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Z plenárního zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku ve
dnech 15. - 18. května 2017
Předseda EP Tajani zahájil plenární zasedání
Předseda Evropského parlamentu Antonio Tajani zahájil v pondělí květnové plenární zasedání
poslanců EP ve Štrasburku slovy: "Dnes slavíme mezinárodní den rodiny," který OSN
ustanovila jako den, jenž má připomínat význam rodiny jako instituce, která prosazuje vzdělání a
podporuje jednotlivé členy domácnosti. "Evropský parlament vždy podporoval rodiny a
zdůrazňoval vyváženost mezi rodinou a prací. V tom budeme pokračovat," dodal.

Více informací zde

Plýtvání potravinami v EU musí skončit
V úterý 16. května přijalo plénum zprávu chorvatské sociální demokratky Biljany Borzan, která
navrhuje několik opatření pro snížení plýtvání potravin. Do roku 2030 by měla EU snížit horu
vyhozeného jídla vážící 88 milionů tun o polovinu. Tento cíl (redukce plýtvání o 50% do roku
2030 a jako mezistupeň o 30% do roku 2025) odráží také záměry stanovené v takzvaném
odpadovém balíčku, který Parlament přijal letos v březnu.

Více informací zde

Poslanci apelují, aby státy plnily své závazky v relokaci uprchlíků
Migrační krize Evropou otřásla od základů. Ačkoliv dnes už nevidíme denně v médiích dramatické
záběry lidí riskujících své životy ve snaze nalézt útočiště, uprchlíci nezmizeli. Hlavní nápor
nese Řecko a Itálie a jedním ze způsobů, jak jim pomoci, je relokace žadatelů o azyl. Do září by
se mělo z obou zemí přerozdělit 160 000 žadatelů do jiných států EU. Termín závazku se blíží a
usnesení, které plénum schválilo poměrem hlasů 398 (pro), 134 (proti) a 41 (se zdrželo
hlasování), vyzývá členské státy k dodržování svých relokačních závazků a upřednostnění
nezletilých žadatelů o azyl, kteří nejsou doprovázeni rodinnými příslušníky, a dalších zranitelných
osob.

Více informací zde

Poslanci se zabývali pronásledováním homosexuálů v Čečensku
V den 17. května si připomínáme mezinárodní den boje proti homofobii, transfobii a bifobii. V
jeho předvečer probírali poslanci na plénu pronásledování homosexuálů v Čečensku. O
kampani násilí a zastrašování vůči nim informovaly nevládní organizace a nezávislá ruská
média. V návaznosti na rozpravu pléna přijal Parlament 18. května k této problematice
usnesení.

Více informací zde
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Poslanci vyzývají k aktivaci článku 7
Nelegislativní usnesení, které ve středu 17. května schválil Evropský parlament, navazuje na
dubnové plenární zasedání s prvním místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem
a maďarským premiérem Viktorem Orbánem. Schválený text konstatuje, že současná situace v
Maďarsku v oblasti základních práv je důvodem k zahájení formálního řízení s cílem zjistit,
zda existuje jasné riziko závažného porušení hodnot EU členským státem. Současná situace
v Maďarsku je podle usnesení Evropského parlamentu důvodem k zahájení řízení, které může
vést k sankcím vůči Maďarsku.

Více informací zde

Méně omezení při sledování online filmů v zahraničí
Evropané často nemají při návštěvě jiného členského státu Unie přístup ke službám on-line
obsahu, například filmům, seriálům, hudbě, hrám či přenosům sportovních zápasů, které si
předplatili na území svého stálého bydliště. Nová pravidla odstraní tato omezení. Text
nařízení o zajištění přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v rámci
vnitřního trhu, který je výsledkem dohody vyjednavačů Evropského parlamentu a Rady
(ministrů) EU z února 2017, plénum podpořilo poměrem hlasů 586 (pro): 34 (proti): 8 (se
zdrželo hlasování).

Více informací zde

Generální tajemník Guterres vystoupil v Evropském parlamentu
Pokud chceme ustát globální problémy pramenící z rostoucího počtu ozbrojených konfliktů,
porušování lidských práv, změn klimatu a globalizace, musí Evropská Unie a OSN spolupracovat.
To bylo poselství generálního tajemníka Organizace spojených národů Antónia Guterrese, který
na plénu Parlamentu vystoupil ve středu 17. května. „Silná a spojená Evropa je naprosto
základním pilířem silné a efektivní OSN,“ prohlásil.

Více informací zde

AKTIVITY EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Navštivte Dům evropských dějin
V sobotu 6. května se pro veřejnost otevřelo nové muzeum, které se snaží zprostředkovat
dějiny našeho kontinentu celoevropským pohledem. Najdete ho v evropské čtvrti v Bruselu, je
otevřené každý den a vstup je zdarma. Vedle průřezu moderními dějinami Evropy nabízí také
expozici, která reflektuje význam a smysl integrování Evropy a vzniku Evropské unie.

Více informací zde

Členství v EU vnímá pozitivně stále více občanů
Stále více občanů vnímá členství v EU pozitivně. Podle nejnovějšího průzkumu
Eurobarometru o postoji Evropanů se čísla téměř vrátila na předkrizovou úroveň roku 2007.
Více než tři čtvrtiny občanů upřednostňují společnou evropskou reakci na globální výzvy před
národními opatřeními a více než tři čtvrtiny respondentů chtějí, aby EU dělala více v oblastech
nezaměstnanosti, boje s terorismem, životního prostředí a daňových podvodů.

Více informací zde
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AKTIVITY INFORMAČNÍ KANCELÁŘE EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ČR
Přeshraniční Česko-polské diskusní fórum v Cieszyně
V pondělí 22. května pořádají Informační kanceláře České republiky a Polska přeshraniční Českopolské diskusní fórum v Cieszyně, které se bude věnovat tématu života blízko hranic. Fóra se
zúčastní europoslanci obou zemí, z České republiky bude ve Cieszyně debatovat Evžen
Tošenovský (ECR), Polsko bude zastupovat europoslanec Jan Olbrycht (EPP).

Více informací zde

Kulatý stůl: energetická unie
Rok 2017 je v EU ve znamení přípravy klimaticko-energetického balíčku, který obsahuje
návrhy novel směrnic k zvyšování podílu obnovitelných zdrojů (27 % do 2030), reformy trhu s
elektřinou, zvyšování energetické účinnosti a snižování emisí. Počátkem června se bude v
Praze konat kulatý stůl, který se zaměří především na téma prvků moderní energetiky. Hosty
kulatého stolu budou například europoslanci Pavel Telička (ALDE), místopředseda
Evropského Parlamentu, a Luděk Niedermayer (EPP), místopředseda Hospodářského a
měnového výboru Evropského parlamentu.

Více informací zde

Digitální agenda: výzvy pro ČR
Zveme Vás v pátek 26. května na diskusní setkání, organizované Asociací pro mezinárodní
otázky (AMO) ve spolupráci s EurActiv.cz za podpory Evropského parlamentu, které se
uskuteční v Paláci Adria v Praze a zúčastní se ho poslankyně Evropského parlamentu Dita
Charanzová a koordinátor digitální agendy ČR Ondřej Malý.

Více informací zde

Sdílená ekonomika: výzvy pro Jihomoravský kraj
V pondělí 29. května 2017 Vás zveme na diskusní setkání organizované Asociací pro
mezinárodní otázky (AMO) ve spolupráci s EurActiv.cz za podpory Evropského parlamentu.
Setkání se zúčastní poslankyně Evropského parlamentu Olga Sehnalová a náměstek
primátora města Brna pro dopravu a oblast sociálně kulturní Matěj Hollan.

Více informací zde

Můj život Cukety na MFF pro děti a mládež ve Zlíně
Nenechte si v úterý 30. května a v pátek 2. června ujít na 57. Mezinárodním festivalu filmů pro
děti a mládež ve Zlíně tituly ověnčený snímek Můj život Cukety režiséra Claude Barrase.
Snímek je zároveň finalistou filmové ceny Evropského parlamentu LUX Film Prize 2016.

Více informací zde
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Jaké byly oslavy Dne Evropy 2017?
Počátkem května jsme slavili Den Evropy, který každoročně připadá na 9. května, protože
právě 9. května 1950 byla podepsána Schumanova deklarace o nové formě politické
spolupráce v Evropě. Letošní Den Evropy jsme společně oslavili 4. května v Praze na
Střeleckém ostrově, kde byl pro návštěvníky připraven zajímavý program včetně politických debat.
O víkendu se pak oslavy přesunuly do Karlových Varů na zahájení lázeňské sezóny. Celý den
oslav vyvrcholil koncertem Verony. V úterý 9. května byly oslavy zakončeny v pražském
Rudolfinu, kde se konal koncert Beethovenovy Ódy na radost, Symfonie č. 9 d moll. V sídlech
Evropského parlamentu v Bruselu, Štrasburku a Lucemburku probíhaly k oslavám Dne Evropy
dny otevřených dveří a návštěvníci si mohli prohlédnout prostory jednotlivých sídel a zeptat
se na vše, co je o Evropké unii zajímá.

Více informací zde

CO SE DĚJE V EVROPSKÉM DOMĚ
Kulaté stoly / panelové diskuze
V pátek 26. května Vás zveme na debatu nazvanou Ekonomické dopady Trumpovy vlády na EU. Debatovat s Vámi budou Pavel
Telička, místopředseda Evropského parlamentu, Helena Horská, hlavní ekonom Raiffeisenbank a.s., Aleš Chmelař, ekonom Úřadu
vlády ČR.
V pátek 16. června se bude konat debata na téma Jak regulovat mzdy řidičů v mezinárodní dopravě? Diskutovat s Vámi budou
Martina Dlabajová, poslankyně Evropského parlamentu (ALDE/ANO 2011), Vladimír Starosta, prezident ČESMAD BOHEMIA,
z.s., a Eddy Liegeois, vedoucí odd. Silniční dopravy, GŘ pro mobilitu a dopravu, Evropská komise.
Více informací zde

Semináře
Zveme Vás 23. května na seminář, který je určen pro žadatele o podporu projektů partnerské spolupráce měst a obcí z
programu Evropa pro občany 2014 – 2020. Seminář je určen pro zástupce měst a obcí, kteří zamýšlejí předložit grantovou
žádost v programu Evropa pro občany, nebo i pro ty, kteří zatím jen hledají vhodnou podporu pro své aktivity s partnerskými
městy.
Ve čtvrtek 25. května se bude konat seminář na téma Bude mít EU někdy společné ozbrojené síly? Seminář se koná v rámci
Národního konventu o EU a Vaše dotazy budou zodpovídat Tomáš Weiss, vedoucí katedry evropských studií FSV UK, a Jan
Österreicher, velitel Nemocniční základny Armády ČR, garant oboru Bezpečnostní studia, CEVRO Institut.
Více informací zde

Kino Evropský dům
24. května 2017 19:00 promítá Kino Evropský dům film Mžitky o životě slavného malíře Wladyslawa Strzeminskiho, který po roce
1945 odmítá dělat umělecké kompromisy a sloužit doktríně socialistického realismu.
7. června 2017 19:00 promítá Kino Evropský dům snímek Rande naslepo, který vypráví příběh Saliyaho, který téměř nevidí, ale
přesto si jde za svým snem.
21. června 2017 19:00 uvede Kino Evropský dům film Proti vlastní krvi, ve kterém tři generace nechvalně známé rodiny Cutlerů
žijí jako psanci uprostřed krásného anglického hrabství Gloucestershire.
Více informací zde

Výstava
Zveme Vás na výstavu s názvem Návrat kopytníků do české krajiny, která je veřejnosti přístupná zdarma každý všední den od
10:00 do 18:00 hod., v pátek do 17:00 hod. v Evropském domě, Jungmannova 24, Praha 1.
Velcí kopytníci byly po statisíce let součástí evropské přírody. Poté, co člověk tři klíčové druhy velkých kopytníků – zubra, divokého
koně a pratura - vyhubil ve volné přírodě nebo úplně, zastoupila jejich roli na několik staletí domácí zvířata. Čeští vědci se rozhodli
ve spolupráci s ochranářskou společností Česká krajina navrátit do krajiny původní velké kopytníky. Inspirací pro ně byly projekty,
které již nejméně tři desítky let běžely v některých zemích západní Evropy, především v Nizozemsku, Německu nebo Velké Británii.
Díky podpoře z fondů Evropské unie, konkrétně Operačního programu životní prostředí, vznikl v České republice pilotní projekt
přirozené pastvy velkých kopytníků v bývalém vojenském výcvikovém prostoru Milovice a u Benátek nad Jizerou. V lednu roku 2015
se tam objevilo první stádo divokých koní dovezených z anglického Exmooru. Na jaře roku 2017 tak začne vznikat nová rezervace
velkých kopytníků ve dvou lokalitách Národního parku Podyjí. Opět díky podpoře Evropské unie, tentokrát projektu Life.
Více informací zde
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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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