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Z plenárního zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku ve 
dnech 12. - 15. června 2017 

 

 

Předseda EP Tajani zahájil plenární zasedání minutou ticha za oběti v Londýně a 
  Teheránu 

 
Předseda  Evropského   parlamentu   Antonio  Tajani  zahájil  v  pondělí  červnové  plenární 

zasedání poslanců EP ve Štrasburku minutou ticha za oběti nedávných teroristických útoků v 
Londýně a Teheránu. Tajani odsoudil tyto útoky slovy: "Síla svobody a demokracie se nikdy 
neskloní před silou násilí a terorismu." Současně také vyjádřil své znepokojení nad zatknutím 

aktivistů v Turecku a Rusku. 
 

 
 
 
 
 
 

Více informací zde 

 
Evropská hlavní  města kultury pro roky 2020  – 2033 

 
Každý rok jmenují dvě země EU město, které se uchází o titul Evropské hlavní město kultury. 

Letos poprvé, a poté jednou za tři roky, se mohou o tento titul ucházet města ze zemí ESVO 
EHP. Zpravodaj Santiago FISAS AYXELA (EPP, ES) k hlasování dodal: „Iniciativa Evropské 

hlavní město kultury se velmi osvědčila v posílení vazeb a pocitu příslušnosti ke společnému 
kulturnímu  prostoru  evropských  občanů.  Jsem  velmi  spokojen  s  dnešním  hlasováním  o 
rozšíření, které upevní kulturní vazby, jež sdílíme s našimi sousedy.“ 

 

 
Více informací zde 

 

 
 
 
 
 
 

Zjednodušení označení energetické účinnosti domácích spotřebičů 

 
Poslanci  EP dali zelenou  nástroji,  který má za cíl ulehčit zákazníkům  výběr úspornějších 
výrobků, snížit spotřebu energie a s ní spojené náklady. Nová přehlednější stupnice od A do 

G, která označuje energetickou účinnost domácích spotřebičů s cílem udržet krok s 
technologickým pokrokem, byla schválena poslanci Evropského parlamentu v úterý 535 hlasy, 
proti 46, 79 se zdrželo hlasování. 

 
 

Více informací zde 

 
 
 
 

Parlament podporuje nové snížení emisí uhlíku a debatuje o odstoupení USA 

 
Rozhodnutí amerického prezidenta Trumpa odstoupit od dohody OSN o změně klimatu z roku 
2015  bylo  projednáváno  ve  středu  ráno.  Parlament  hlasoval  o  legislativě  provádějící  cíle 

Pařížské   dohody,   kterých   bude   dosaženo   snížením   emisí   ze   zemědělství,   dopravy, 
stavebnictví a odvětví odpadů o 30% do roku 2030. Tato legislativa byla přijata poměrem 

hlasů 534 pro, 88 proti a 56 poslanců se zdrželo hlasování. 

 
 
 
 

http://www.europarl.europa.eu/czechrepublic/page/cs/novinky_a_udalosti/newsletter/... 19/06/2017

http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20170608IPR76943/opening-minute-s-silence-for-terror-victims-in-london-and-teheran
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20170609IPR77002/evropska-hlavni-mesta-kultury-pro-roky-2020-2033
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20170609IPR77001/od-a-do-g-zjednoduseni-oznaceni-energeticke-ucinnosti-domacich-spotrebicu
http://www.europarl.europa.eu/czechrepublic/page/cs/novinky_a_udalosti/newsletter/


Page 3 of 4  
 

 
 
 
 
 

Více informací zde 

 
 
 
 
 
 
 

 
Poslanci představili své priority pro nadcházející evropský summit 

 
Migrace, brexit a obrana jsou hlavními prioritami poslanců EP pro červnový evropský summit k 

debatě  se  zástupci  maltského  předsednictví  a  předsedou  Evropské  komise  Junckerem. 
Evropští  poslanci  silně  kritizovali  nedostatečný  pokrok  Rady  EU  v  dublinské  reformě  a 
nedostatek solidarity mezi členskými státy nazvali "zklamáním" a "ostudou". Mnoho z nich 
také zdůraznilo potřebu zajistit a kontrolovat vnější hranice a zmínilo pokrok dosažený v této 

oblasti. Otázka, týkající se dalších dohod se zeměmi mimo EU, jako je Libye, rozdělila sněmovnu. 
Někteří poslanci EP jednoznačně odmítli spolupráci s tzv. neúspěšnými zeměmi, zatímco  jiní 
požadovali  dohodu  mezi EU a Libyí, která by ukončila  ztráty na životech  ve Středomoří. 

 
 

Více informací zde 

 

 
Konec poplatků za roaming v EU 

 
Od 15. června 2017 skončily v Evropské  unii roamingové  poplatky.  Předseda  Evropského 
parlamentu Antonio Tajani, maltský premiér Joseph Muscat, jednající jménem maltského 
předsednictví Rady Evropské unie, a předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker, vydali 
následující prohlášení: "(...) Od nynějška mohou občané na svých cestách po EU volat, posílat 

textové  zprávy a připojovat  se k internetu  na svých mobilních  přístrojích  za stejnou  cenu, 
jakou platí doma. Zrušení roamingových  poplatků je jedním z největších  a nejviditelnějších 
úspěchů EU.(...)" 

 

 
Více informací zde 

 
 
 
 

 
AKTIVITY EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

Navštivte Dům evropských dějin 

Již druhý měsíc je pro veřejnost otevřené 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 

 
 
 

AKTIVITY INFORMAČNÍ KANCELÁŘE EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ČR 

 
V rámci 52. ročníku MFF Karlovy  Vary bude odhaleno 10 filmů Filmové ceny LUX 2017 

 
Tak jako každý rok i letos bude v rámci 52. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy 
Vary odhaleno 10 filmů oficiálního  výběru Filmové ceny LUX 2017. Filmy, které výběrová 

komise Filmové ceny LUX vybere, budou opět velmi rozmanité. V tomto roce se jedná již o 11. 
výročí Filmové ceny LUX a 10 filmů letošního výběru představí nepřebernou paletu žánrů a 
tónů ze všech koutů Evropy. 

 

 
Více informací zde 

 
 
 
 

 
 

http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20170609IPR77005/parlament-podporuje-nove-snizeni-emisi-uhliku-a-debatuje-o-odstoupeni-usa
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20170609IPR77003/poslanci-predstavili-sve-priority-pro-nadchazejici-evropsky-summit
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-1590_cs.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/20170502STO73031/muzeum-d%C5%AFm-evropsk%C3%BDch-d%C4%9Bjin-otev%C5%99en%C3%A9-od-6.-kv%C4%9Btna
http://www.europarl.europa.eu/czechrepublic/cs/v-r%C3%A1mci-52-ro%C4%8Dn%C3%ADku-mff-karlovy-vary-bude-odhaleno-10-film%C5%AF-filmov%C3%A9-ceny-lux-2017
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V Praze se konal  kulatý stůl k energetické unii 

 
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 v Praze 

konal kulatý stůl, který se zaměřil především  na téma prvků moderní  energetiky.  Hostem 
kulatého stolu byl europoslanec Luděk Niedermayer (EPP), místopředseda Hospodářského a 
měnového výboru EP. 

 
 

Více informací zde 
 

 
 
 
 
 

Informační kancelář Evropského parlamentu na Colours of Ostrava 2017 

 
Letos to bude již potřetí, kdy se s naší kanceláří můžete potkat na hudebním festivalu Colours 
of Ostrava, který se koná od čtvrtka 19. do soboty 22. července v Dolních Vítkovicích. V 
areálu festivalového dění můžete najít náš stánek, ve kterém Vám poskytneme informace 

týkající se Evropského  parlamentu,  končícího roamingu a navíc budete mít také možnost 
dobít si svůj mobilní telefon. Připraveny pro Vás budou také vědomostní soutěže o drobné 
ceny a plánovaná je i fotosoutěž. 

 
 

Více informací zde 
 

 
 

Evropský parlament mládeže zasedá v Brně 

 
Již 85. Mezinárodní zasedání Evropského parlamentu mládeže v Brně se uskuteční 19. - 30. 

července 2017. Jedná se o 12denní konferenci,  které se zúčastní 300 mladých lidi z celé 
Evropy, na níž projeví vlastní názory na aktuální evropské i globální výzvy ve snaze nalézt 
jejich vhodná řešení. Ta jsou následně předána k reflexi osobám s rozhodovací pravomocí. 
Ústřední motto akce – „Hledáme srdce Evropy" – reflektuje inspiraci k aktivnímu občanství v 

každodenním životě, důležitost společných evropských cílů a hodnot pro budoucí vývoj 
kontinentu  a objevování  kultury  a památek  střední  Evropy.  Mezinárodní  zasedání  jsou od 
založení European Youth Parliament hlavní a největší událostí této celoevropské sítě, pořádají 
se třikrát ročně, v červenci 2017 se město Brno stane hostitelem této významné akce. 

 

 
Více informací zde 

 
Simulace Evropského parlamentu SPECQUE v Praze 

 
Simulace  Evropského  parlamentu  SPECQUE  slaví  své  20.  výročí.  Oslavy  proběhnou  od 
neděle 30. července do neděle 6. srpna v Praze pod patronátem českých europoslanců Luďka 
Niedermayera, Olgy Sehnalové, Pavla Teličky, Jana Kellera a Pavla Svobody. Tato simulace 
bude tou největší, nejpompéznější a nejslavnostnější edicí v historii organizace. 

 
 

Více informací zde 

 
 
 
 
 
 
 
 

CO SE DĚJE V EVROPSKÉM DOMĚ 

Café Evropa 

Zveme Vás na debatu v rámci formátu debat Café Evropa. Debata na téma "Zákaz kouření – krok ke zdravější ČR nebo 

omezování svobody" se uskuteční v úterý 20. června od 18:00 v Evropském domě, Jungmannova 24, Praha 1. Hosty tohoto 
debatního podvečera budou Martin Kotas – výtvarník, spolumajitel kavárny a občanský aktivista, Ondřej Kobza – kavárník a

http://www.europarl.europa.eu/czechrepublic/cs/energetick%C3%A1-unie
http://www.europarl.europa.eu/czechrepublic/cs/informa%C4%8Dn%C3%AD-kancel%C3%A1%C5%99-evropsk%C3%A9ho-parlamentu-na-colours-of-ostrava-2017
http://www.europarl.europa.eu/czechrepublic/cs/evropsk%C3%BD-parlament-ml%C3%A1de%C5%BEe-zased%C3%A1-v-brn%C4%9B
http://www.europarl.europa.eu/czechrepublic/cs/simulace-evropsk%C3%A9ho-parlamentu-specque-v-praze
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autor projektů Piána na ulici a dalších. Debaty Café Evropa pořádá Informační kancelář Evropského parlamentu a Zastoupení 
Evropské komise v ČR ve spolupráci s Institutem pro evropskou politiku Europeum. 

 

Více informací zde 
 

Kino Evropský dům 
 

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 
 
 
 
 

facebook                      twitter 
 

 
 

Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR, Jungmannova 24, 110 00 Praha 1 
Telefon: +420 255 708 208 

E-mail :  eppraha@ep.europa.eu 

http://www.europarl.europa.eu/czechrepublic/cs/caf%C3%A9-evropa
http://www.europarl.europa.eu/czechrepublic/cs/kino-evropsk%C3%BD-d%C5%AFm
http://www.europarl.europa.eu/czechrepublic/cs/v%C3%BDstavy
mailto:eppraha@ep.europa.eu

