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Civilní ochrana EU: Parlament posilnil unijní mechanismus reakce 
na katastrofy  
Poslanci v úterý schválili novelu pravidel upravujících fungování 
mechanismu civilní ochrany EU, který v letech 2017 a 2018 při lesních 
požárech, bouřích a povodních dosáhl svých limitů. Schválená legislativa, 
na které se již v prosinci poslanci neformálně dohodli se zástupci Rady 
(ministrů) EU, by měla efektivnějším sdílením prostředků civilní ochrany 
umožnit členským státům rychlejší a účinnější reakci na přírodní a 
člověkem způsobené katastrofy. 
Více informací zde 
 

 
Parlament schválil dohody o obchodu a ochraně investic mezi EU a 
Singapurem  

Evropský parlament ve středu schválil dohody o volném obchodu a 
ochraně investic mezi EU a Singapurem, které by měly sloužit jako základ 
pro spolupráci s dalšími zeměmi jihovýchodní Asie. Dohoda o volném 
obchodu by měla do pěti let odstranit téměř všechna cla mezi Evropskou 
unií a Singapurskou republikou. Liberalizuje se také obchod se službami, 
včetně maloobchodního (retailového) bankovnictví a společnostem z Unie, 
například v odvětví železniční dopravy, se otevře přístup k singapurskému 
trhu s veřejnými zakázkami. 
 Více informací zde 
  

 
Poslanci navrhli společná pravidla pro budoucí investice do regionů 
EU.  
Parlament ve středu schválil svůj jednací mandát k společným pravidlům 
financování regionů EU v letech 2021-2027 zaměřen na větší podporu 
hospodářské, sociální a územní soudržnosti.  
Více informací zde. 
 
 
 
 
Reforma autorského práva EU: Vyjednavači EP a Rady (ministrů) 
dosáhli dohody 
Díky dohodě na digitálním autorském právu dojde k posílení pozice tvůrců 
a vydavatelů při vyjednáváních s internetovými giganty a zachování 
internetu jako prostoru se svobodou projevu. Znění nové legislativy, na 
kterém se ve středu v noci neformálně dohodli vyjednavači Evropského 
parlamentu a Rady (ministrů) EU, by mělo rozšířit působnost ustanovení 
autorského práva EU na internet. Více informací zde 
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EU bude zkoumat bezpečnostní dopady přímých zahraničních 
investic 
Evropský parlament ve čtvrtek schválil zřízení prvního mechanismu EU na 
prověřování přímých zahraničních investic z hlediska bezpečnosti a 
ochrany strategických sektorů Unie. Na základě nařízení by se u přímých 
zahraničních investic (PZI) směřujících z třetích zemí do EU, mělo 
prověřovat, zda mohou ohrozit strategické zájmy Unie. Výsledkem 
hlasování je tak historicky první mechanismus na úrovni EU, který by měl 
podporovat úsilí členských států v oblasti zkoumání vlivu konkrétních PZI 
na bezpečnost a veřejný pořádek. Více informací zde.  

 

 
Přeshraniční platby v EU mimo eurozónu: Poslanci rozhodli o 
snížení poplatků 
Banky v zemích EU mimo eurozónu by měly zpoplatňovat přeshraniční 
platby v eurech stejně jako v domácí měně a zároveň zajistit větší 
transparentnost poplatků za konverzi měny. Vyplývá to z textu nařízení, 
který ve čtvrtek schválil EP. 
Více informací zde. 
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Evropské volby 2019: vše, co potřebujete vědět  

Víte, kdy se evropské volby konají v Česku? A hlavně: co udělat proto, 
aby za nás nerozhodovali jiní a k volbám šli i vaši známí a příbuzní? 
Shrnujeme veškeré informace zde. Chcete-li se dozvědět, k čemu EU 
konkrétně přispěla ve vašem regionu a co udělala pro vás například v 
oblasti zdraví, zaměstnání, nakupování, vzdělávání, rodinného života či 
úspor financí, prozkoumejte to na stránce Co dělá Evropa pro mě. a nebo 
přímo ve vašem mobilu v aplikaci Citizens' App. 

 

 

 

 

 

mailto:eppraha@ep.europa.eu
http://www.evropsky-parlament.cz/
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20190207IPR25209/eu-bude-zkoumat-bezpecnostni-dopady-primych-zahranicnich-investic
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20190207IPR25209/eu-bude-zkoumat-bezpecnostni-dopady-primych-zahranicnich-investic
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20190207IPR25209/eu-bude-zkoumat-bezpecnostni-dopady-primych-zahranicnich-investic
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20190207IPR25223/preshranicni-platby-v-eu-mimo-eurozonu-poslanci-rozhodli-o-snizeni-poplatku
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/eu-affairs/20181122STO19860/evropske-volby-2019-vse-co-potrebujete-vedet
https://what-europe-does-for-me.eu/cs/home
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/eu-affairs/20190110STO23104/eu-ve-vasem-telefonu-prozkoumejte-jeji-soucasnost-i-budoucnost-s-novou-aplikaci
http://www.europarl.europa.eu/czechrepublic/cs/


Kancelář Evropského parlamentu v ČR, Jungmannova 24, 110 00 Praha 1 

+420 255 708 208, eppraha@ep.europa.eu, www.evropsky-parlament.cz 

© 2019 All Rights Reserved 
 

 

AKTIVITY INFORMAČNÍ KANCELÁŘE EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ČR 
 

 

 
 

 
 
100 dní do voleb 
V pátek 15. února začneme odpočítávat posledních 100 dní do vyhlášení 
výsledků voleb do Evropského parlamentu 2019. U této příležitosti 
pořádáme debatu, ve které se ohlédneme za uplynulým volebním 
obdobím, jeho úspěchy i nedostatky, a která nás nasměruje do 
budoucna. Více informací zde.  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
Století páry skončilo: Moderní evropská ekonomika bez uhlí a kouře 
Zveme Vás na Talk show 28. února 2019 od 18:30. Akce se uskuteční 
v Operu v Praze 1. Přijďte si poslechnout názory na to, co může přinést 
prosazení vize klimaticky neutrální ekonomiky České republice a jak 
nastupující chytrá řešení ovlivní náš život. Více informací zde.  

 
 
 
 
 
 
 
Prague miniMEU: Become an MEP for a day! 
Zajímá Vás evropské dění a politika? Chcete na vlastní kůži vyzkoušet, 
jak funguje Evropský parlament? Přihlaste se na simulaci Prague 
miniMEU: Become an MEP for a day!, kterou pořádá Model European 
Union Strasbourg 6. března 2019 v Evropském domě v Praze.   
Více informací zde. 
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Kancelář EP na Knižním festivalu Ostrava 
O víkendu 1. - 3.3 2019 najdete naši kancelář na Knižním festivalu v 
Ostravě na Černé louce v pavilonu A. Na našem stánku pro Vás budou 
připraveny informace o nadcházejících volbách do Evropského 
parlamentu a soutěže o zajímavé ceny. Těšit se můžete také na bohatý 
doprovodný program, autogramiády, setkání s autory, workshopy, 
přednášky, odpočinkovou zónu s kavárnou či zónu pro děti. Více 
informací zde.  
 

 

 

 

 

 

CO SE DĚJE V EVROPSKÉM DOMĚ 
 

Café Evropa 
Přijďte k nám na diskusi a dobrou kávu! Dne 20. února 2019 od 18:30 do 20:00 se uskuteční další debatní večer 
s názvem „Brexit – Jak ovlivní Česko a budoucnost EU?“ Hosty budou: Radek Špicar, viceprezident Svazu 
průmyslu a obchodu a Michael Žantovský, ředitel Knihovny Václava Havla, bývalý velvyslanec v Londýně. 
Moderátorem debaty bude Ondřej Housky (Hospodářské noviny). Na debatu je nutné se registrovat.  
 
Café Evropa v regionech – Třebíč: Konec doby plastové? 
Zveme Vás na debatu Café Evropa v regionech, tentokrát v úterý 26. února od 16:00 - 17:30 v Třebíči. Debatu 
pořádá Evropská komise v ČR, Kancelář Evropského parlamentu a EUROPEUM Institute for European Policy ve 
spolupráci s Europe Direct Jihlava. Hosty debaty tentokrát budou: Ivan Brezina, novinář a kritik enviromentalismu 
(Mladá fronta DNES) a  Jan Freidinger, vedoucí kampaně (Greenpeace Česká republika). Moderátorem debaty 
bude Martin Vokálek, EUROPEUM Institute for European Policy. Na debatu je nutné se registrovat. Více informací 
zde.  
 
 
Výstava 
Zveme vás na výstavu 38 uměleckých snímků Jitky Dosoudilové s názvem „Na křídlech fantazie“. Fantaskní 
krajiny, imprese i abstraktní koláže svou barevností přináší radost a pozitivní pohled na svět.  Výstavu můžete 
navštívit ve dnech od 4.2. do 4.4. 2019. Výstavy jsou veřejnosti přístupné zdarma každý všední den na adrese 
Jungmannova 24, Praha 1. 
Více informací 
 
 
Kino Evropský dům  
27.2.2019 v 19:00 uvede Kino Evropský dům film Nejšťastnější den v životě Olliho Mäkiho.   
Vstup na projekce je zdarma do naplnění kapacity. Sál se otevírá 30 minut před začátkem projekce. Více 
informací zde Více o filmu se dozvíte zde 
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