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Z plenárního zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku ve 
dnech 16. - 19. ledna 2017 

 

 
Zahájení plenárního zasedání minutou ticha za Mária Soarese 

 
Předseda Evropského parlamentu Martin Schulz zahájil plenární zasedání minutou ticha za 

zesnulého portugalského státníka Mária Soarese, který zemřel 7. ledna. Soares bojoval proti 
útlaku a diktatuře a za přechod Portugalska k demokracii a přistoupení k Evropskému 
společenství. Je naší povinností ctít a bránit jeho politický odkaz, uvedl Schulz. 

 

 
Více informací zde 

 

 
 
 

Antonio Tajani byl zvolen novým předsedou Evropského parlamentu 

 
Antonio Tajani (EPP, IT) byl v úterý zvolen novým předsedou  Evropského  parlamentu.  Ve 

čtvrtém  kole volby ho podpořilo  351 poslanců,  jeho protikandidát  Gianni Pittella  (S&D,  IT) 
získal 282 hlasů. Volba nového předsedy Evropského parlamentu začala v úterý ráno 
tříminutovými  prezentacemi  všech  šesti  kandidátů.  V projevech  nastínili  své představy  na 
vedení komory v příštích dvou a půl letech. Poslanci poté zahájili odevzdání hlasovacích lístků 

v prvním  kole  volby.  Guy Verhofstadt (ALDE, BE) stáhl svou kandidaturu před začátkem prvního 
kola volby. 

 
 

Více informací zde 

 
Poslanci EP volili 14 místopředsedů a 5 kvestorů 

 
Po dvou kolech tajné středeční volby zvolili poslanci 14 nových místopředsedů  Evropského 
parlamentu. V prvních dvou kolech volby potřebovali kandidáti na své zvolení získat absolutní 

většinu odevzdaných hlasů. Noví místopředsedové vzešli ze šesti politických skupin. Poslanci 
také volili pět kvestorů. 

 
 

Více informací zde 
 

 
 
 

Europoslanci zamítli Komisi seznam zemí představujících riziko praní peněz 

 
Poslanci EP hlasovali o vrácení Evropské komisi černého seznamu zemí, které představují 

riziko praní peněz a financování terorismu. Návrh nařízení je neúplný a měl by být rozšířen o 
teritoria,  ve  kterých  se  usnadňují  daňové  trestné  činy,  komentovali  europoslanci  před 
čtvrtečním hlasováním. Usnesení bylo schváleno 393 hlasy, proti 67 hlasů, 210 poslanců se 
zdrželo hlasování. 

 
 

Více informací zde 
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AKTIVITY EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

Fotosoutěž do konce ledna 

Bruselské návštěvnické centrum Parlamentarium oslavilo loni v říjnu pět let. Při této příležitosti 
jsme na Instagramu vyhlásili fotografickou soutěž #ThisIsMy5. Zapojit se do ní můžete ještě 

do konce ledna a vyhrát cestu do Bruselu, kde budou právě v Parlamentariu vítězné fotky 
vystaveny. 

 

 
Více informací zde 

 
 

 
Evropskými hlavními městy kultury 2017 se stala města Aarhus a Pafos 

 
Dánský Aarhus a kyperský Pafos jsou v roce 2017 Evropská hlavní města kultury. Přidávají se 
tak k celkem 54 městům, která se tímto titulem honosila od roku 1985, kdy ho jako první 

získaly Atény. Titul je vždy na jeden rok propůjčován jednomu či více evropským městům a 
podtrhuje evropské kulturní bohatství a sdílenou historii. 

 
 

Více informací zde 

 
 
 
 
 

AKTIVITY INFORMAČNÍ KANCELÁŘE EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ČR 

Jednotný digitální trh 

Informační  kancelář  Evropského  parlamentu  v  ČR  Vás  zve  v  pátek  17.  února 2017  na 
Regionální diskuzní fórum, které se bude věnovat tématu jednotného digitálního trhu, který by 
podle poslanců měl podpořit inovace a vytvořit lepší podmínky pro nově vznikající podniky 
zatímco spotřebitelé by měli mít větší výběr a více ochrany. Vyplývá to z usnesení v němž 

Parlament v lednu 2016 přijal stanovisko ke strategii navržené Komisí v roce 2015. 
 
 

Více informací zde 

 
 
 
 
 

 
Přihlaste svůj projekt do Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany 

 
Až do 30. ledna 2017 můžete podávat své přihlášky do soutěže o Cenu Karla Velikého pro 
mladé Evropany. Je-li Vám méně než 30 let a pracujete na projektech, které prohlubují evropskou  

identitu a vzájemné  porozumění,  přihlaste  svůj projekt. Celoevropští  vítězové  si rozdělí 15 
000 eur a vítěze národního kola nemine návštěva německých Cách. 

 

 
Více informací zde 

 

 
Úvodní semináře k projektu Vyslanci do škol 

 
Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR spolu s Duha Participace a ve spolupráci s 
Národním parlamentem dětí a mládeže by Vás chtěla pozvat na úvodní semináře k projektu 
Vyslanci do škol, které se konají 21. února v Brně a 28. února v Praze. Semináře jsou určeny 

pro pedagogy středních škol a zaměřují se na zpestření výuky o Evropské unii – jejím smyslu, 
významu, činnosti institucí i možnostech pro mladé. Účast na semináři je zdarma, registrujte 
se  přes  e-mail  info@participace.cz.  V  případě  jakýkoli  dotazů  se,  prosím,  obracejte  na 
kontaktní  osobu  projektu  Janu  Strnad  Votavovou  (+420  721  463  078, 

votavova@participace.cz). 
 
 

Více informací zde 
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CO SE DĚJE V EVROPSKÉM DOMĚ 
 

Kino Evropský dům 
 

01/02/2017 v 19:00 uvede Kino Evropský dům vítězný snímek Filmové ceny LUX 2015, kterou uděluje Evropský parlament, 
Mustang. Francouzský snímek vás zavede do vesnice na severu Turecka, kde právě začíná léto. 

 
15/02/2017 v 19:00 promítá Kino Evropský dům film Belgica, který vypráví příběh o dvou zcela rozdílných bratrech. 

 

Více informací zde 
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