Z plenárního zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku ve
dnech 4. - 7. července 2016
Zasedání bylo zahájeno minutou ticha za Michela Rocarda a oběti teroristických útoků
Předseda Schulz zahájil zasedání vyhlášením minuty ticha za bývalého francouzského
premiéra a europoslance Michela Rocarda, který zemřel 2. července ve věku 85 let. Věnoval
tichou vzpomínku také více než 300 obětem a přes 500 zraněným z teroristických útoků, které
se udály v minulém týdnu v Turecku, Jemenu, Bangladéši a Iráku.

Více informací zde

Poslanci chtějí zjednodušení energetických štítků
Nové energetické štítky mají být přehlednější a usnadnit tak spotřebitelům nákup energeticky
úsporných spotřebičů pro domácnost. Poslanci v plenárním usnesení podpořili zavedení
jednoduché škály od A do G pro označování energetické účinnosti.

Více informací zde

EU musí více reagovat na obavy občanů, naléhali poslanci v rozpravě k Brexitu
Vedoucí představitelé EU musí reagovat na britské hlasování o vystoupení z EU tím, že
ochrání evropský projekt a učiní jej více transparentním, sociálním a reagujícím na obavy
občanů. Toto bylo hlavní sdělení, které zaznělo v úterní diskuzi předsedy Evropské rady
Donalda Tuska a předsedy Evropské komise Jean-Claude Junckera k summitu EU, který se
konal koncem června.

Více informací zde

Evropa se připravuje na posílení kybernetické bezpečnosti
Kybernetické útoky mohou způsobit vážné škody na základní infrastruktuře a narušit dodávky
elektrického proudu nebo kontrolu letového provozu. Aby se tomu Evropská unie bránila,
vytváří vůbec poprvé společná pravidla bezpečnosti síťových a informačních systémů.
Parlament o nich diskutoval v úterý večer a hlasoval ve středu ráno, kdy poslanci schválili
první celoevropská pravidla ke kybernetické bezpečnosti. Na jejich základě budou muset firmy
dodávající základní služby, například pro energetiku, dopravu, bankovnictví a zdravotnictví
nebo digitální služby (vyhledávače a cloudové služby) přijmout opatření s cílem zlepšit svou
schopnost odolávat kybernetickým útokům.
Více informací zde
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Evropský parlament podpořil policejní ochranu vnějších hranic EU
Ve středu schválili poslanci Evropského parlamentu plány na zřízení kontrolního systému
hranic EU, který spojí spolupráci agentury Frontex a národních úřadů pro kontrolu hranic. V
rámci tohoto plánu budou národní autority stále spravovat své hranice, ale v případě, že jsou
jejich vnější hranice pod tlakem, mohou zažádat o pomoc od Agentury pro Evropskou
pohraniční a pobřežní stráž (EBCG), která bude schopna rychle nasadit pohraniční stráž na těchto
hranicích

Více informací zde

Ochrana oznamovatelů konajících ve veřejném zájmu
Jak je možné, že si některé nadnárodní korporace zařídí takové podmínky, aby platily velmi
nízké daně? Jsou naše základní práva na ochranu soukromí chráněna? To jsou některé z otázek,
kterými se Parlament začal zabývat díky oznamovatelům, kteří vynesli interní údaje. Práce
vyšetřovacích výborů zkoumajících pozadí afér Lux Leaks a Panama Papers je toho příkladem.
Ačkoliv informátoři konají ve veřejném zájmu, často jim hrozí trestní stíhání. O jejich ochraně
diskutovali poslanci na plénu 6. července.

Více informací zde

Slovenské předsednictví Radě EU
EU musí být soudržnější a dosahovat hmatatelné výsledky s jednoznačnými přínosy pro své
občany, aby obnovila jejich důvěru v evropský projekt a porazila sílící nacionalismus v Evropě.
Na tomto odkazu se shodli premiér Robert Fico a většina poslanců v rámci středeční rozpravy
o prioritách slovenského předsednictví v Radě EU.

Více informací zde

AKTIVITY EVROPSKÉHO PARLAMENTU
V jakých oblastech chtějí Evropané více EU podle průzkumu veřejného mínění
Boj proti terorismu by měl být pro EU prioritou číslo jedna následovaný opatřeními proti
nezaměstnanosti a bojem proti daňovým podvodům. Další prioritní témata jsou podle
převážné většiny Evropanů migrace, ochrana vnějších hranic a životní prostředí. Vyplývá to z
průzkumu Eurobarometru provedeného Evropským parlamentem, kdy byli v Evropě občané
dotázáni, jestli by měla EU v patnácti konkrétních oblastech zasahovat více nebo méně.

Více informací zde

Deset let filmové ceny LUX – nominace 10 soutěžních filmů v Karlových Varech
Na mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech bylo v neděli 4. července
představeno deset snímků, které budou letos soutěžit o cenu udělovanou Evropským
parlamentem za nejlepší film evropské provenience. Cena LUX bude pak letos na podzim
udělována už podesáté. Na konci července budeme znát tři finalisty. Přečtěte si, jaké filmy
jsou v soutěži.
Více informací zde
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AKTIVITY INFORMAČNÍ KANCELÁŘE EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ČR
Pojďte s námi na Colours of Ostrava
Od čtvrtka 14. do neděle 17. července se v Dolních Vítkovicích uskuteční tradiční
multižánrový mezinárodní hudební festival Colours of Ostrava, kterého se zúčastní i naše
kancelář. V areálu festivalového dění můžete najít náš stánek, ve kterém Vám poskytneme
informace týkající se Evropského parlamentu. Zastavte se u nás.

Více informací zde

Evropské filmové léto s LUX Prize
Filmová cena LUX a Kreativní Evropa MEDIA přinášejí výběr osmi evropských filmů, které
byly v České republice distribuovány s podporou Kreativní Evropy MEDIA a současně byly v
předešlých 10 letech mezi filmy nominovanými na cenu Evropského parlamentu LUX Prize.

Více informací zde

CO SE DĚJE V EVROPSKÉM DOMĚ
Od září se opět můžete těšít na debaty, semináře, panelové diskuze a Kino Evropský dům.
Více informací zde

Výstavy
Během prázdninových měsíců můžete v Evropském domě zhlédnout dvě výstavy. Do 15. června probíhá výstava u příležitosti
slovenského předsednictví Radě EU, která nese název Majstri ducha - osobnosti vědy a techniky na Slovensku. Od 21. července
až do konce sprna pro Vás bude připravená výstava map USE-IT, což je aplikace pro všechny cestovatele, která chtějí poznávat
města jako místní. Mapy jsou vždy zdarma, nekomerční, bez nesmyslů a tvořené místními mladými lidmi. Pomáhají tak
cestovatelům vymanit se z „turistické bubliny“ a lépe poznat skutečnou místní kulturu.
Více informací zde
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