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Rumunské předsednictví 
Předsedkyně rumunské vlády Viorica Dancilaová, představila poslancům 
priority své země v čele Rady (ministrů) EU. Rumunské předsednictví se 
chce v příštích šesti měsících zaměřit na lepší politickou a hospodářskou 
soudržnost mezi členskými státy, bude usilovat o snížení rozdílu v rozvoji 
mezi regiony, podporu ekonomického růstu a digitalizace. Posílení 
vnějších hranic EU a lepší ochrana občanů ve virtuálním prostoru budou 
rovněž pracovními prioritami v prvním pololetí roku 2019 
Více informací zde 
 

 
Poslanci o brexitu: Nastal čas, aby Spojené království objasnilo svůj 
postoj 
Evropané zůstanou jednotní a práva občanů EU zůstávají prioritou, 
zdůraznili poslanci během středeční rozpravy k výsledku hlasování 
britského parlamentu o dohodě o brexitu. Po včerejším odmítnutí dohody 
o vystoupení Spojeného království z Evropské unie dolní komorou 
britského parlamentu nastal čas, aby britská vláda a parlament informovaly 
Unii o tom, jak si představují vztahy s EU v budoucnosti, zdůraznili 
poslanci. 
Více informací zde 
  

 

Pesticidy: Poslanci prosazují zpřísnění a zpřehlednění 
schvalovacího postupu v EU 
Parlament ve středu představil návrhy na zvýšení důvěryhodnosti 
schvalovacího postupu pro pesticidy v EU. Základem má být větší 
transparentnost a kontrolovatelnost celého procesu. Poslanci se v 
nelegislativním usnesení, které vypracoval Zvláštní výbor EP pro postup 
Unie pro povolování pesticidů (PEST), shodli na tom, že veřejnost by měla 
mít přístup ke studiím předloženým v rámci povolovacího řízení pesticidů. 
Zpřístupněny by měly být také všechny podpůrné dokumenty, údaje a 
informace vztahující se k žádostem o povolení. 
Více informací zde 
 
 
Ztráta přístupu k fondům EU pro země nerespektující zásady 
právního státu 
Vlády členských států, které budou zasahovat do nezávislosti soudnictví 
nebo nebudou bojovat proti podvodům a korupci, by v budoucnosti mohly 
riskovat ztrátu přístupu k fondům EU. Pokud Evropská komise, ve 
spolupráci se skupinou nezávislých expertů, odhalí všeobecné nedostatky 
týkající se právního státu v členském státě, které můžou ohrozit správu 
finančních prostředků Unie, měla by mít možnost navrhnout protiopatření  
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od omezení předběžného financování projektů v dané zemi až po zastavení plateb z rozpočtu EU. Vyplývá to z 
legislativního návrhu, který ve čtvrtek schválil Evropský parlament. 
Více informací zde 

 

 

AKTIVITY EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Citizens‘ App: Evropa jako na dlani  
Evropský parlament spustil novou mobilní aplikaci, jejímž cílem je 
informovat občany o tom, co pro ně EU udělala, dělá a jaké jsou její plány 
do budoucna. Zároveň vysvětluje, jak se na těchto aktivitách podílí 
Evropský parlament. Aplikace poskytuje přehled zajímavých projektů a 
iniciativ rozdělených podle témat a lokalit, jakož i nejnovější informace o 
dosaženém pokroku. Vyhledávání a personalizovaný obsah je dostupný 
ve 24 jazycích. Citizens‘ App je ke stažení zdarma prostřednictvím App 
Store nebo Google Play. Více informací 

 

 

 

Řekněte, co má Evropský parlament dělat pro mládež 
Řekněte, co má Evropský parlament dělat pro mládež, je akce, kterou dne 
7. března 2019 pořádá Oddělení EP pro mládež (Youth Outreach Unit). 
Smyslem této akce je vyzvat mládežnické organizace ze všech členských 
států, aby nám řekly, co bychom mohli udělat pro ně a veřejnost, kterou 
zastupují. Nejlepší nápady pak zahrneme do  programu ročního programu 
Oddělení EP pro mládež (Youth Outreach Unit). Chtěli byste se zúčastnit? 
Pak pospěšte a přihlaste se. Hledáme místní, regionální a národní 
mládežnické organizace. Uzávěrka přihlášek je 23. ledna. Přihlaste se zde: 

 

 

 

AKTIVITY INFORMAČNÍ KANCELÁŘE EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ČR 

 

 

 
 

 

 

Evropský chytrý kvíz 
Pojďte se bavit a vyzkoušet si, kolik toho víte o Evropě. A také o 
evropských volbách, které nás čekají už v květnu 2019! Sestavte tým (3-8 
lidí) a rezervujte si místo.  
V pondělí 21.1.2019 v 19 hod.  nás potkáte v Rock Café Southock v 
Jablunkově.  
V úterý 22.01.2019 v 19 hod. se na vás budeme těšit ve Frenštátu 
podRadhoštěm, v Garden Restaurantu.  
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Přihlaste svůj projekt do Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany 
2019 
Je vám mezi 16 a 30 lety? Pracujete na projektu s evropským rozměrem? 
Tak se přihlaste do soutěže o Cenu Karla Velikého. Můžete získat 
finanční podporu až 7 500 eur a navrch výlet do Cách. Nejzazší termín 
pro podání přihlášek: 28.1.2019. Více informací zde 
 

 

 

 

CO SE DĚJE V EVROPSKÉM DOMĚ 

 

Výstava 
Zveme vás na výstavu plakátů laureátů Sacharovovy ceny. Letošním laureátem Sacharovovy ceny za svobodu 
myšlení je ukrajinský režisér Oleg Sencov, který si však v současné chvíli odpykává svůj dvacetiletý trest kvůli svým 
protestním akcím proti ruské okupaci Krymu. Výstavu můžete navštívit ve dnech od 17. 12. 2018 do 31. 1. 2019. 
Výstavy jsou veřejnosti přístupné zdarma každý všední den na adrese Jungmannova 24, Praha 1 
Více informací 
 
 
Kino Evropský dům  
30.1.2019 v 19:00 uvede Kino Evropský dům film Spojené státy lásky. 
13.2.2019 v 19:00 vás zveme na film Dokud nás svatba nerozdělí.  
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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