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Z plenárního zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku ve 
dnech 11. - 14. dubna  2016 

 

 
Zahájení plenárního zasedání minutou ticha za oběti teroristických útoků  nejen v Bruselu 

 
Plenární zasedání poslanců Evropského parlamentu začalo minutou ticha za 32 mrtvých a 
340 zraněných při teroristických útocích z 22. března v Bruselu. Předseda EP Martin Schulz 
odsoudil útoky jako kruté a nelidské, jako cynický pokus infikovat obyvatele Evropy strachem 
a nenávistí. 

 

 
Více informací zde 

 
 

 
Parlament schválil nová pravidla pro digitální prostředí 

 
Poslanci Evropského parlamentu schválili ve čtvrtek nová pravidla pro ochranu údajů EU, 
která mají za cíl poskytnout občanům zpětnou kontrolu nad svými osobními údaji a vytvořit 
vysokou a  jednotnou úroveň ochrany osobních údajů v  celé  EU.  Reforma také stanoví 
minimální normy pro využívání údajů pro policejní a soudní účely. 

 

 
Více informací zde 

 

 
 
 
 

Evropský parlament podpořil směrnici EU o užívání údajů  jmenné evidence cestujících 

 
Ve čtvrtek byla poslanci Evropského parlamentu schválena nová směrnice upravující 
používání jmenné evidence cestujících (PNR) v rámci EU za účelem předcházení, odhalování, 
vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti. Tato směrnice 
zaváže letecké společnosti předávat vnitrostátním orgánům data cestujících u všech letů ze 
třetích zemí do EU a naopak. 

 

 
Více informací zde 

 
 
 
 
 
 

Na 44% Evropanů nerozumí fungování EU, pomůže vyučování o EU ve školách? 

 
Budou se mladí Evropané více zajímat o evropské záležitosti, když budou EU lépe rozumět? 
Poslanci o tom debatovali v pondělí 11. dubna a následující den hlasovali o doporučení 
členským státům, aby posílily evropskou dimenzi v osnovách. Rumunský socialista a 
zpravodaj návrhu Damian Drăghici s námi mluvil o významu vzdělávání o EU. 

 

 
Více informací zde 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/20160408IPR21966/Zah%C3%A1jen%C3%AD-zased%C3%A1n%C3%AD-Minuta-ticha-za-ob%C4%9Bti-teroristick%C3%BDch-%C3%BAtok%C5%AF-nejen-v-Bruselu
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/20160407IPR21776/Reforma-ochrany-dat-Parlament-schv%C3%A1lil-nov%C3%A1-pravidla-pro-digit%C3%A1ln%C3%AD-prost%C5%99ed%C3%AD
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/20160407IPR21775/EP-podpo%C5%99il-sm%C4%9Brnici-EU-o-u%C5%BE%C3%ADv%C3%A1n%C3%AD-%C3%BAdaj%C5%AF-jmenn%C3%A9-evidence-cestuj%C3%ADc%C3%ADch-%28PNR%29
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/20160408STO22170/Vyu%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD-o-EU-ve-%C5%A1kol%C3%A1ch-44-Evropan%C5%AF-nerozum%C3%AD-fungov%C3%A1n%C3%AD-EU
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Jak by měl podle Parlamentu vypadat ucelený přístup EU k migraci? 

 
Uprchlická krize zasáhla všechny státy Evropské unie. I tam, kde ji nepocítili přímo, určuje v 
poslední době politickou debatu. Evropský parlament se chystá definovat své představy o 
uceleném přístupu EU k migraci. Zpravodajkami tohoto návrhu jsou poslankyně Kyenge a 
Metsola, kterým jsme položili otázky od našich fanoušků na Facebooku. Týkají se především 
nové dohody mezi EU a Tureckem. 

 

 
Více informací zde 

 

 
EP obhajuje unijní centralizovaný azylový systém a legální způsoby migrace 

 
Centralizovaný azylový systém by umožnil Evropské unii lépe řídit příchod přistěhovalců a 
žadatelů o azyl, řekli v úterý poslanci Evropského parlamentu. Parlament také požaduje 
bezpečné a legální možnosti vstupu občanů třetích zemí do Unie, aniž by museli vkládat své 
životy do rukou převaděčů. V nezávazném usnesení poslanci přiznávají selhání azylového 
systému EU na základě neschopnosti vyrovnat se s neustále rostoucím počtem příchozích a 
zároveň požadují radikální změnu tzv. Dublinských pravidel. Navrhují vytvoření centrálního 
systému sběru a přerozdělování žádostí o azyl. Tento systém, který by mohl zahrnovat kvóty 
pro každý členský stát EU, by fungoval na základě "hotspotů", ze kterých by byli příchozí 
uprchlíci přerozdělováni. 

 

 
Více informací zde 

 
„V našem zájmu  je stabilní a demokratické Turecko,“ říká poslankyně Piri 

 
Zpráva o Turecku je na plénu Parlamentu probírána právě v době, kdy s ním EU začalo 
rozvíjet úzkou spolupráci v kontrole migrace. Dohoda z březnového summitu EU – Turecko 
strhla velkou polemiku. Stejně kontroverzní je omezování médií a právního státu v Turecku. 
Debata poslanců se ve středu v podvečer dotkla všech těchto témat. Přečtěte si náš rozhovor 
se zpravodajkou zprávy o Turecku, nizozemskou sociální demokratkou Kati Piri. 

 

 
Více informací zde 

 

 

Mimořádné finanční prostředky pro pomoc uprchlíkům a na boj proti terorismu 

 
Evropský parlament schválil poskytnutí 100 milionů € na podporu uprchlíků v rámci EU a 
stejně tak i 2 milióny € pro nové zaměstnance Evropského centra pro boj proti terorismu 
(ECTC) pod  strukturou EUROPOL. Vzhledem k  naléhavosti urychlili poslanci EP postup 
přijímání prvního dodatku k již schválenému rozpočtu pro rok 2016. Postup byl hotov v době 
jen něco málo přes měsíc. 

 

 
Více informací zde 

 

 
EP podpořil čtyři z pěti kandidátů na členy Evropského účetního dvora 

 
Parlament ve středu schválil v plenárním hlasování jmenování členů Evropského účetního 
dvora kandidátů ze Slovinska, Lotyšska, České republiky a Slovenska. Na základě doporučení 
Výboru pro rozpočtovou kontrolu nepodpořil jmenování polského kandidáta. Maltský kandidát 
Toni Abela již před hlasování na plénu stáhl svou kandidaturu v reakci na negativní stanovisko 
Výboru. Konečné rozhodnutí o  jmenování do  lucemburské instituce bude  přijato Radou 
ministrů EU. 

 

 
Více informací zde 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/20160411STO22318/Ucelen%C3%BD-p%C5%99%C3%ADstup-EU-k-migraci-jak-by-m%C4%9Bl-podle-poslanc%C5%AF-vypadat
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/20160407IPR21773/Parlament-obhajuje-centralizovan%C3%BD-azylov%C3%BD-syst%C3%A9m-EU-a-leg%C3%A1ln%C3%AD-zp%C5%AFsoby-migrace
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/20160412STO22652/%E2%80%9EV-na%C5%A1em-z%C3%A1jmu-je-stabiln%C3%AD-a-demokratick%C3%A9-Turecko%E2%80%9C-%C5%99%C3%ADk%C3%A1-poslankyn%C4%9B-Piri
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/20160407IPR21769/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-finan%C4%8Dn%C3%AD-prost%C5%99edky-pro-pomoc-uprchl%C3%ADk%C5%AFm-a-na-boj-proti-terorismu
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/20160407IPR21780/EP-podpo%C5%99il-%C4%8Dty%C5%99i-z-p%C4%9Bti-kandid%C3%A1t%C5%AF-na-%C4%8Dleny-Evropsk%C3%A9ho-%C3%BA%C4%8Detn%C3%ADho-dvora
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Středeční rozprava o dohodě mezi EU a Tureckem 

 
Ve středu v 9:00 jednal předseda Evropské rady Donald Tusk s předsedou Evropské komise 
Jean-Claude Junkerem o dohodě přijaté 18. března 2016 lídry EU během mimořádného 
summitu EU - Turecko, kde bylo domluveno, že migranti a uprchlíci žádající o azyl na řeckých 
ostrovech budou vráceni zpět do Turecka. 

 
 
 

Více informací zde 

 

 

AKTIVITY EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

Nepropásněte termín 15. 5. 2016  pro podání přihlášek na stáže do EP 

Zajímáte se o evropské záležitosti, hledáte v tomto oboru první pracovní zkušenost a chtěli 
byste nahlédnout do zákulisí jedné z unijních institucí? Stáž v Evropském parlamentu může 
být příležitost právě pro vás. Až do 15. května se můžou přihlásit absolventi vysokých škol. 
Všechny potřebné informace i o dalších možnostech stáží v Parlamentu najdete v článku. 

 

 
Více informací zde 

 

 

Festival Jeden svět v Bruselu 

 
Brusel bude již po desáté hostit přehlídku vybraných dokumentárních filmů mezinárodního 
festivalu Jeden svět, který proběhl v březnu 2016 v Praze a v desítkách dalších měst České 
republiky. Desátý ročník festivalu dokumentárních filmů s tématikou lidských práv „Jeden svět 
v Bruselu“ probíhá od 18. do 27. dubna 2016. Některých projekcí a následných debat se 
budou účastnit i laureáti Sacharovovy ceny za svobodu myšlení, kterou každoročně uděluje 
Evropský parlament. Projekce se uskuteční kromě Stálého zastoupení ČR při EU v hlavní 
bruselské kulturní instituci Bozar, Evropském parlamentu, Norway House a nově také v 
Italském kulturním institutu. Vstup na většinu promítání zdarma. 

 

 
Více informací zde 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

AKTIVITY INFORMAČNÍ KANCELÁŘE EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ČR 

Oslavte s námi  Den Evropy v Brně 

Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR Vás zve na Den Evropy. V rámci Bosch 
Fresh Food Festivalu pro Vás bude na brněnském koupališti Riviéra 7. května od 11 hodin 
připravený bohatý program, který vyvrcholí koncertem Petra Koláře. Celým dnem Vás provede 
moderátor Ivan Vodochodský. 

 

 
Více informací zde 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/20160408IPR22136/St%C5%99ede%C4%8Dn%C3%AD-rozprava-o-dohod%C4%9B-mezi-EU-a-Tureckem
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/20160407STO21731/St%C3%A1%C5%BEe-v-Evropsk%C3%A9m-parlamentu-Neprop%C3%A1sn%C4%9Bte-term%C3%ADn-p%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1ek-15.5.2016.
http://www.jedensvet.cz/2016/brusel
http://www.evropsky-parlament.cz/cs/novinky_a_udalosti/tiskove_zpravy/2016/duben2016/denevropybrno2016.html
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Debata o problematice evropského rozpočtu s europoslankyní Martinou  Dlabajovou 

 
Informační kancelář Evropského parlmanentu v ČR, Zastoupení Evropské komise a 
europoslankyně Martina Dlabajová si Vás dovolují pozvat na debatu nazvanou O problematice 
evropského rozpočtu a jeho kontroly, která se uskuteční v  pondělí 2.  května od 13h v 
Evropském domě, Jungmannova 24, Praha 1. Místopředsedkyně Výboru pro rozpočtovou 
kontrolu  EP  a  zpravodajka absolutoria EK  za  rok  2014  Martina  Dlabajová  a  její  host 
makroekonom Petr Zahradník budou debatovat, zda jsou prostředky z rozpočtu EU 
vynakládány efektivně a jestli je nutné změnit přístup k hodnocení projektů financovaných z 
rozpočtu EU. Na debatu se registrujte do 29. dubna prostřednictvím emailu  COMM-REP-CZ- 
CONFERENCE@ec.europa.eu. 

 

 

Více informací zde 

 
Když chci na stáž do institucí EU… 

 
Uvažujete o stáži v některé z institucí Evropské unie? Přestaňte uvažovat a přihlaste se!  
Jste- li z Prahy a okolí nenechte si ujít přednášku o stážích v institucích EU v Evropském 
 domě, Jungmannova 24, Praha 1, která se koná ve čtvrtek 28. dubna od 17:00. 
Všechny otázky Vám zodpoví Natalie Šťastná z Informační kanceláře Evropského  
parlamentu v ČR a Natálie Vlková ze Zastoupení Evropské komise v ČR. Své  
postřehy ze stáže Vám řekne bývalý stážista Petr Martinec. 

 

 
Více informací zde 

 
Filmy LUX Film Prize  na 23. ročníku Dnů evropského filmu 

 
Ve čtvrtek 7. dubna začal 23. ročník festivalu Dny evropského filmu, filmová přehlídka toho 
nejlepšího, co v evropské kinematografii za poslední roky vzniklo. V sekci LUX Film Prize 
můžete vidět finalisty filmové ceny Evropského parlamentu LUX Film Prize 2015. Cílem ceny 
je podpořit evropskou kinematografii a také veřejnou debatu o Evropě, jejích hodnotách a 
sociálních otázkách. 

 

 
Více informací zde 

 
 
 

 
Den Evropy na Střeleckém ostrově 

 
Informační kancelář Evropského parlamentu, Zastoupení Evropské komise v ČR a Úřad vlády 
ČR Vás zvou na festival u příležitosti oslav Dne Evropy (9. května) a dvanáctého výročí 
vstupu České republiky do Evropské unie. Festival se bude konat ve čtvrtek 5. května 2016 na 
Střeleckém ostrově v Praze. Program festivalu návštěvníkům nabídne vystoupení populárních 
skupin Gipsy.cz, Lenny a Memphis. Mimo hudby jsou připraveny moderované diskuze se 
zajímavými osobnostmi (ve 14:00 budete moct diskutovat s poslancem Evropského 
parlamentu Pavlem Svobodou), informační stánky velvyslanectví členských zemí EU, 
informačních sítí Evropské komise a dalších partnerů. Chybět nebude ani bohatý program pro 
rodiny s dětmi. 

 

 
Více informací zde 

 

 
Pojďte s námi  na NGO Market 

 
Informační kancelář Evropského parlamentu, jako jeden z partnerů tradičního veletrhu 
neziskovek, by Vás chtěla pozvat na tuto událost, která se uskuteční ve středu 27. dubna v 
pražském  Karlíně,  kde  se  návštěvníkům  představí neziskové  organizace  z  celé  České 
republiky i zahraničí. Veletrh doprovodí celodenní program určený zástupcům neziskovek i 
veřejnosti. Vstup na akci bude tradičně zdarma. 

 

 
Více informací zde 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:CONFERENCE@ec.europa.eu
http://www.evropsky-parlament.cz/cs/novinky_a_udalosti/tiskove_zpravy/2016/duben2016/debata_mep_dlabajova.html
http://www.evropsky-parlament.cz/cs/novinky_a_udalosti/tiskove_zpravy/2016/duben2016/na_staz_do_eu.html
http://www.evropsky-parlament.cz/cs/novinky_a_udalosti/tiskove_zpravy/2016/duben2016/def_2016.html
http://evropskedny.cz/
http://www.evropsky-parlament.cz/cs/novinky_a_udalosti/tiskove_zpravy/2016/duben2016/ngo_market_2016.html
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Vítězem národního kola  soutěže Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany 2016  je projekt 
CLS Summer School 2015 

 
CLS Summer School 2015: Fundamental Rights in Europe, View from a Mountain, projekt 
organizovaný Common Law Society v červenci 2015, získal první cenu v národním kole Ceny 
Karla Velikého pro mladé Evropany. Cena Karla Velikého každoročně hodnotí projekty, které 
podporují společný smysl pro vytváření evropské identity a integrace mezi mladými lidmi. 

 

 
Více informací zde 

 
 
 
 
 

 
Finalisté ceny LUX Film Prize  ve Francouzském institutu 

 
V průběhu měsíce dubna můžete v Kině 35 Francouzského institutu vidět finalisty filmové 
ceny Evropského parlamentu LUX Film Prize 2015, filmy Meditteranea a Mustang. Cílem ceny 
je podpořit evropskou kinematografii a také veřejnou debatu o Evropě, jejích hodnotách a 
sociálních otázkách. 

 

 
Více informací zde 

 
 

CO SE DĚJE V EVROPSKÉM DOMĚ 
 

Café Evropa 
 

Ve středu 20. dubna se koná debata z cyklu Café Evropa s názvem "Nekonečný příběh korupce – kterou kapitolu prožíváme 
nyní". Pozvání na debatu přijali Janusz Konieczny, Nadační fond proti korupci, a Marek Benda, poslanec. Debata se koná od 
17:00 v Evropském domě, Jungmannova 24, Praha 1. V případě zájmu o účast se, prosím, registrujte prostřednictvím 
registračního formuláře. 

 

Více informací zde 
 

Kulatý stůl 
 

Informační kancelář EP, Zastoupení EK a Eurocentrum Praha Vás zvou 21. dubna od 16:00 na debatu nazvanou "Jak můžou 
vyšší transparentnost a společná pravidla zlepšit výběr daní nejen v ČR". Debatovat s Vámi budou Luděk Niedermayer, poslanec 
Evropského parlamentu (nez. za TOP 09/STAN), Ondřej Kopečný, zástupce ředitele Glopolis, David Ondráčka, ředitel 
Transparency International ČR, Peter Chrenko, partner PwC, Danuše Nerudová, vedoucí Ústavu účetnictví a daní, Provozně 
ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně, Lukáš Moravec, výzkumník na katedře obchodu a financí Provozně 
ekonomické fakulty ČZU, Petr Janský (tbc), výzkumník IES FSV UK a CERGE-EI. Z důvodů omezené kapacity sálu Vás prosíme 
o registraci do 20. dubna na e-mail  konference@glopolis.org. 

 

Více informací zde 
 

Seminář 
 

Zveme Vás 17. května od 15:00 na seminář nazvaný "Pas pro poskytovatele služeb", který se uskuteční v Evropském domě, 
Jungmannova 24, Praha 1. Nový nástroj - Pas pro poskytovatele služeb - je jednou z iniciativ strategie pro vnitřní trh zboží a 
služeb a jeho cílem je pomoci poskytovatelům služeb s přeshraniční aktivitou a odstraněním zbytečné zátěže spojených s 
fragmentací pravidel. Záměrem debaty je analyzovat přínosy a omezení cestovního pasu pro služby a definovat podmínky pro 
jeho zavedení. V případě zájmu o účast se prosím registrujte do 13. května 2016 emailem na  prague@cebre.cz. 

 

Více informací zde 
 

Kino Evropský dům 

27. 4. 2016 od 19:00 uvede Kino Evropský dům britský film nazvaný U konce světa, což je název baru, kde se děj odehrává. 

Více informací zde 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.evropsky-parlament.cz/cs/novinky_a_udalosti/tiskove_zpravy/2016/brezen_2016/chyp_2016.html
http://www.evropsky-parlament.cz/cs/novinky_a_udalosti/tiskove_zpravy/2016/duben2016/mediterranea.html
http://www.evropsky-parlament.cz/cs/novinky_a_udalosti/akce_v_evropskem_dome/cafe_evropa.html
mailto:konference@glopolis.org
http://www.evropsky-parlament.cz/cs/novinky_a_udalosti/akce_v_evropskem_dome/kulate_stoly_panelova_diskuze_2016.html
mailto:prague@cebre.cz
http://www.evropsky-parlament.cz/cs/novinky_a_udalosti/akce_v_evropskem_dome/seminare_2016.html
http://www.evropsky-parlament.cz/cs/novinky_a_udalosti/akce_v_evropskem_dome/kino_evropsky_dum_2016.html
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Výstava nazvaná Stromy s příběhem 
 

1. - 28. dubna 2016, v knihovně Evropského domu (Jungmannova 24, 
Praha 1) Každý všední den od 10:00 do 18:00 hod., v pátek do 17:00 hod. 

 
Celostátní anketa Strom roku, kterou pořádá Nadace Partnerství, letos oslaví 15. výročí. V loňském roce zvítězila Tatobitská 
tisíciletá lípa ze Semilska, která v anketě získala více než 11 tisíc hlasů. Její fotografii i snímky dalších jedenácti finálových 
stromů si budete moci prohlédnout od 1. do 28. dubna v Evropském domě. Autorkou snímků je fotografka Lenka Grossmannová. 
Výstavu připravila Nadace Partnerství ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v České republice. 
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