europoslanci požadují záruky spravedlivé hospodářské soutěže
"Čína není tržním hospodářstvím" podle kritérií EU, argumentovali europoslanci ze všech
politických skupin při úterní dopolední debatě s Radou a Komisí. Debata se soustředila okolo
způsobů, jak by měla Evropská unie čelit nekalé konkurenci z Číny po 11. prosinci 2016,
odkdy by měla být Čína na základě přístupového protokolu ke Světové obchodní organizaci
(WTO) považována ze strany ostatních členů WTO za tržní hospodářství.

Více informací zde

Vyplácet příspěvky na rodičovskou dovolenou není podle Marie Areny utrácení, ale
investice
Kolik znáte mužů, kteří si vzali rodičovskou? Není jich mnoho a rozhodně je jich mnohem
méně než matek, které stráví doma s dětmi více času i na úkor své kariéry. Proč tomu tak je, i
když se evropská směrnice pro rodičovskou dovolenou snaží nastavit rovnocenné podmínky
pro muže i ženy, jsme se ptali zpravodajky stanoviska Parlamentu, belgické socialistické
poslankyně Marie Areny. O její zprávě diskutoval a hlasoval Parlament ve čtvrtek 12. května.

Více informací zde

Debata o vízech, přezkoumávání Dublinu, obnovení Schengenu
Uvolnění vízového režimu pro Turecko, migrace a dopad uprchlické krize na vnitřní hranice v
schengenském prostoru byly předmětem tří plenárních debat s prvním místopředsedou
Evropské komise Timmermansem, komisařem Avramopoulosem a zástupci nizozemského
předsednictví Rady EU.

Více informací zde

http://www.evropsky-parlament.cz/page/cs/novinky_a_udalosti/newsletter/newsletter...

13/05/2016

Page 2 of 4

Poslanci EP schválili nové pravomoci Europolu v boji proti terorismu
Evropský policejní úřad bude brzy moci díky novým pravidlům, která byla ve středu přijata
Evropským parlamentem ve druhém čtení bez hlasování, zvýšit úsilí v boji proti terorismu,
kybernetické trestné činnosti a ostatním trestným činům. Tyto nové pravomoci disponují
silnými zárukami na ochranu osobních údajů a demokratickými nástroji dohledu.

Více informací zde

Obchod s lidmi táhne poptávka, vysvětluje zpravodajka parlamentního návrhu
Většina obětí obchodování s lidmi jsou ženy a dívky původem z některé země EU, přičemž
nejčastějším důvodem obchodování s ženami je sexuální zneužívání. Ve čtvrtek 12. května
poslanci zhodnotili dosavadní uplatňování směrnice k boji proti obchodování s lidmi a ochraně
jeho obětí a doporučili další opatření. Se zpravodajkou, britskou liberálkou Catherine
Bearderovou, jsme hovořili o tom, proč je tak těžké potírat tento zločin.

Více informací zde

AKTIVITY EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Nepropásněte termín 15. 5. 2016 pro podání přihlášek na stáže do EP
Zajímáte se o evropské záležitosti, hledáte v tomto oboru první pracovní zkušenost a chtěli
byste nahlédnout do zákulisí jedné z unijních institucí? Stáž v Evropském parlamentu může
být příležitost právě pro vás. Do 15. května se můžou přihlásit absolventi vysokých škol.
Všechny potřebné informace i o dalších možnostech stáží v Parlamentu najdete v článku.

Více informací zde

Příští pátek se ve Štrasburku sejdou tisíce mladých
Evropského setkání mládeže ve Štrasburku se ve dnech 20. - 21. května zúčastní několik tisíc
mladých Evropanů, kteří se setkají s organizacemi a institucemi reprezentujícími a hájícími
jejich potřeby a zájmy. Ústředním heslem celé akce je "Společně můžeme dosáhnout změny".
Pod tímto heslem budou v Evropském parlamentu probíhat debaty a semináře v politickém,
sociálním a kulturním kontextu. Nápady a závěry z diskuzí budou sloužit jako zdroj inspirace
poslancům Evropského parlamentu. Koncem roku 2016 bude pak několik zástupců pozváno
do Bruselu, aby prezentovali své návrhy v parlamentních výborech.

Více informací zde

Evropský parlament vypsal granty pro AV média a na organizování akcí
Evropský parlament vypsal granty pro AV média a na organizování akcí, veškeré informace a
propozice ke grantům jsou uvedené na webových stránkách. Své nabídky můžete podávat do
31. května 2016.

Více informací zde
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AKTIVITY INFORMAČNÍ KANCELÁŘE EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ČR
Fakta vs. mýty v Litoměřicích
V úterý 17. května se v Litoměřicích uskuteční pátý seminář ze série seminářů pro mladé na
téma Fakta vs. mýty o EU. Diskutovat budeme s poslanci Evropského parlamentu o
nejznámějších mediálních mýtech týkajících se legislativy EU. Chcete vědět, kde je pravda?
Chcete zjistit, jak Evropská unie funguje? Pak doražte na náš seminář. Vstup na seminář je
zdarma a účast je nutné potvrdit na info@participace.cz. Těšíme se na setkání!

Více informací zde

Pojďte s námi na Bosch Fresh Food Festival do Plzně a Pardubic
Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR Vás zve na netradiční setkání v rámci
Bosch Fresh Food Festivalu, který se uskuteční 20. - 22. května 2016 v Plzni a 18. - 19.
června v Pardubicích. Na tomto gurmánském festivalu dobrého jídla a pití, který i letos nabízí
nevšední gastronomické pokrmy, se setkáte s naším stánkem, kde se dozvíte nejen zajímavé
informace, ale budete si moci i zasoutěžit a hrát o hodnotné ceny. Návštěvníci festivalu se
mohou těšit na to nejlepší z klasické, molekulární nebo extrémní kuchyně. Nebude chybět
jedinečná gastronomie, živé show pod vedením věhlasných šéfkuchařů, soutěž o restauraci
regionu a další doprovodný program.

Více informací zde

Fakta vs. mýty v Liberci
V pátek 10. června se v Liberci uskuteční šestý seminář ze série seminářů pro mladé na téma
Fakta vs. mýty o EU. Diskutovat budeme s poslanci Evropského parlamentu o nejznámějších
mediálních mýtech týkajících se legislativy EU. Chcete vědět, kde je pravda? Chcete zjistit, jak
Evropská unie funguje? Pak doražte na náš seminář. Vstup na seminář je zdarma a účast je
nutné potvrdit na info@participace.cz. Těšíme se na setkání!

Více informací zde

Seminář zaměřený na téma Advocacy v Evropském parlamentu
Informační kanceláří Evropského parlamentu v České republice Vás zve na seminář
zaměřený na téma Advocacy v Evropském parlamentu pro neziskový sektor, který se
uskuteční v pátek 17. června 2016 od 11:00 v prostorách CEVRO Institutu (Jungmannova 17,
110 00 Praha 1) a který bude follow-upem NGO Marketu 2016.

Více informací zde

Česko-rakouské fórum ve Znojmě
Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR Vás zve na přeshraniční Česko-rakouské
fórum ve Znojmě, které se uskuteční v pondělí 30. května 2016 v hotel Prestige. Fóra se
zúčastní poslanci Evropského parlamentu z České republiky a z Rakouska, diskutovat budou
o několika palčivých tématech dneška.
Více informací zde
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CO SE DĚJE V EVROPSKÉM DOMĚ
Seminář
Informační kancelář EP, Zastoupení EK a Eurocentrum Praha Vás zvou 17. května od 15:00 na seminář nazvaný "Pas pro
poskytovatele služeb". Debatovat s Vámi budou Jürgen Tiedje, Vedoucí oddělení E1 – Politika služeb pro spotřebitele, Generální
ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a MSP Evropské komise; Olga Sehnalová, členka Výboru pro vnitřní trh a ochranu
spotřebitelů Evropského parlamentu; Jan Havlík, ředitel Odboru evropských záležitostí a vnitřního trhu, Ministerstvo průmyslu
ČR. Z důvodů omezené kapacity sálu Vás prosíme o registraci na e-mail prague@cebre.cz.
Více informací zde

Kino Evropský dům
25. 5. 2016 od 19:00 uvede Kino Evropský dům maďarský film nazvaný Líza, liščí víla / Liza, a rókatündér, který vypráví bizardní
detektivní příběh.
8. 6. 2016 od 19:00 hraje Kino Evropský dům snímek Poklad / Comoara, komorní komedií s jemně sarkastickým humorem a
překvapivým koncem.
22. 6. 2016 od 19:00 promítá Kino Evropský dům francouzský film Dior a já / Dior et Moi, který Vám dovolí nahlédnout do zákulisí
první haute couture kolekce z dílny nového uměleckého ředitele Rafa Simonse.
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
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