
říjen 2013 

Projednávaná legislativa v Evropském parlamentu 

 

Evropský parlament na svém druhém říjnovém plenárním zasedání ve Štrasburku ve dnech 21. - 24. října 2013 projednal 

následující témata: 

 

Zahájení zasedání: požadavek na hlasování pléna o dodatečném rozpočtu 

Neschválí-li tento týden Parlament dodatečný a opravný rozpočet ve výši 2,7 miliard EUR, dojde v listopadu k vyčerpání 

finančních prostředků Evropské komise na platby, uvedl předseda EP Schulz v úvodu zasedání. Předseda Schulz poslance 

informoval, že byl o hrozícím nedostatku financí informován v pondělí ráno předsedou Komise José Manuelem Barrosem.  

Více informací zde  
 

Zdravotnické implantáty: přísnější kontroly a sledovatelnost 

Parlament v úterý vyjádřil souhlas se zpřísněním monitorování a certifikačních postupů, které by měly zajistit plnou shodu 

a sledovatelnost zdravotnických prostředků jako prsních implantátů či náhrad kyčelních kloubů. Poslanci také zpřísnili 

informační a etické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, používané například při těhotenských či 

DNA testech. O konečné podobě nových pravidel budou nyní poslanci jednat s členskými státy.  

Více informací zde 
 

Aun Schan Su Ťij si převzala Sacharovovu cenu, kterou jí Evropský parlament udělil v roce 1990 

Barmská bojovnice za lidská práva Aun Schan Su Ťij si v úterý, 22. října, konečně mohla v Evropském parlamentu ve 

Štrasburku převzít Sacharovovu cenu za svobodu myšlení, kterou jí Parlament udělil již před 23 roky. “Je to velký 

okamžik, okamžik, na který čekala celá generace nejen ve Vaší zemi, ale i tady v Evropě,” řekl předseda Evropského 

parlamentu Martin Schulz.  

Více informací zde  
 

Rozpočet na rok 2014: EP zamítl škrty Rady v oblasti výzkumu a zaměstnanosti 

Parlament ve středečním hlasování zvrátil návrhy Rady na škrty v investicích do výzkumu a tvorby pracovních míst v roce 

2014. Poslanci rovněž zamítli škrty v zahraniční politice, zejména v oblasti humanitární pomoci zemím Blízkého východu a 

syrským uprchlíkům, a navýšili rozpočet agentury pro kontrolu vnějších hranic Frontex.  

Více informací zde 
 

Boj proti organizovanému zločinu, korupci a praní špinavých peněz 

Parlament ve středu v akčním plánu EU na období 2014-2019 navrhl opatření na boj proti organizovanému zločinu, 

korupci a praní peněz. Čelní postavení v něm zaujímá zabavení finančních aktiv organizovaného zločinu a zakročení proti 

jeho zdrojům příjmů. Odhaduje se, že v EU operuje na 4 000 mezinárodních zločineckých organizací.  

Více informací zde 
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http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20131018IPR22652/html/Zah%C3%A1jen%C3%AD-zased%C3%A1n%C3%AD-po%C5%BEadavek-na-hlasov%C3%A1n%C3%AD-pl%C3%A9na-o-dodate%C4%8Dn%C3%A9m-rozpo%C4%8Dtu
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20131021IPR22721/html/Zdravotnick%C3%A9-implant%C3%A1ty-p%C5%99%C3%ADsn%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD-kontroly-a-sledovatelnost
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20131021STO22708/html/Aun-Schan-Su-%C5%A4ij-si-po-23-letech-p%C5%99evzala-Sacharovovu-cenu
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20131018IPR22651/html/Rozpo%C4%8Det-na-rok-2014-EP-zam%C3%ADtl-%C5%A1krty-Rady-v-oblasti-v%C3%BDzkumu-a-zam%C4%9Bstnanosti
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20131018IPR22665/html/Boj-proti-organizovan%C3%A9mu-zlo%C4%8Dinu-korupci-a-pran%C3%AD-%C5%A1pinav%C3%BDch-pen%C4%9Bz


Migranti: EU musí zabránit dalším tragédiím, říkají poslanci 

Tragédie jako utonutí migrantů u břehů Lampedusy musí Evropu probrat z letargie. Zabránit jim lze pouze pomocí 

koordinovaných kroků založených na solidaritě a odpovědnosti, uvedli poslanci ve středu, v předvečer summitu EU 

konaného ve dnech 24.-25. října. Poslanci zdůrazňují, že členské státy mají zákonnou povinnost poskytnout pomoc 

migrantům plavícím se na moři. Poznamenávají rovněž, že legální vstup na území EU by měl být upřednostňován před 

nebezpečnou nelegální cestou.  

Více informací zde 
 

Sledování NSA: poslanci vyzývají k pozastavení dohody o bankovních údajích s USA 

EU by měla pozastavit dohodu s USA o Programu sledování financování terorismu (TFTP), v reakci na údajná sledování 

bankovních údajů občanů EU, spravovaných belgickou společností SWIFT, ze strany Národní agentury pro bezpečnost 

(NSA). Uvádí se tak ve schváleném nezávazném usnesení ze středy.  

Více informací zde 
 

Turistika za sociálními výhodami: skutečné odčerpávání zdrojů, nebo jen mýtus? 

Zhruba 3 % Evropanů žijí trvale v jiném členském státě EU. Je to život na úkor sociálního systému hostitelské země? 

Poslanci 22. října debatovali o výhodách i problémech svobody pohybu v EU. Zatímco někteří vyzdvihovali výhody 

volného pohybu pro ty, kteří hledají práci, i pro hostitelské země, jiní vyjádřili obavy nad tím, jak mobilita může ovlivnit 

služby pro místní obyvatele. "Dosavadní zkušenosti ukazují, že se lidé stěhují hlavně za prací, a ne za výhodami,“ 

zdůraznil komisař László Andor.  

Více informací zde 
 

Opravný rozpočet ve výši 2,7 miliard EUR: rozprava a hlasování ve čtvrtek 

Poslanci ve čtvrtek dopoledne diskutovali a hlasovali o opravném rozpočtu č. 6, který by navýšil rozpočet na rok 2013 o 

2,7 miliardy EUR. Rozpočtový výbor tento opravný rozpočet přijal na svém mimořádném zasedání v úterý v podvečer. 

Více informací zde 
 

 

 

Aktivity EP  

Download Center: Komunikační materiály Evropského parlamentu 

od teď volně ke stažení pro další použití 

 

Chcete si stáhnout různé komunikační materiály Evropského parlamentu 

pro použití online? V našem novém Download Centru je najdete všechny 

na jednom místě. Download Center je jediná online platforma obsahující 

veškerý materiál Evropského parlamentu určený pro komunikační 

kampaně, od kampaní k pravidelným každoročním událostem, přes 
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http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20131018IPR22667/html/Migranti-EU-mus%C3%AD-zabr%C3%A1nit-dal%C5%A1%C3%ADm-trag%C3%A9di%C3%ADm-%C5%99%C3%ADkaj%C3%AD-poslanci
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http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20131023IPR22912/html/Opravn%C3%BD-rozpo%C4%8Det-ve-v%C3%BD%C5%A1i-27-miliard-EUR-rozprava-a-hlasov%C3%A1n%C3%AD-ve-%C4%8Dtvrtek


materiál ke zvláštním příležitostem a vizuální identitu Parlamentu až po 

materiály k volbám do Evropského parlamentu v květnu 2014.  

Více informací zde 

 

EuroparlTV 
Tento týden na EuroparlTV: 
 
Aung San Suu Kyi  
 
Jak na nelegální přistěhovalectví?  
 
Další pořady na:  
http://www.europarltv.europa.eu/cs/home.aspx 

 

Vítězové Ceny evropského občana 2013 si převzali ocenění při 

slavnostním ceremoniálu v Evropském parlamentu 

 

43 vítězů letošní Ceny evropského občana z 21 členských zemí EU si 16. 

října převzalo své ocenění z rukou předsedy Evropského parlamentu 

Martina Schulze. Cenu Evropský parlament každoročně uděluje jako 

uznání za aktivity evropských občanů nebo organizací při prosazování 

evropských hodnot. Několika oceněných jsme se zeptali, co pro ně být 

evropským občanem znamená.  

Více informací zde 
 

Aktivity IKEP 

 

Regulovaná povolání v EU 

 

22. října 2013 proběhla v Evropském domě debata o regulovaných 

povolání v EU.  Hovořilo se především o odstranění administrativních 

překážek a vysokých nároků v této oblasti, což by mohlo usnadnit volný 

pohyb osob a v ČR tak umožnit vznik dalších pracovních míst. Cílem debaty 

bylo zjistit názor české veřejnosti a expertů na nejnovější vývoj v oblasti 

regulovaných povolání v EU. 

Více informací o našich seminářích zde 
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http://ddc.europarltv.twofourdigital.net/en
http://europarltv.europa.eu/cs/player.aspx?pid=817e2dff-09e3-48dd-80f8-a25f00bcd830
http://europarltv.europa.eu/cs/player.aspx?pid=fac6fa09-3310-47b7-a8aa-a260011ff575
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20131014STO22259/html/V%C3%ADt%C4%9Bzov%C3%A9-Ceny-evropsk%C3%A9ho-ob%C4%8Dana-2013-nav%C5%A1t%C3%ADvili-Evropsk%C3%BD-parlament
http://www.evropsky-parlament.cz/cs/Novinky_a_udalosti/Akce_v_Evropskem_dome/roudtables.html


Filmové cestování napříč Evropou v Evropském domě 

Každou druhou středu od 19 hodin Vám v Evropském domě nabízíme filmovou 

ochutnávku současného evropského filmového světa.  Vstup je zdarma. 

 

06. 11. 2013 Kino Evropský dům uvede milostný příběh o vztahu mezi legendární 

herečkou Liv Ullmann a mistrovským filmařem Ingmarem Bergmanem s názvem Liv & 

Igmar (Norsko, Velká Británie 2012). 

 

20. 11. 2013 Uvede kino Evropský dům rumunský příběh o dvou lidech s názvem 

Ahoj! Jak se máš? (Rumunsko, 2010). 

 

Program kina Evropský dům a více informací zde 

 

 

Výstava: Doma 

Zveme Vás na výstavu Doma, kterou připravilo občanské sdružení Život 

90 v prostorách Evropského domu. Výstava byla připravena v rámci 

informační kampaně Žít déle doma, která představuje možnosti, které 

máme ve stáří, když nechceme odejít do ústavu, ale chceme zůstat v 

prostředí, které máme rádi - doma. Výstavu můžete navštívit od 15. 10. 

do 15. 11. v Evropském domě každý všední den od 10 do 18 hodin, v 

pátek do 17 hodin. 

Více informací o našich výstavách zde 

KNIHOVNA A STUDOVNA v Evropském domě 

Rádi bychom Vás pozvali do knihovny a studovny v prostorách Evropského 

domu, kde je Vám k dispozici více než 4000 knih, 1700 publikací a nespočet 

informačních brožur. Většinu odborných materiálů si můžete bezplatně zapůjčit 

ke studiu domů. Samozřejmostí je i potřebné počítačové zázemí včetně rychlého 

internetové připojení.  

 

Každý všední den jsou k Vám dispozici informační pracovníci od 10:00 do 

18:00. 

 

Katalog knihovny, který rovněž slouží jako rezervační systém, Vám je k dispozici 

zde 

 

4

jchlupova
Stamp

http://www.evropsky-dum.cz/kino-evropsky-dum/
http://www.evropsky-parlament.cz/cs/Novinky_a_udalosti/Akce_v_Evropskem_dome/exibitions.html
http://katalog.evropska-unie.cz/


 
 
Tento e-mail Vám zasíláme na elektronickou adresu, která byla vybrána z veřejných dostupných zdrojů.  
V případě Vašeho nesouhlasu se zasíláním NEWSLETTERu Vás prosíme o  sdělení, na základě kterého budete z databáze 
vybraných příjemců vyřazeni. Do předmětu zprávy napište NESOUHLASÍM a odešlete ji na elektronickou  adresu, ze 
které Vám byl Newsletter zaslán. Děkujeme za pochopení. 
 

 

 
 
Evropský parlament  Informační kancelář v ČR 
Jungmannova 24, 110 00 Praha 1 
 
Tel.: +420 255 708 208 
www.evropsky-parlament.cz  
Facebook 
Twitter: @EP_Praha 
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http://www.facebook.com/pages/Prague-Czech-Republic/Informacni-kancelar-Evropskeho-parlamentu/278212515809?v=wall



