
Z plenárního zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku ve
dnech 23. - 26. listopadu 2015

  Zahájení zasedání: “Kdo nedokáže sladit svobodu a bezpečnost, nedokáže nic

“Ti, kdo nedokáží sladit svobodu a bezpečnost, nedokáží nic," připomněl v úvodu zasedání
předseda EP Schulz krédo německého státníka Helmuta Schmidta, jehož pohřbu se dříve v
pondělí zúčastnil. "Je třeba zorganizovat bezpečnost, ale nesmíme dopustit, aby byla naše
svoboda omezena těmi, kteří nás chtějí zastrašit," uvedl a dodal, že brutální útoky ve Francii
před deseti dny cílily také na hodnoty Parlamentu. Poslanci drželi minutu ticha za oběti teroru
všude, včetně Mali, Sýrie a Iráku.

Více informací zde

  Chudoba číhá v Evropě na každé čtvrté dítě, Parlament od členských států požaduje, aby
proti ní bojovaly

Chudoba je dnes realitou i ve vyspělých státech Evropské unie. Podle Eurostatu hrozí
každému čtvrtému dítěti. Evropský parlament proto v úterý přijal usnesení, ve kterém vyzývá
členské státy, aby posílily své úsilí v boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Usnesení bylo
přijaté počtem hlasů 569 (pro): 77 (proti) a 49 se zdrželo hlasování.

Více informací zde

  Nezaměňujte uprchlíky s teroristy, zvyšte raději bezpečnost, naléhají poslanci

Politické předvádění se, které ztotožňuje uprchlíky s teroristy, pouze podněcuje nenávist a
rozčarování, jež je inspirací pro ty, kteří se připojují k teroristickým skupinám, uvedli poslanci
ve středeční rozpravě. Spíše než dopustit, aby došlo k narušení svobod a tolerance v Evropě,
musí členské státy EU podle poslanců usilovat o posílení bezpečnosti pomocí užší spolupráce
ve výměně informací a sdílení údajů a investicí do dovedností a technologií, které jsou
potřeba v boji proti terorismu.

Více informací zde

  Parlament přijal rozpočet EU pro příští rok

Parlament ve středu přijal rozpočet EU pro rok 2016, s prostředky na závazky ve výši 155
miliard eur a prostředky na platby ve výši 143,9 miliard eur, v souladu s dohodou s Radou ze
dne 14. listopadu. Zajistil také nejvyšší možné prostředky na migraci a uprchlíky, malé a
středně velké podniky, studenty a výzkumný program EU Horizont 2020.

Více informací zde

  Parlament požaduje změnu systému firemních daní
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Parlament ve středečním schváleném usnesení představil své podněty k zavedení
spravedlivějšího systému odvodu daní v rámci celé Evropské unie. Poslanci naléhají na
členské státy EU, aby se shodly na povinném vykazování finančních údajů nadnárodními
společnostmi pro každou zemi zvlášť, společném konsolidovaném základu daně, společných
definicích daňových podmínek a větší transparentnosti a odpovědnosti s ohledem na jejich -
dosud tajná – vnitrostátní "rozhodnutí" o firemních daních.

Více informací zde

  EP požaduje společnou strategii EU k boji proti radikalizaci mladých Evropanů

Teroristické útoky v Paříži poukázaly na naléhavou potřebu koordinovaného postupu ze strany
členských států a EU pro zabránění radikalizace a v boji proti terorismu, uvádí se v
nelegislativním usnesení, které ve středu schválil Evropský parlament. Usnesení obsahuje
konkrétní návrhy, které by měly být součástí komplexní strategie na boj s extremismem, jež by
byla uplatňovaná zejména ve věznicích, na internetu a skrz vzdělání a sociální začlenění.

Více informací zde

  Nedovolte recyklaci plastů obsahujících toxický ftalát DEHP, varují poslanci

Evropská komise by měla zakázat recyklaci plastů, které obsahují zakázaný změkčovač bis
(2-ethylhexyl)-ftalát (DEHP), pro výrobu předmětů z měkkých plastů, jako je obuv či podlahové
krytiny. Představuje totiž toxickou hrozbu pro reprodukci pracovníků vystavených záření a
mohl by způsobit sterilitu plodů, uvádějí poslanci v nezávazném usnesení, které Evropský
parlament přijal ve středu.

Více informací zde

AKTIVITY EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  Vítězem letošní filmové ceny LUX je snímek Mustang

Předseda Martin Schulz při slavnostním ceremoniálu na zasedání EP ve Štrasburku v úterý v
poledne oznámil, že výhercem filmové ceny LUX Evropského Parlamentu za rok 2015 se stal
snímek Mustang. Film vypráví příběh pěti sester, které byly slíbeny manželům v rámci
nucených sňatků, ale které, rozhodnuty žít vlastní život, prolomí jeho tradic. Na snímku
režisérka vítězného filmu Deniz Gamze Ergüven.

Více informací zde

  Registrace na Evropské setkání mládeže je v plném proudu

Po úspěšném loňském projektu EYE 2014 Evropský parlament znovu otevře své dveře
mladým Evropanům. Společně s Evropským fórem pro mladé 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. Pro
účastníky není předpokladem mít zvláštní znalosti. Jediným požadavkem je aktivně se
dorozumět jedním ze tří hlavních jazyků akce (anglicky, francouzsky, německy). Registrace
probíhá online do 31. prosince 2015.

Více informací zde

AKTIVITY INFORMAČNÍ KANCELÁŘE EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ČR

  Migrační krize a její řešení

Ve čtvrtek 3. prosince 2015 Vás zveme na debatu o současné migrační krizi a jejím řešení,
která se uskuteční na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v Ostravě. Řečníci, kteří na
této debatě vystoupí, se budou zabývat otázkami, zda EU zvládne přijmout milion uprchlíků
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ročně, a jaká opatření mají evropské státy a instituce přijímat, aby tento nápor zvládly a
snížily.

Více informací zde

  Energetická unie a její dopady na Českou republiku

Na pátek 4. prosince 2015 připravila Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR diskuzi
s odbornou veřejností pro studenty VŠB-TU Ostrava na téma Energetická unie a její dopady
na Českou republiku. V případě, že Vás tato problematika zajímá, jste srdečně zváni.

Více informací zde

  Finalisté letošní filmové ceny LUX Prize přichází do kin v Brně

Tři filmy nominované na letošní filmovou cenu LUX Prize budou zdarma promítány ve více než
40 městech po celé Evropě s titulky ve všech jednotlivých národních jazycích EU. Vítězným
snímkem pro letošní rok se stal film Mustang režisérky Deniz Gamze Ergüvenové. V České
republice můžete filmy zhlédnout během Filmových dnů LUX mezi 3. a 5. prosincem v kině
Scala v Brně. Filmové dny LUX odstartuje Mediterranea ve čtvrtek, pokračovat budou filmem
Mustang v pátek a zakončí je v sobotu film Lekce.

Více informací zde

  Aktivity IKEP v Brně

Na letošní prosinec přichystala Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR výstavu a
debatu v moravské metropoli. V Brně si v týdnu od 7. prosince budete moci v atriu FSS MU v
Brně prohlédnout výstavu laureátů Sacharovovy ceny za svobodu myšlení, kterou každoročně
uděluje Evropský parlament výjimečným jednotlivcům nebo organizacím za jejich úsilí o
podporu lidských práv a svobody projevu. V pátek 11. prosince se na FSS MU v Brně
uskuteční debata na téma migrace v rámci týdne lidských práv, jedním z panelistů bude
europoslanec Jan Zahradil. Pro více informací sledujte náš web evropsky-parlament.cz.

  Europoslanci navštívíli Plzeň

S výsledky projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 se na počátku listopadu v
západočeské metropoli seznámila delegace Výboru pro kulturu a vzdělávání Evropského
parlamentu (CULT). Podle europoslanců Sylvie Costy (Itálie), Momchila Nekova (Bulharsko) a
Michaely Šojdrové (Česká republika), je projekt Plzně pozitivní a otevírá velké možnosti dál.
Europoslanci se zajímali o zkušenosti s realizací projektu, a to jak z hlediska aktuálních i
dlouhodobých přínosů, tak i z hlediska rizik či problémů, kterým muselo město v přípravné i
realizační fázi čelit.

Více informací zde

  Členové výboru pro průmysl, výzkum a energetiku přijeli do Prahy

Agenturu pro evropskou družicovou navigaci Galileo (GSA) v Praze poprvé navštívili zástupci
Evropského parlamentu. V tříčlenné delegaci byli český europoslanec Evžen Tošenovský,
Paul Rübig z Rakouska a Ital Flavio Zanonato. Všichni jsou členy Výboru pro průmysl, výzkum
a energetiku (ITRE), který má ve své kompetenci i oblast kosmických programů EU. Během
dvoudenní návštěvy v sídle navigačního systému Galileo v Praze, se seznámili s dosavadní
činností a zkontrolovali připravenost systému do provozu, který má být zahájen v roce 2016.

Více informací zde
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  Přihlašování projektů o Cenu Karla Velikého pro mladé Evropany 2016 bylo spuštěno

Ve čtvrtek 15. října byla vyhlášená soutěž o Cenu Karla Velikého pro mladé Evropany pro
nadcházející rok. Podeváté tak bude udělena mladým lidem, kteří vytvářejí projekty na
podporu porozumění mezi lidmi z různých evropských zemí. Cenu Karla Velikého pro mladé
Evropany organizuje Evropský parlament společně s Mezinárodní nadací ceny Karla Velikého
v Cáchách a od roku 2008 je každoročně udělovaná projektům, na kterých se podílejí mladí
lidé ve věku od 16 do 30 let. Termín pro podání přihlášek je do 25. ledna 2016.

Více informací zde

CO SE DĚJE V EVROPSKÉM DOMĚ

Semináře

Ve středu 2. prosince 2015 se koná seminář v Evropském domě na téma Nestabilita na prahu EU - jak vypadá Schengenská
hranice? Pozvání na seminář přijali Magda Vašáryová, poslankyně Národní rady SR, a
Jaroslav Plesl, šéfredaktor MF Dnes. Registrace na seminář je nutná.

Více informací zde

Kulaté stoly / panelové diskuze

V úterý 8. prosince 2015 se v Evropském domě uskuteční panelová diskuze na téma Nová strategie obchodní a investiční
politiky. Registrace na diskuzi je nutná.

Více informací zde

Kino Evropský dům

Ve středu 9. prosince od 19:00 můžete v Kině Evrospký dům zhlédnout film Philomena výprávějící příběh  bývalého zahraničního
korespondenta BBC a jeho životní reportáží o Philomeně Lee.

Více informací zde

Výstavy

Od 23. listopadu do 11. prosince 2015 je v prostorech Evropského domu instalovaná výstava nazvaná Kniha dětských práv.
Jedná se o obrázky, které kreslily děti, s tématitou dětských práv. Národní parlament dětí a mládeže několik let po sobě v rámci
Bambiriády kreslil s dětmi obrázky s dětskými právy. Ty můžete vidět na této unikátní výstavě, kterou jsme pro Vás spolu s
Národním parlamentem dětí a mládeže připravili.

Více informací zde

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

    E-mail : eppraha@ep.europa.eu
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