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leden 2014 

Projednávaná legislativa v Evropském parlamentu 

 

Evropský parlament na svém plenárním zasedání ve Štrasburku ve dnech 13. - 16. ledna 2014 projednal následující 

témata: 

 

Zahájení zasedání: Lotyšsko přijalo euro, konference OSN o budoucnosti Sýrie 

Předseda Schulz v úvodu zasedání poblahopřál Lotyšsku, které se stalo osmnáctou zemí používající euro, přislíbil rozpravu 

o nedávném katastrofickém počasí v Evropě na příštím plenárním zasedání a zdůraznil podporu Parlamentu nadcházející 

konferenci OSN o budoucnosti Sýrie.  

Více informací zde  
 

Chris Davies: Zachycování CO2 je nutné, má-li EU splnit své nízkouhlíkové cíle 

Pokud bude svět pokračovat ve spalování fosilních paliv současným tempem, mohly by podle varování expertů globální 

teploty stoupnout na nebezpečnou úroveň. Toto riziko by se mohlo snížit, kdyby se emise CO2 zachytily ještě předtím, 

než vstoupí do atmosféry, a pak se skladovaly pod zemí. Jenže pokrok v rozvoji a využívání tzv. zachycování a skladování 

uhlíku (CCS) je pomalý. Proč? Zeptali jsme se britského liberála Chrise Daviese. Parlament o jeho zprávě na toto téma 

hlasoval v úterý 14. ledna.  

Více informací zde 
 

Reinhard Bütikofer o vztazích EU-ASEAN: je tu mnohem víc prostoru ke spolupráci, než jen obchod a 

investice. 

Spolupráce EU s jejím východním protějškem - Sdružením národů jihovýchodní Asie (ASEAN) - se tradičně zaměřuje na 

podporu obchodu mezi oběma regiony. Německý poslanec za Zelené Reinhard Bütikofer ale věří, že mnoho výhod by 

přinesla i vzájemná spolupráce v jiných otázkách, jako jsou lidská práva a životní prostředí. Autor zprávy, o které ve 

středu hlasovalo plénum Evropského parlamentu, nám vysvětlil, proč je třeba vzájemné vztahy mezi EU a ASEAN rozšířit.   

Více informací zde  
 

Volný pohyb občanů EU 

Poslanci ve středu diskutovali se zástupci Komise a Rady o základním právu na svobodu pohybu v EU. Ve čtvrtek k 

tomuto tématu přijali usnesení. Poslední omezení přístupu na pracovní trh některých členských zemí pro občany 

Rumunska a Bulharska skončila dnem 31. prosince 2013.  

Více informací zde 
 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140110IPR32383/html/Zah%C3%A1jen%C3%AD-zased%C3%A1n%C3%AD-Loty%C5%A1sko-p%C5%99ijalo-euro-konference-OSN-o-budoucnosti-S%C3%BDrie
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140113STO32501/html/Chris-Davies-Zachycov%C3%A1n%C3%AD-CO2-je-nutn%C3%A9-m%C3%A1-li-EU-splnit-sv%C3%A9-n%C3%ADzkouhl%C3%ADkov%C3%A9-c%C3%ADle
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140114STO32602/html/B%C3%BCtikofer-Vztahy-ASEAN-EU-zam%C4%9B%C5%99en%C3%A9-na-obchod-neodr%C3%A1%C5%BE%C3%AD-mo%C5%BEnosti-spolupr%C3%A1ce
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140110IPR32337/html/Voln%C3%BD-pohyb-ob%C4%8Dan%C5%AF-EU
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Nová pravidla pro veřejné zakázky: za dané peníze lepší kvalitu 

Nová unijní pravidla EU pro veřejné zakázky a koncese, která ve středu schválil Parlament, zajistí lepší kvalitu a využití 

finančních prostředků pro nákup či pronájem děl, zboží či služeb orgány veřejné správy. Usnadní také přístup malých a 

středních firem k tendrům a zavedou přísnější pravidla pro subdodávky.  

Více informací zde 
 

Poslanci EP diskutovali o rovném přístupu k sexuální a reprodukční zdravotní péči 

Poslanci ve čtvrtek dopoledne diskutovali s místopředsedou Komise Kallasem o základním právu občanů EU na přístup k 

vysoce kvalitní zdravotní péči, včetně té týkající se sexuálního a reprodukčního zdraví.  

Více informací zde 
 

Řecké předsednictví : Poslanci vyjádřili obavy ohledně ekonomické situace Řecka 

Řecký premiér Antonis Samaras představil poslancům Evropského parlamentu priority své země během jejího půlročního 

předsednictví v Radě EU, které začalo 1. ledna. Patří mezi ně zejména podpora růstu a zaměstnanosti, budování bankovní 

unie a efektivnější sdílení zátěže v imigrační politice. Ve všech těchto oblastech je podle Samarase potřeba větší a lepší 

Evropa. Poslanci řeckého premiéra v následné debatě varovali, že krize v Řecku ještě není u konce a že přináší sociální 

problémy.  

Více informací zde 

 

EP: Občanství EU nesmí být na prodej za žádnou cenu 

K občanství EU by neměla být připojena žádná "cenovka", uvedl Evropský parlament ve čtvrtek schváleném usnesení. 

Poslanci jsou znepokojeni programy, které zavedly některé členské státy, zejména Malta, a jejichž důsledkem je prodej 

národního, a tedy i unijního, občanství. Parlament vyzývá Komisi, aby jednoznačně uvedla, zda tyto režimy dodržují literu 

a duch unijních smluv a pravidel týkajících se zákazu diskriminace.  

Více informací zde 

 

Členské státy EU musí respektovat právo na svobodu pohybu, říkají poslanci 

Parlament ve čtvrtek důrazně odmítl postoj některých evropských představitelů, kteří volají po změnách a omezeních 

volného pohybu občanů. Přechodná opatření týkající se volného pohybu pracovníků z Bulharska a Rumunska byla zrušena 

k 1. lednu 2014.  

Více informací zde 

 

Samostatně výdělečná činnost nemá sloužit k obcházení zákonů sociálního zabezpečení 

Práce pro sebe místo pro firmu může mít řadu výhod, třeba flexibilní pracovní dobu a větší kontrolu nad projekty. 

Samostatně výdělečná činnost v EU představuje přes 15% celkové zaměstnanosti. Osoby samostatně výdělečně činné 

mají ale většinou méně sociálních práv než zaměstnanci. 14. ledna přijal Parlament usnesení požadující pro rostoucí počet 

osob samostatně výdělečně činných odpovídající sociální ochranu. Mluvili jsme s autorkou usnesení, litevskou sociální 

demokratkou Vilijou Blinkevičiūtė.  

Více informací zde 

 

 

 

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140110IPR32386/html/Nov%C3%A1-pravidla-pro-ve%C5%99ejn%C3%A9-zak%C3%A1zky-za-dan%C3%A9-pen%C3%ADze-lep%C5%A1%C3%AD-kvalitu
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140110IPR32338/html/EP-bude-diskutovat-o-rovn%C3%A9m-p%C5%99%C3%ADstupu-k-sexu%C3%A1ln%C3%AD-a-reproduk%C4%8Dn%C3%AD-zdravotn%C3%AD-p%C3%A9%C4%8Di
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140115STO32702/html/%C5%98eck%C3%A9-p%C5%99edsednictv%C3%AD-Poslanci-vyj%C3%A1d%C5%99ili-obavy-ohledn%C4%9B-ekonomick%C3%A9-situace-%C5%98ecka
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140110IPR32392/html/EP-Ob%C4%8Danstv%C3%AD-EU-nesm%C3%AD-b%C3%BDt-na-prodej-za-%C5%BE%C3%A1dnou-cenu
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140114IPR32610/html/%C4%8Clensk%C3%A9-st%C3%A1ty-EU-mus%C3%AD-respektovat-pr%C3%A1vo-na-svobodu-pohybu-%C5%99%C3%ADkaj%C3%AD-poslanci
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140115STO32703/html/Blinkevi%C4%8Di%C5%ABt%C4%97-Samostatn%C4%9B-v%C3%BDd%C4%9Ble%C4%8Dn%C3%A1-%C4%8Dinnost-nem%C3%A1-slou%C5%BEit-k-obch%C3%A1zen%C3%AD-z%C3%A1kon%C5%AF
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Aktivity EP  

SOUTĚŽ: Staňte se naším hostujícím fotografem! 

 

Díváte se rádi na svět přes objektiv fotoaparátu? Chcete svou fotku vidět 

na našich webových stránkách? Pak si nenechte ujít příležitost zúčastnit 

se naší soutěže o hostujícího fotografa. Ode dneška až do květnových 

voleb do Evropského parlamentu oznámíme každý měsíc jedno téma, ke 

kterému nám můžete poslat fotografii, a vítěznou fotografii zveřejníme. 

Celkového vítěze pozveme v červenci na návštěvu do Štrasburku, kde 

bude mít možnost nafotit reportáž o nově zvoleném Evropském 

parlamentu.  

 

Více informací zde 

 

 

EuroparlTV 

   Tento týden na EuroparlTV: 

 
   Reportáž: Nebezpečí plastu!  

 
Tvrdý oříšek: Kolik je poslanců v Evropském parlamentu?  
 
Další pořady na:  
http://www.europarltv.europa.eu/cs/home.aspx 

 

Charlemagne Youth Prize 2014 je v plném proudu 

 

Sedmý ročník soutěže o zajímavé projekty, kterou pod názvem Cena 

Karla Velikého pro mladé Evropany pořádá Evropský parlament a Nadace 

Karla Velikého, je v plném proudu. Nepromeškejte příležitost zasoutěžit 

si i letos! Projekty by měly mít přeshraniční či evropskou dimenzi. 

Registrovat projekt mohou autoři ve věku 16-30 let. Termín uzávěrky 

soutěže byl prodloužen do 10. února 2014. 

 

Více informací zde 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140110STO32332/html/SOUT%C4%9A%C5%BD-Sta%C5%88te-se-na%C5%A1%C3%ADm-hostuj%C3%ADc%C3%ADm-fotografem!
http://europarltv.europa.eu/cs/player?pid=cca1abd1-5873-46f4-acd9-a089008eb18c
http://www.europarltv.europa.eu/cs/player.aspx?pid=eb87c56b-11e4-472d-957c-a29800ce968a
http://www.europarltv.europa.eu/cs/home.aspx
http://www.charlemagneyouthprize.eu/view/cs/introduction.html
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Aktivity IKEP 

 

Jakým způsobem působí české kraje na úrovni EU? 

 

Dne 29. ledna 2014 Vás zveme na seminář s názvem "Jakým způsobem 

působí české kraje na úrovni EU". Dokáží české kraje ovlivnit politiku v 

Bruselu? Tato a další otázky budou diskutovány od 17 hodin v Evropském 

domě, Jungmannova 24, Praha 1. Na seminář je možné se registrovat na 

seminare@europeum.org nebo na tel: 224186207. 

 

Další informací o našich debatách zde 

Filmové cestování napříč Evropou v Evropském domě 

 

Každou druhou středu od 19 hodin Vám v Evropském domě nabízíme 

filmovou ochutnávku současného evropského filmového světa.  Vstup je 

zdarma.  

 

22. 01. 2014 Kino Evropský dům uvede španělský snímek s názvem 

SNĚHURKA: Jiný příběh o dívce, která nikdy nepoznala svou matku. Děj se 

odehrává na jihu Španělska ve dvacátých letech dvacátého století a je poctou 

němému filmu.  

05. 02. 2014 V rámci 6. ročníku Festivalu bulharských filmů (www.bki.cz) 

uvede Kino Evropský dům dokumentární film Cvetanka, který vypráví životní 

příběh režisérčiny babičky. 

19. 02. 2014 Promítáme francouzský politický thriller Kapitál, který nás 

zavede do prostředí nejvyšších finančních kruhů v době světové finanční krize. 

 

Program kina Evropský dům a více informací zde 

 

 

Nejznámější výmysly o EU: máslo, banány a další chuťovky 

 

Dne 27. ledna 2014 Vás Informační kancelář Evropského parlamentu a 

Think-tank Evropské hodnoty zvou na veřejnou debatu v rámci projektu 

#EUvolby14. Debata se uskuteční od 16 hodin v Evropském domě, 

Jungmannova 24, Praha 1. Hlavními řečníky bude europoslankyně Zuzana 

Roithová a europoslanec Jan Březina.  Na debatu je možné se registrovat 

prostřednictvím tohoto odkazu. 

 

Další informací o našich debatách zde 

mailto:seminare@europeum.org
http://www.evropsky-parlament.cz/cs/novinky_a_udalosti/akce_v_evropskem_dome/seminars.html
http://www.bki.cz/
http://www.evropsky-parlament.cz/cs/novinky_a_udalosti/akce_v_evropskem_dome/europehousecinema.html
http://www.evropskehodnoty.cz/akce/nejznamejsi-vymysly-o-eu-maslo-banany-dalsi-chutovky/
http://www.evropsky-parlament.cz/cs/novinky_a_udalosti/akce_v_evropskem_dome/roudtables.html
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KNIHOVNA A STUDOVNA v Evropském domě 

 

Rádi bychom Vás pozvali do knihovny a studovny v prostorách Evropského 

domu, kde je Vám k dispozici více než 4000 knih, 1700 publikací a nespočet 

informačních brožur. Většinu odborných materiálů si můžete bezplatně 

zapůjčit ke studiu domů. Samozřejmostí je i potřebné počítačové zázemí 

včetně rychlého internetové připojení.  

 

Každý všední den jsou k Vám dispozici informační pracovníci od 10:00 do 

18:00. 

 

Katalog knihovny, který rovněž slouží jako rezervační systém, Vám je k 

dispozici zde 

 

 

 

The European Youth Event 2014: Evropské setkání mládeže ve 

Štrasburku 

 

Od 9. do 11. května 2014 otevře Evropský parlament ve Štrasburku své 

prostory 5 tisícovkám mladých lidí od 16 do 30 let z členských, 

kandidátských a sousedních zemí Evropské unie. Evropské setkání 

mládeže (EYE) jim umožní debatovat o evropských tématech, ale i poznat 

kulturní rozmanitost Evropy.  

 

Více informací o našich výstavách zde 

 

 

 
 
Tento e-mail Vám zasíláme na elektronickou adresu, která byla vybrána z veřejných dostupných zdrojů.  
V případě Vašeho nesouhlasu se zasíláním NEWSLETTERu Vás prosíme o  sdělení, na základě kterého budete z databáze 
vybraných příjemců vyřazeni. Do předmětu zprávy napište NESOUHLASÍM a odešlete ji na elektronickou  adresu, ze 
které Vám byl Newsletter zaslán. Děkujeme za pochopení. 
 

 

 
 

Evropský parlament  Informační kancelář v ČR 
Jungmannova 24, 110 00 Praha 1 
 
Tel.: +420 255 708 208 
www.evropsky-parlament.cz  
Facebook 
Twitter: @EP_Praha 
 

 
 

 

 

http://katalog.evropska-unie.cz/
http://www.evropsky-parlament.cz/cs/mladez_a_skoly/eye.html
http://www.evropsky-parlament.cz/
http://www.facebook.com/pages/Prague-Czech-Republic/Informacni-kancelar-Evropskeho-parlamentu/278212515809?v=wall

