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Z plenárního zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku  

ve dnech 5. - 8. října 2015 
 

Podvody s emisemi z automobilů ohrožují reputaci celého odvětví, říkají poslanci EP 

 
Plénum Evropského parlamentu v úterý na základě otázky k ústnímu zodpovězení Komisi 
diskutovalo o skandálu výfukových emisí automobilů společnosti Volkswagen. Poslanci po 
komisařce Elżbietě Bieńkowské chtěli vyjasnění, zda k manipulacím s emisními testy došlo 
také v Evropě. Řada poslanců uvedla, že probíhající skandál ohrožuje důvěryhodnost celého 
automobilového odvětví a vyzvala Komisi k urychlení zavedení testování emisí vozidel na 
základě jejich chování ve skutečném provozu. 

 

 
Více informací zde 

 

Omezení emisí ze středních spalovacích zařízení 

 
Poslanci EP ve středu podpořili návrhy na omezení emisí oxidu siřičitého a oxidů dusíku ze 
středních spalovacích zařízení. Mezi ta patří generátory elektřiny či systémy k vytápění a 
chlazení v obytných domech, bytech či průmyslových zařízeních. Na nových pravidlech se 
poslanci neformálně dohodli s ministry členských států. V oblastech, kde dochází k 
porušování unijních norem kvality ovzduší, však členské státy budou muset posoudit, zda 
není potřeba zavést přísnější limity. 

 

 
Více informací zde 

 

François Hollande a Angela Merkelová v Evropském parlamentu 

 
Současný stav Evropské unie a výzvy, kterým členské státy čelí společně, zejména v oblasti 
migrace, byly v centru středeční rozpravy předsedů politických skupin Evropského parlamentu 
s prezidentem Francouzské republiky Françoisem Hollandem a kancléřkou Spolkové 
republiky Německo Angelou Merkelovou. Návštěva Françoise Hollanda a Angely Merkelové 
je "symbolem francouzsko-německého usmíření a evropské jednoty," uvedl předseda 
Evropského parlamentu Martin Schulz. Od chvíle, kdy François Mitterrand a Helmut Kohl 
předstoupili před Evropský parlament v roce 1989 "jste prvními hlavami států a vlád, kteří se 
společně vyjadřují k bezprecedentním výzvám, kterým čelí Evropa, před zástupci evropských 
národů," poznamenal předseda EP. 

 

 
Více informací zde 

 

Otevření trhu elektronických plateb sníží poplatky a riziko podvodů 

 
Revidovaná unijní pravidla o platebních službách sníží náklady na placení účtu, tím, že nové 
firmy na trhu budou moci používat mobilní a online nástroje k provádění plateb jménem 
zákazníka. Poslanci ve čtvrtek schválili novou směrnici, na jejímž znění se neformálně dohodli 
s ministry členských států v květnu 2015. Nová pravidla mají rovněž za cíl zabezpečení 
elektronických plateb stanovením norem o ochraně dat a odpovědnosti pro všechny 
poskytovatele elektronických platebních služeb. 

 

 
Více informací zde 
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AKTIVITY EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

 
Registrace na Evropské setkání mládeže se právě otevřela 

 
Po úspěšném loňském projektu EYE 2014 Evropský parlament znovu otevře své dveře 
mladým Evropanům. Společně s Evropským fórem pro mladé, jakožto hlavním partnerem 
akce, přivítá Evropský parlament ve Štrasburku okolo 7 000 mladých Evropanů ve věku mezi 

16 a 30 lety. Ústředním heslem celé akce je "Společně můžeme dosáhnout změny". Pod 
tímto heslem budou v  Evropském parlamentu probíhat debaty a semináře v  politickém, 
sociálním a kulturním kontextu. Nápady a závěry z diskuzí budou sloužit jako zdroj inspirace 
poslancům Evropského parlamentu. Koncem roku 2016 bude pak několik zástupců pozváno 
do  Bruselu,  aby  prezentovali  své  návrhy  v parlamentních  výborech.  Co  může  akce 
účastníkům přinést? EYE 2016 poskytne šanci diskutovat a vyměňovat si názory s politiky a 
experty. Bude skvělou příležitostí potkat jiné mladé lidi z celé Evropy a zažít kulturní diverzitu. 
Pro účastníky není předpokladem mít zvláštní znalosti. Jediným požadavkem je aktivně se 
dorozumět jedním ze tří hlavních jazyků akce angličtina, francouzština, němčina. Registrace 
probíhá online od 7. října do 31. prosince 2015. 

 

 
Více informací zde 

 

Přihlašte se na stáž do Evropského parlamentu 

 
Zajímáte se o evropské záležitosti, hledáte v tomto oboru první pracovní zkušenost a chtěli 
byste nahlédnout do zákulisí jedné z  unijních institucí? Evropský parlament každoročně 
nabízí placené i  neplacené stáže, během nichž se  mohou mladí lidé seznámit s  prací 
Parlamentu a jeho fungováním. Na stáž se mohou hlásit studenti a absolventi vysokých škol. 
Na výběr jsou stáže všeobecné a specializované stáže pro novináře a překladatele. Stáže 
Roberta Schumana, které jsou placené, jsou otevřené pro všechny absolventy vysokých škol. 
Tyto pětiměsíční stáže probíhají dvakrát za rok a začínají v březnu a v říjnu. Přihlášky na stáž 
začínající v březnu 2016 můžete podávat právě teď až do 15. října. 

 

 
Více informací zde 

 

 
 
 
 
 

AKTIVITY INFORMAČNÍ KANCELÁŘE EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ČR 

 
Podzimní kolo  soutěže Euroscola je v plném proudu 

 
Až do 5. listopadu je možné "lajkovat" na Facebooku Informační kanceláře fotokoláže 
soutěžících, kteří by chtěli vyhrát cestu do Štrasburku. Studenti druhých a třetích ročníků 
středních škol mají za úkol vytvořit koláž z fotografií, které zachycují společnou třídní nebo 
školní dobročinnou sbírku. Podzimní kolo soutěže je inspirované Evropským rokem rozvoje, 
jehož cílem je zvýšit zájem veřejnosti a podpořit projekty, které mohou problémy současného 
světa alespoň částečně zmírnit. 

 

 
Více informací zde 

 

 
 
 
 
 

Vyhlášení ocenění Bílá vrána 

 
V úterý 13.10. od 15h v Evropském domě, Jungmannova 24, Praha, proběhne vyhlášení 
ocenění Bílá vrána, jehož cílem je poukázat na nesmyslnost předsudků, které máme jako 
společnost, a představit veřejnosti lidi z dětských domovů jako osobnosti stejně schopné jako 
jsou jejich vrstevníci. Snahou v konečném důsledku je sejmout z nich ten pomyslný cejch, že 
vyrůstali v ústavu, a pro ty, které cesta z dětského domova teprve čeká, přinést pozitivní vzory 
a inspiraci. 

 

 
Více informací zde 
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International Day na Technické univerzitě v Liberci 

 
Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR Vás zve na první ročník International Day, 
který pořádá v úterý 20. října 2015 liberecké Eurocentrum spolu s Technickou univerzitou v 
Liberci. Všem, kteří přemýšlejí o studiu, práci nebo stáži v zahraničí, je určen tento veletrh, na 
kterém získáte odborné informace, praktické rady,  ale  i  osobní zkušenosti lidí,  kteří  se 
nějakého programu zúčastnili. 

 

Více informací zde 
 

 
 

Fakta vs. mýty  o EU 

 
V pátek 23. října se v Ostravě uskuteční seminář pro mladé, který je nazvaný Fakta vs. mýty 
o EU. Diskutovat budeme o nejznámějších mediálních mýtech týkajících se legislativy EU. 
Tyto mýty jsou veřejností obvykle notoricky známé, ale nikdo často nezná přesné znění nebo 
význam daného nařízení. Vstup na seminář je zdarma a účast je nutné potvrdit na 
info@participace.cz. Těšíme se na setkání! 
 
 
Více informací zde 

 
 

 

 

 

Energetická unie 
Letos v únoru nastínila Evropská komise svůj plán energetické unie, která chce odstranit 
překážky pro přeshraniční toky energie a snížit závislost Evropy méně na fosilních palivech, 
která EU většinou dováží. Výsledkem by měly být nižší účty za energii, menší znečištění a 
lepší odolnost EU vůči přerušení dodávek. Téma energetické unie budou tento pátek v Praze 
diskutovat čeští europoslanci spolu se zástupci státní správy a odborníky na energetiku. 
 

 
Více informací zde 
 

 
 
 

 
 

Ceny evropského občana byly předány 

 
Cenu evropského občana, kterou udílí Evropský parlament, získali za  Českou republiku 
humanitární organizace Člověk v tísni a filosof, sociální vědec Marek Hrubec. Při slavnostním 
setkání v Evropském domě 24. září ocenění předaly poslankyně Evropského parlamentu Dita 
Charanzová (ALDE) a Kateřina Konečná (GUE/NGL). Za organizaci Člověk v tísni převzal 
cenu její ředitel Šimon Pánek. Cenou evropského občana ocenil v letošním roce Evropský 
parlament celkem 47 občanů a organizací ze všech 28 členských států EU. Ocenění za rok 
2014 získali dva nominovaní z České republiky: Nadace Naše dítě a Evropský parlament 
mládeže v České republice. 

 

 
Více informací zde 

 

 

CO SE DĚJE V EVROPSKÉM DOMĚ 
 

Debaty  a semináře 
 

Ve středu 21. října Vás zveme na seminář s názvem Vzestup nacionalismu, který se uskuteční od 17:00 v Evropském domě, 
Jungmannova 24, Praha 
1. Svoji účast potvrzujte, prosím, na adrese eurocentrum.praha@euroskop.cz 

 
Více informací zde 

 

Kino Evropský dům 
 

14. října od 19:00 se v Kině Evropský dům můžete těšit na Bílého boha, kde je hlavním hrdinou pes Hagen, který je řízením osudu 
oddělen od svojí milující paničky a musí se naučit přežít na ulicích Budapešti. 
27. října od 19:00 uvede Kino Evropský dům polský snímek Walesa: člověk naděje, který vypráví Walesův životní příběh. 
11. listopadu od 19:00 promítá Kino Evropský dům francouzský film Co jsme komu udělali? Chytlavá komedie, ve které se čtyři 
dcery vdávají za někoho jiného, než si jejich rodiče představovali. 
 
Více informací zde 
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Výstavy 
 

Až do 14. října si v prostorech Evropského domu můžete prohlédnout výstavu nazvanou Evropa ve škole. Evropský dům je pro 
veřejnost otevřen každý všední den od 10:00 do 18:00 hod., v pátek do 17:00 hod. Vstup na výstavu je zdarma. 
Od 20. října bude v  v prostorech Evropského domu instalovaná výstava programu CENTRAL EUROPE. Jedná se o  putovní sbírka 
plakátů, které pomohly s rozvojem regionů i měst a s lepším využitím přírodního i kulturního dědictví zemí střední Evropy. 

 
 
 

Více informací zde 
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