Z plenárního zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku ve
dnech 13. - 16. března 2017
Předseda EP Tajani zahájil plenární zasedání
Předseda Evropského parlamentu Antonio Tajani zahájil v pondělí březnové plenární
zasedání poslanců EP ve Štrasburku slovy, že polský poslanec Janusz Korwin-Mikke (NI) dostane
za nepřijatelné poznámky týkající se odměňování žen a mužů přiměřený trest, jakmile bude
ukončeno vyšetřování. "Způsob vyjadřování, kterým jsou takto uráženy ženy budově Parlamentu,
nemůže být tolerován," řekl Tajani za bouřlivého potlesku poslanců.

Více informací zde

Poslanci hlasovali o opatřeních na účinnější recyklaci zpracování odpadu
Čtyři směrnice týkající se odpadu a nakládání s ním byly předmětem hlasování pléna tento
týden. Týkají se hlavně využívání odpadu domácností a malých firem, které dohromady
produkují zhruba 8 % celkového odpadu v EU, a jde o to zvýšit podíl recyklace a neefektivního
a neekologického skládkování. Parlament má v tomto směru ambicióznější cíle než původně
navrhovala Komise a chce recyklaci ještě více stimulovat.

Více informací zde

Poslanci chtějí celoevropsky posílit inspekce při výrobě potravin
Výroba potravin, které se nám dostávají na talíř, má mnoho kroků, a není proto vždy snadné
uhlídat podvody s jejich kvalitou. Poslední velký skandál byl v Evropě před čtyřmi lety, kdy se
na trhu objevily masové výrobky vydávané za hovězí, ač byly z větší části nebo úplně z
koňského masa. Poslanci chtějí pro spotřebitele lepší bezpečnost a také zlepšení zdraví a
kvality života zvířat. Ve středu hlasovali o návrzích na plénu.

Více informací zde

Parlament schválil novelizovanou směrnici o střelných zbraních
Zbraně ke střelbě slepými náboji a nedostatečně deaktivované zbraně, jaké byly například využity
při teroristických útocích v Paříži, budou podléhat přísnějším kontrolám. Evropský parlament
schválil v úterý 14. března novelizaci směrnice o střelných zbraních. Členské státy podle ní také
budou muset zavést evidenční systém pro vydávání a obnovu licencí a posílit vzájemnou výměnu
informací. Poslanci schválili novelizovanou směrnici poměrem hlasů 491 (pro) : 178 (proti) : 28
(zdrželo se hlasování).

Více informací zde

17/03/2017

Německé mýtné by porušovalo antidiskriminační pravidla EU, říkají poslanci
Ve středečním usnesení se poslanci EP shodli, že německý plán na zpoplatnění silnic by
diskriminoval zahraniční řidiče a to navzdory změnám, které přijala Evropská komise. Poslanci
argumentují, že navržené mýtné schéma by porušovalo evropské právo, protože němečtí řidiči
by si mohli odečíst jimi zaplacené mýtné z daně za motorové vozidlo, zatímco zahraniční řidiči
by tak učinit nemohli.

Více informací zde

AKTIVITY EVROPSKÉHO PARLAMENTU
MDŽ 2017: Zlepšit ekonomické postavení žen
Peníze vás neudělají šťastnými, ale dají vám svobodu rozhodovat o vlastní budoucnosti. Ta
by podle poslanců neměla být ženám upírána. Proto chtěl Evropský parlament u příležitosti
letošního Mezinárodního dne žen upozorňovat na jejich ekonomické postavení. Ženy totiž
vydělávají méně než muži, mají výrazně nižší důchody, narážejí na různá omezení v kariéře a
ve vysoké politice jich je jako šafránu. V minulém týdnu se přímo v Parlamentu i na sociálních
sítích k tématice MDŽ konalo několik akcí.

Více informací zde

Přihlaste se na stáž do Evropského parlamentu
Uvažujete o stáži v některé z institucí Evropské unie? Přestaňte uvažovat a přihlaste se! Od
15. března se můžete přihlásit na stáž do Evropského parlamentu. Parlament nabízí několik
druhů stáží v rámci svého generálního sekretariátu, a poskytuje tak možnost odborného
vzdělávání i možnost dovědět se něco víc o tom, co Evropský parlament je a čím se zabývá.

Více informací zde

AKTIVITY INFORMAČNÍ KANCELÁŘE EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ČR
Skončilo jarní kolo soutěže Euroscola 2017
V pondělí 13. března skončilo další kolo soutěže Euroscola pro středoškoláky. Stačilo správně
odpovědět na 10 soutěžních otázek a být mezi čtveřicí škol, které se letos na podzim zúčastní
setkání Euroscola v sídle Evropského parlamentu ve Štrasburku. Do letošního jarního kola se
přihlásilo rekordních 2 621 studentů. Výhercům gratulujeme a děkujeme všem studentům za
účast v soutěži. Další kolo soutěže Euroscola se bude konat v září 2017.

Více informací zde

17/03/2017

CO SE DĚJE V EVROPSKÉM DOMĚ
Café Evropa
Informační kancelář Evropského parlamentu a Evropská komise v ČR ve spolupráci s EUROPEUM Institute for European Policy
Vás zvou na debatu v rámci formátu debat Café Evropa. Debata se uskuteční ve středu 22. března na téma Doba postfaktická –
pokřivené vnímání pravdy?
Více informací zde

Kulaté stoly / panelové diskuze
V pátek 31. března Vás zveme na debatu nazvanou Reforma systému DPH v EU. Debatovat s Vámi budou Luděk Niedermayer,
poslanec Evropského parlamentu, Ladislav Minčič, ředitel odboru legislativy, práva a analýz, Hospodářská komora ČR, Petr
Toman, člen prezidia Komory daňových poradců.
Více informací zde

Kino Evropský dům
29. března 2017 19:00 uvede Kino Evropský dům snímek nazvaný Muž jménem Ove, který vypráví příběh tvrdohlavého a
vznětlivého bručouna.
12. dubna 2017 19:00 promítá Kino Evropský dům film Egon Schiele, o malíři a grafikovi Egonu Schielovi jednom z
nejprovokativnějších vídeňských umělců začátku 20. století.
26. dubna 2017 19:00 promítá Kino Evropský dům snímek Monsieur Chocolat o prvním černošském klaunovi.
Více informací zde
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