Newsletter z plenárního zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku ve dnech
25. - 28. březen 2019

Ekologičtější a spotřebitelům příznivější trh EU s elektřinou
Parlament v úterý přijal legislativu, jejímž cílem je ekologičtější,
konkurenceschopnější a na rizika připravenější trh EU s elektřinou.
Spotřebitelé by na základě nové legislativy měli získat přístup k
inteligentním elektroměrům, dynamickým cenám a možnosti bezplatně
změnit dodavatele v rámci třítýdenní lhůty od podání žádosti o změnu. Od
roku 2026 by se lhůta pro změnu dodavatele měla zkrátit na 24 hodin od
momentu, kdy spotřebitel o změnu požádá. Více informací zde.

Parlament podpořil ukončení střídání letního a zimního času od
roku 2021
Poslanci v úterý schválili legislativní návrh, který by měl od roku 2021
ukončit sezónní změny času. Obyvatelé členských států, které se
rozhodnou pro letní čas, by si měli naposled posunout ručičky hodinek v
poslední březnovou neděli roku 2021. V zemích, které si chtějí ponechat
standardní (zimní) čas, by měli naposledy přeřídit hodiny v poslední
říjnovou neděli roku 2021. Více informací zde.

Daňová kriminalita: Poslanci žádají zřízení evropské finanční policie
Parlament v úterý přijal doporučení v oblasti efektivnějšího zdanění a boje
proti finanční kriminalitě. Usnesení je výsledkem roční práce Zvláštního
výboru EP pro finanční trestnou činnost, vyhýbání se daňovým
povinnostem a daňové úniky (TAX3). Schválený text požaduje reformu
systému na řešení finanční kriminality a daňových úniků, zlepšení
spolupráce stávajících orgánů a zřízení nových - a to na úrovni EU i
celosvětově. Více informací zde.
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Evropský parlament schválil reformu autorského práva pro internet
Evropský parlament v úterý schválil směrnici o autorském právu na
jednotném digitálním trhu ve znění, na němž se v únoru dohodli poslanci
se zástupci ministrů členských států. Směrnice by měla rozšířit ustanovení
autorského práva EU na internet. Nová pravidla se tak přímo dotknou i
služeb poskytovaných platformami jako YouTube, Facebook či Google
News. Legislativní úprava však zároveň usiluje o zachování internetu jako
prostoru s garantovanou svobodou projevu. Více informací zde.

Parlament schválil zákaz jednorázových plastů od roku 2021
Evropský parlament ve středu schválil celounijní zákaz prodeje plastových
výrobků na jedno použití, včetně talířů, příborů, brček či vatových tyčinek.
Nová právní úprava zakazuje od roku 2021 prodej produktů jako např.:
jednorázové plastové příbory (vidličky, nože, lžíce, jídelní hůlky),
jednorázové plastové talíře, plastová brčka, plastové vatové tyčinky. Více
informací zde.

CO2: Parlament schválil nové emisní limity pro osobní auta a
dodávky
Poslanci ve středu schválili návrh na snížení emisí CO2 z nových
automobilů do roku 2030 o 37,5 %. Emise oxidu uhličitého lehkých
užitkových vozidel by do roku 2030 měly klesnout o 31 %. „Parlament tvrdě
bojoval za ochranu environmentální integrity návrhu a za skutečné přínosy
v oblasti zdraví, ochrany spotřebitele a inovací pro evropské občany. Tuto
legislativu se nám podařilo prosadit navzdory silnému odporu
automobilového průmyslu a některých členských států, které odmítají
uznat příležitosti vyplývající z ambicióznějších cílů,“ uvedla zpravodajka
Miriam Dalliová (S&D, MT). 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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AKTIVITY INFORMAČNÍ KANCELÁŘE EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ČR

Přednáška: Aktuální výzvy a problémy EU
V rámci spolupráce Budějovického Majálesu a Kanceláře Evropského
parlamentu přinášíme druhou ze tří přednášek na téma Evropské unie.
Akce se uskuteční v kavárně Široko dne 1. dubna 2019 od 16 hod.
Tentokrát promluví doc. Ing. Jiří Dušek, Ph.D. na téma Aktuálních výzev
a problémů Evropské unie. Registrujte se zde:

International Days na Jihočeské univerzitě
Zveme Vás na přednášku s názvem "Z jihu Čech do Bruselu a zase
zpátky", kde Vám Kateřina Blažková bude vyprávět o své práci
v Evropském parlamentu. Tři přednášky se uskuteční 2. dubna 2019
v rámci programu International Days pořádaném Jihočeskou univerzitou.
Více informací zde.

Snímky Filmové ceny LUX na 26. ročníku Dnů evropského filmu
Ve čtvrtek 4. dubna začíná 26. ročník festivalu Dny evropského filmu,
filmová přehlídka toho nejlepšího, co v evropské kinematografii za poslední
roky vzniklo. V sekci Filmové ceny LUX můžete vidět finalisty Filmové ceny
Evropského parlamentu LUX 2018.
4. – 11. 4. 2019 / Kina Lucerna, Světozor a Kino Pilotů v Praze
4. – 7. 4. 2019/ Kino Scala v Brně
15. – 21 .4. 2019/ Ozvěny v regionech
Více informací zde.

Debata: Proč tentokrát budu volit?
Proč jsou u nás volby do Evropského parlamentu vnímány jako druhořadé
a proč bychom to měli změnit? Jaké dopady má politika Evropské unie na
každodenní život v ČR? A proč tentokrát budou volit naši diskutující?
Prijďte na debatu pořádanou Forem 50% do Evropského domu dne 9.
dubna 2019 od 18 hod. Více informací zde.

Jarní soutěž Euroscoly je tu!
Od 10. dubna se můžete zúčastnit nového kola studentské soutěže
Euroscola a vyhrát cestu do sídla Evropského parlamentu ve Štrasburku.
V soutěži budou mít studenti za úkol zodpovědět deset kvízových otázek.
Více informací zde.
.
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NGO market 2019
Kancelář Evropského parlamentu, jako jeden z partnerů veletrhu
neziskových organizací NGO market, Vás zve na tuto událost, která se
uskuteční ve středu 10. dubna v pražském Foru Karlín. Návštěvníkům
představí na 220 neziskových organizací z České republiky i zahraničí.
Veletrh doprovodí celodenní program plný workshopů, seminářů a
praktických ukázek z činnosti neziskovek. Vstup na akci je již tradičně
zdarma. Více informací zde.
http://europarl.europa.eu/czechrepublic/cs/ngo-market-2019

Jak na evropské volby 2019?
Jak je to letos s evropskými volbami? Kde a kdy se volí? Jak se žádá o
voličský průkaz? Kdy budou známé výsledky? A jak o evropských volbách
mohu pomoct zvýšit povědomí? Položili jste si alespoň jedu z těchto
otázek? Pokud ano, a nebo vás prostě jen evropské volby zajímají, přijďte
k nám do Evropského domu ve čtvrtek 11. dubna 2019 od 17 hod. Na
akci je nutné se přihlásit. Více informací zde.

Cena Karla Velikého pro mladé Evropany
Vítězem národního kola soutěže Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany
2017 je projekt Regionální výběrové konference Evropského parlamentu
mládeže v ČR, z. s. 2018. Cena Karla Velikého pro mladé Evropany
každoročně hodnotí projekty, které podporují společný smysl pro vytváření
evropské identity a integrace mezi mladými lidmi. Více informací zde.

CO SE DĚJE V EVROPSKÉM DOMĚ

Výstavy
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.
Přijďte se také podívat na výstavu plakátů u příležitosti 26. ročníku festivalu Dny evropského filmu, kterou
jsme pro Vás připravili od 4. do 21. dubna 2019. Pod názvem „26 LET S EVROPSKÝM FILMEM“ budete moci
shlédnout plakáty, které svého času zvaly do kin.
Dále Vás zveme na výstavu fotografií „Úspěšné projekty ve vzdělávání“, kterou můžete v Evropském domě
shlédnout od 28. března do 31. května 2019. Výstava fotografií představuje projekty podpořené z Operačního
programu výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).
Více informací.
Výstavy jsou veřejnosti přístupné zdarma každý všední den na adrese Jungmannova 24, Praha 1.
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Kino Evropský dům
Dne 10. dubna 2019 v 19:00 uvede Kino Evropský dům film Murer - Anatomie procesu (projekce v rámci
festivalu DEF)
17. dubna 2019 v 19:00 se přijďte podívat na film Thelma.
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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