Newsletter z plenárního zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku ve dnech
11. - 14. březen 2019
Poslanci EP přijali nařízení o kybernetické bezpečnosti a chtějí, aby
EU čelila kybernetickým hrozbám z Číny
Europoslanci přijali evropský systém certifikace kybernetické bezpečnosti
produktů, procesů a služeb, a zároveň vyjadřují hluboké znepokojení nad
čínským internetovými technologiemi v EU. Zavádí tak první celoevropský
systém
certifikace
kybernetické
bezpečnosti
informačních
a
komunikačních technologií, který má zajistit, aby produkty, procesy a
služby prodávané v zemích EU splňovaly standardy kybernetické
bezpečnosti. Více informací zde.
Poslanci EP: Rusko již nemůže být považováno za strategického
partnera
V úterý se europoslanci shodli na tom, že by EU měla být připravena
přijmout další sankce, pokud Rusko bude i nadále porušovat mezinárodní
právo zejména ty, které jsou zaměřeny na jednotlivce. Sankce by měly být
úměrné hrozbě, které Rusko představuje, dodávají. V prosinci loňského
roku Rada (ministrů) EU prodloužila hospodářské sankce vůči Rusku do
31. července 2019. Více informací zde.

Malí zemědělci mají mít na potravinářském trhu férové podmínky,
odhlasovali poslanci
Farmáři a malé potravinářské podniky často čelí nekalým obchodním
praktikám velkých hráčů na trhu. Parlament proto podpořil nová pravidla,
která je mají lépe chránit. Nekalé obchodní praktiky se vyskytují ve všech
odvětvích, v potravinářství je to ale obzvlášť velký problém. Jejich obětí v
tomto oboru jsou často farmáři a drobní výrobci, na něž vyvíjejí tlak velké
dodavatelské řetězce. Více informací zde.

Projev slovenského předsedy vlády
V úterý na plénu promluvil slovenský premiér Peter Pellegrini v rámci debat
o budoucnosti Evropy. „Je jasné, že izolacionismus, protekcionismus a
nacionalismus nejsou řešením,“ uvedl Pellegrini. Více informací zde.
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EP přijal legislativu na zmírnění dopadů tvrdého brexitu na občany a
podniky v EU
Poslanci ve středu schválili legislativu, jejímž cílem je minimalizovat
negativní dopady případného tvrdého brexitu v oblasti dopravy, sociálního
zabezpečení či programu Erasmus. Evropská komise na základě výzvy
Evropského parlamentu a Rady (ministrů) EU předložila legislativní
návrhy, které by v případě, že se Spojené království rozhodne opustit
Evropskou unii bez dohody, měly zmírnit negativní dopady tvrdého brexitu
na občany a podniky v EU. Více informací zde.

EP vyzývá k posílení boje proti nepřátelské propagandě
Dezinformační kampaně Ruska jsou hlavním zdrojem nepravdivých zpráv
v Evropě, uvádí se ve schváleném usnesení, které kritizuje i stále
agresivnější kroky Číny, Íránu a Severní Koreje. Poslanci v usnesení, které
hodnotí dosavadní úsilí EU v boji proti nepřátelské propagandě
zahraničních aktérů, vyzývají členské státy, aby zvážily vytvoření právního
rámce na úrovni EU i na mezinárodní úrovni pro řešení hybridních hrozeb.
Více informací zde.

Zlepšení přístupnosti výrobků a služeb v EU
Klíčové výrobky a služby by měly být dostupnější pro starší lidi a lidi se
zdravotním postižením. Zajistit to má Evropský akt přístupnosti, který
plénum schválilo 13. března. Cílem směrnice je udělat krok ke
spravedlivější a inkluzivní Evropě a zlepšit každodenní život starších lidí a
lidí s hendikepem. Více informací zde.

AKTIVITY EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Evropské volby 2019: vše, co potřebujete vědět
Víte, kdy se evropské volby konají v Česku? A hlavně: co udělat proto, aby
za nás nerozhodovali jiní a k volbám šli i vaši známí a příbuzní? Shrnujeme
veškeré informace zde. Chcete-li se dozvědět, k čemu EU konkrétně
přispěla ve vašem regionu a co udělala pro vás například v oblasti zdraví,
zaměstnání, nakupování, vzdělávání, rodinného života či úspor financí,
prozkoumejte to na stránce Co dělá Evropa pro mě. a nebo přímo ve
vašem mobilu v aplikaci Citizens' App.
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Budoucnost modré planety: konference o oceánech v EP
Zajímá vás udržitelnost ekosystémů v oceánech? Konference je otevřená
i vám! Zdravé oceány jsou klíčem ke zdraví naší planety. Jak se k této
globální výzvě postavit bude řešit konference na vysoké úrovni v
Evropském parlamentu v Bruselu 19. března. Více informací zde.

AKTIVITY INFORMAČNÍ KANCELÁŘE EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ČR

Evropský chytrý kvíz
Pojďte se bavit a vyzkoušet si, kolik toho víte o Evropě. A také o
evropských volbách, které nás čekají už v květnu 2019! Sestavte tým (3-8
lidí) a rezervujte si místo.
V úterý 26.3.2019 v 19hod. nás potkáte v Boskovicích v hotelu Slavia.
Více informací zde.
Ve středu 27.3.2019 v 19hod. se na vás budeme těšit v Brně v Suzie's
steak pubu - více zde.
Ve čtvrtek 28.3.2019 v 19hod. si přijďte zasoutěžit do Batiskafu ve
Žďáru nad Sázavou. Více informací zde.

CO SE DĚJE V EVROPSKÉM DOMĚ

Café Evropa
Přijďte k nám na diskusi a dobrou kávu! Dne 26. března 2019 od 18:00 se uskuteční další debatní večer s názvem
„Evropská bezpečnost a obrana - jsme připraveni čelit novým výzvám?“ Hosty budou: František Mičánek –
brigádní generál v záloze a emeritní děkan vojenské NATO Defence College v Římě, Univerzita obrany v Brně,
Martin Povejšil – náměstek ministra zahraničních věcí a bývalý stálý představitel ČR při EU a bývalý stálý
představitel ČR při NATO. Moderátorkou debaty bude Kateřina Etrychová. Na debatu je nutné se registrovat
Výstava
Zveme vás na výstavu 38 uměleckých snímků Jitky Dosoudilové s názvem „Na křídlech fantazie“. Fantaskní
krajiny, imprese i abstraktní koláže svou barevností přináší radost a pozitivní pohled na svět. Výstavu můžete
navštívit ve dnech od 4. února do 4. dubna 2019. Výstavy jsou veřejnosti přístupné zdarma každý všední den na
adrese Jungmannova 24, Praha 1.
Více informací.
Kino Evropský dům
Dne 27. března 2019 v 19:00 uvede Kino Evropský dům film Měsíc Jupitera (Maďarsko, Německo, 2017)
Vstup na projekce je zdarma do naplnění kapacity. Sál se otevírá 30 minut před začátkem projekce. Více
informací zde Více o filmu se dozvíte zde
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