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červenec 2014 

Z jednání Evropského parlamentu 

 

Evropský parlament na svém plenárním zasedání ve Štrasburku ve dnech 14. - 17. července 2014 projednal následující 

témata: 

 

Zahájení zasedání: EU musí finančně podpořit obnovu Balkánu po povodních 

"Kolektivní solidarita, která stála za přeshraničním záchranným a humanitárním úsilím v boji s následky květnových 

povodní v Bosně a Hercegovině, Srbsku a Chorvatsku, musí být podepřena asistencí a finanční pomocí EU," uvedl v úvodu 

druhého červencového plenárního zasedání předseda EP Martin Schulz.  

Více informací zde  
 

Jean-Claude Juncker představil svůj program 

"Jste prvním Parlamentem, který volí předsedu Komise," uvedl kandidát na post předsedy Komise Jean-Claude Juncker v 

poslední rozpravě s předsedy politických skupin před volbou v úterý 15. července. Poslanci aplaudovali mnoha z jeho cílů 

a ujištění. 

Více informací zde 

 

Poslanci vyzvali k větší míře transparentnosti v jednání o transatlantickém obchodu 

Občané EU musí být lépe informováni o pokroku v jednáních mezi EU a USA o navrženém transatlantickém obchodním a 

investičním partnerství (TTIP), uvedli poslanci všech politických skupin v rozpravě s komisařem pro obchod Karlem De 

Guchtem v úterý 15. července podvečer.  

Více informací zde 

 

Parlament zvolil Jean-Clauda Junckera předsedou Evropské komise 

Evropský parlament ve čtvrtek zvolil 422 hlasy Jean-Clauda Junckera předsedou Evropské komise. Nová Komise by se 

měla ujmout funkce 1. listopadu na pětileté funkční období. Minimální počet hlasů potřebných pro zvolení byl 376.  

Více informací zde 

 

Mateřská dovolená: rozprava o záměru Komise stáhnout návrh unijní směrnice 

Poslanci v úterý odpoledne probrali záměr stáhnout návrh směrnice EU o mateřské dovolené, po čtyřletém zablokování 

jeho projednávání v Radě. Parlament pozměnil prvotní návrh v říjnu 2010 s cílem zakázat propouštění těhotných 

zaměstnankyň po dobu alespoň šesti měsíců po skončení mateřské dovolené. Další pozměňovací návrhy měly za cíl 

prodloužit plně placenou mateřskou dovolenou v EU ze 14 na 20 týdnů či zavést dva týdny plně placené otcovské 

dovolené v průběhu mateřské dovolené. 

Více informací zde 

http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140711IPR52255/html/Zah%C3%A1jen%C3%AD-zased%C3%A1n%C3%AD-EU-mus%C3%AD-finan%C4%8Dn%C4%9B-podpo%C5%99it-obnovu-Balk%C3%A1nu-po-povodn%C3%ADch
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140711IPR52247/html/Jean-Claude-Juncker-p%C5%99edstavil-sv%C5%AFj-program
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140711IPR52249/html/Poslanci-vyzvali-k-v%C4%9Bt%C5%A1%C3%AD-m%C3%AD%C5%99e-transparentnosti-v-obchodn%C3%ADch-jedn%C3%A1n%C3%ADch-s-USA
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140714IPR52341/html/Parlament-zvolil-Jean-Clauda-Junckera-p%C5%99edsedou-Evropsk%C3%A9-komise
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140711IPR52239/html/Mate%C5%99sk%C3%A1-dovolen%C3%A1-rozprava-o-z%C3%A1m%C4%9Bru-Komise-st%C3%A1hnout-n%C3%A1vrh-unijn%C3%AD-sm%C4%9Brnice
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Boj s nezaměstnaností mladých 

Poslanci ve středu 16. července diskutovali s komisařem pro zaměstnanost a sociální věci Lászlem Andorem o 

přetrvávajícím problému nezaměstnanosti mladých. Parlament pak ve čtvrtek hlasoval o usnesení obsahujícím jeho 

doporučení pro boj s tímto problémem.  

Více informací zde  

 

Poslanci dali zelenou čtveřici nových komisařů 

Parlament ve středu schválil nominaci čtveřici kandidátů na post členů Evropské komise, kteří nahradí dosavadní 

komisaře, jež se stali poslanci EP. Komisaři budou do konce funkčního období stávající Komise, který končí 31. října 2014. 

V pondělí absolvovali slyšení ve výborech EP. 

Více informací zde  

 

Evropský parlament podpořil vstup Litvy do eurozóny 

Litva by se měla stát součástí eurozóny k 1. lednu 2015, doporučuje Evropský parlament v usnesení schváleném ve středu 

16. července. Hlasování poslanců je v souladu s doporučením Evropské komise a politickou podporou, kterou návrhu 

vyslovily unijní šéfové vlád a států na červencovém zasedání Evropské rady.  

Více informací zde  

 

Poslanci vyzývají EU, aby pomohla 5,3 milionům mladých lidí najít důstojné zaměstnání 

Evropský parlament ve čtvrtek schválil usnesení, ve kterém vyzval k výraznějším opatřením na boj proti nezaměstnanosti 

mezi mladými lidmi, včetně společných minimálních standardů pro učňovskou přípravu a důstojných mezd. Financování 

programů týkajících se zaměstnanosti by rovněž mělo být dle poslanců v budoucích rozpočtech EU navýšeno.  

Více informací zde  

 

Poslanci vyzývají Rusko, aby se podílelo na ukrajinském mírovém plánu 

Rusko by mělo podpořit ukrajinský mírový plán, dodržovat příměří a stáhnout námezdní vojáky zpět do Ruska koridorem 

pro odchod vojáků, uvedli poslanci ve schváleném usnesení ze čtvrtka 17. července. Členské státy EU vyzývají, aby 

zakázaly prodej zbraní do Ruska a pomohly Ukrajině zajistit bezpečnost dodávek plynu pomocí jeho zpětného toku. 

Poslanci rovněž prohlašují, že jsou připraveni co nejdříve ratifikovat dohodu o přidružení a volném obchodu s Ukrajinou.  

Více informací zde  

 

Aktivity EP  

Filmová cena LUX: porota vybrala 10 kandidátů - 

seznamte se 

 

10 filmů, 28 zemí, 1 cena: každý rok Evropský parlament 

uděluje filmovou cenu LUX nejlepšímu evropskému filmu. 10 

kandidátů letošního ročníku bylo odhaleno v rámci 49. ročníku 

Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Jména 3 

finalistů budou oznámena na konci července.  

Více informací zde 
 

http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140711IPR52252/html/Boj-s-nezam%C4%9Bstnanost%C3%AD-mlad%C3%BDch
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140715IPR52449/html/Poslanci-dali-zelenou-%C4%8Dtve%C5%99ici-nov%C3%BDch-komisa%C5%99%C5%AF
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140711IPR52246/html/Evropsk%C3%BD-parlament-podpo%C5%99il-vstup-Litvy-do-euroz%C3%B3ny
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140714IPR52340/html/EP-vyz%C3%BDv%C3%A1-EU-aby-pomohla-53-milion%C5%AFm-mlad%C3%BDch-lid%C3%AD-naj%C3%ADt-d%C5%AFstojn%C3%A9-zam%C4%9Bstn%C3%A1n%C3%AD
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140711IPR52236/html/Poslanci-vyz%C3%BDvaj%C3%AD-Rusko-aby-se-pod%C3%ADlelo-na-ukrajinsk%C3%A9m-m%C3%ADrov%C3%A9m-pl%C3%A1nu
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140702STO51294/html/Filmov%C3%A1-cena-LUX-porota-vybrala-10-kandid%C3%A1t%C5%AF-seznamte-se
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EuroparlTV 

Tento týden na EuroparlTV: 

Být, či nebýt evropským komisařem 

Konečné schválení funkce pro Jean-Claudea Junckera 

 
Další pořady na:  
http://www.europarltv.europa.eu/cs/home.aspx 

 

Červená, modrá, růžová a tyrkysová: život Parlamentu se 

točí kolem čtyř barev kalendáře 

 

Červená, modrá, růžová, tyrkysová ... ne, to nejsou barvy 

duhy, ale barvy oficiálního parlamentního kalendáře. Každá z 

nich označuje jiný druh činnosti Parlamentu, od schůzí výborů 

a politických skupin, až po plenární zasedání. Přinášíme vám 

krátkého průvodce po barvách, které budou v příštích pěti 

letech určovat pracovní rytmus nově zvolených poslanců.  

Více informací zde 
 

Aktivity IKEP 

Během letních práznin neprobíhají v Evropském 

domě žádné semináře, debaty ani kulaté stoly. 

Nepromítá ani Kino Evropský dům. Na září již pro 

Vás ale připravujeme další porci informací z 

Evropské unie. 

 

Pěkné léto!   

 

http://www.europarltv.europa.eu/cs/home.aspx
http://europarltv.europa.eu/cs/player.aspx?pid=e0148410-68a8-4b11-b80f-a30e0100a444
http://europarltv.europa.eu/cs/player.aspx?pid=a690ec29-ce14-4117-9c08-a36500e06513
http://www.europarltv.europa.eu/cs/home.aspx
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140620STO50109/html/%C4%8Cerven%C3%A1-modr%C3%A1-r%C5%AF%C5%BEov%C3%A1-a-tyrkysov%C3%A1-barvy-kter%C3%BDmi-se-%C5%99%C3%ADd%C3%AD-%C5%BEivot-Parlamentu
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140620STO50109/html/%C4%8Cerven%C3%A1-modr%C3%A1-r%C5%AF%C5%BEov%C3%A1-a-tyrkysov%C3%A1-barvy-kter%C3%BDmi-se-%C5%99%C3%ADd%C3%AD-%C5%BEivot-Parlamentu
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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.  

 

03. 09. 2014 Kino Evropský dům uvede francouzsko-německý 

snímek s názvem Co kdybychom žili společně, který vypráví o 

přátelích, kteří místo domova důchodců zvolí život pod jednou 

střechou. 

17. 09. 2014 Promíná Kino Evropský dům s poválečnou 

tématikou o dívce jménem Lora, která přebírá zodpovědnost za 

své čtyři mladší sourozence, když je vede z Bavorska přes 

zničenou zemi na sever do bezpečí babiččina domu vzdáleného asi 

900 km. 

Program kina Evropský dům a více informací zde 

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 3000 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 

 

 
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. 

 

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

