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únor 2014 

Projednávaná legislativa v Evropském parlamentu 

 

Evropský parlament na svém plenárním zasedání ve Štrasburku ve dnech 3. - 6. února 2014 projednal následující témata: 

 

Finanční trhy: manipulátorům by mohly hrozit minimálně čtyři roky vězení 

Soudci ukládající ve svých zemích nejpřísnější sankce za závažné trestné činy, jako manipulace s referenčními úrokovými 

sazbami LIBOR, by měli za trestnou činnost v horní sazbě stanovit trest ve výši alespoň čtyř let odnětí svobody. Nová 

pravidla, jejichž cílem je obnovit důvěru ve finanční trhy v EU a posílit ochranu investorů, v úterý schválil Parlament. 

Formálně je nyní musí schválit členské státy EU.  

Více informací zde  
 

Autorské právo: celoevropské licence hudebních děl 

Usnadnit poskytovatelům online služeb získávání licencí na přenos hudby ve více než 

jedné zemi EU - to je cílem nových pravidel týkajících se autorského práva v odvětví 

hudby, která v úterý schválil Parlament. Směrnice, na které se již Parlament neformálně 

dohodl s Radou, by měla stimulovat rozvoj celoevropských hudebních služeb pro 

zákazníky a zajistit, aby byla práva umělců lépe chráněna a jejich přiměřené honoráře 

vypláceny neprodleně. 

Více informací zde  
 

Jednodušší pohyb po EU: poslanci podporují odstranění byrokratických překážek pro občany a firmy 

Občané a firmy, kteří se stěhují do jiného členského státu, by na základě navrhovaných pravidel, která v úterý schválil 

Parlament, mohli čelit menšímu náporu byrokracie. Novou legislativu, která by zjednodušila prokazování pravosti 

některých veřejných listin, jako rodného či oddacího listu, však ještě musí schválit členské státy EU.  

Více informací zde  
 

Italský prezident Giorgio Napolitano: "Musíme bojovat proti národnímu egoismu a anachronickému 

konzervatismu" 

"Novým posláním EU je ukázat, že v toku globalizace žijeme společně, jako sjednocený národ," řekl poslancům během 

své úterní návštěvy Evropského parlamentu italský prezident Giorgio Napolitano. Ve svém projevu zdůraznil význam silné 

evropské politické soudržnosti.  

Více informací zde 
 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140203IPR34503/html/Finan%C4%8Dn%C3%AD-trhy-manipul%C3%A1tor%C5%AFm-by-mohly-hrozit-minim%C3%A1ln%C4%9B-%C4%8Dty%C5%99i-roky-v%C4%9Bzen%C3%AD
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140203IPR34615/html/Autorsk%C3%A9-pr%C3%A1vo-celoevropsk%C3%A9-licence-hudebn%C3%ADch-d%C4%9Bl
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140203IPR34506/html/Jednodu%C5%A1%C5%A1%C3%AD-pohyb-po-EU-poslanci-pro-m%C3%A9n%C4%9B-byrokracie-pro-ob%C4%8Dany-a-firmy
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140203STO34644/html/Napolitano-Mus%C3%ADme-bojovat-proti-n%C3%A1rodn%C3%ADmu-egoismu-anachronick%C3%A9mu-konzervatismu
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Parlament tlačí na vymahatelná práva cestujících v letecké dopravě 

Větší pravděpodobnost odškodnění pro cestující v letecké dopravě, kteří uvízli během 

cesty, a pro aerolinky jasnější pravidla o tom, jak řešit stížnosti pasažérů, jsou hlavními 

body návrhů, které ve středu v prvním čtení přijal Parlament.  

Více informací zde 

 
 

   2030: poslanci chtějí závazné cíle pro emise CO2, OZE a energetickou účinnost 

Poslanci ve středu v hlasování o nové dlouhodobé politice klimatu vyzvali ke snížení emisí CO2 o 40 %, 30% podíl 

obnovitelných zdrojů a 40% zvýšení energetické účinnosti v EU do roku 2030. Tyto cíle by dle nich měly být závazné. 

Poslanci rovněž kritizují nedávné návrhy Evropské komise jako krátkozraké a postrádající ambiciózní cíle.  

Více informací zde 
 

Ukrajina: poslanci vyzývají k cíleným sankcím EU a finanční podpoře 

EU a její členské státy by měly připravit sankce omezující cestování a zmrazení aktiv osob odpovědných za úmrtí 

ukrajinských demonstrantů, uvádí se v usnesení, které ve čtvrtek přijal Parlament. Poslanci rovněž vyzývají k finanční 

podpoře Ukrajiny. V samostatném usnesení, které bylo rovněž přijato ve čtvrtek, pak vyzývají Rusko, aby respektovalo 

svrchované právo ukrajinských občanů rozhodovat o budoucnosti své země.  

Více informací zde 

 

Sýrie: ženevská jednání musí vést k politickému a demokratickému řešení 

konfliktu, říkají poslanci 

Konference Ženeva II o Sýrii musí pokračovat, aby mohlo dojít k politickému a 

demokratickému řešení konfliktu v zemi a aby byl připraven skutečný přechod země ke 

svobodě a demokracii, uvedli poslanci ve čtvrtek schváleném usnesení.  

Více informací zde  

 

Likvidace bank: EP potvrzuje mandát a kritizuje Radu za plýtvání časem 

Plénům Parlamentu ve čtvrtek podpořilo pozici svých zástupců v jednáních s členskými státy k navrhovanému jednotnému 

mechanismu pro řešení problémů bank, poslední části legislativy potřebné ke zřízení bankovní unie EU. Původní 

vyjednávací mandát plénum potvrdilo poměrem hlasů 441 (pro): 141 (proti): 17 (zdrželo se hlasování). Předsedové 

politických skupin před hlasováním kritizovali pozici Rady, která podle nich vede ke ztrátě drahocenného času.  

Více informací zde 

 

Ulrike Lunacek o právech LGBTI: Evropa se změnila, můžeme být otevřenější 

Každá druhá LGBTI osoba v Evropě někdy zažila obtěžování nebo diskriminaci. Evropský parlament 4. února schválil 

usnesení požadující vytvoření plánu EU na ochranu práv LGBTI. “Nejde o nějaká zvláštní práva nebo privilegia, ale o 

rovná práva,” řekla nám v rozhovoru autorka usnesení, rakouská poslankyně ze skupiny Zelených Ulrike Lunacek.  

Více informací zde 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140203IPR34615/html/Autorsk%C3%A9-pr%C3%A1vo-celoevropsk%C3%A9-licence-hudebn%C3%ADch-d%C4%9Bl
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140203IPR34510/html/2030-poslanci-cht%C4%9Bj%C3%AD-z%C3%A1vazn%C3%A9-c%C3%ADle-pro-emise-CO2-OZE-a-energetickou-%C3%BA%C4%8Dinnost
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140203IPR34628/html/Ukrajina-poslanci-vyz%C3%BDvaj%C3%AD-k-c%C3%ADlen%C3%BDm-sankc%C3%ADm-EU-a-finan%C4%8Dn%C3%AD-podpo%C5%99e
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140203IPR34505/html/S%C3%BDrie%C5%BEenevsk%C3%A1-jedn%C3%A1n%C3%AD-mus%C3%AD-v%C3%A9st-k-politick%C3%A9mu-a-demokratick%C3%A9mu-%C5%99e%C5%A1en%C3%AD-konfliktu
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140203IPR34504/html/Likvidace-bank-EP-potvrzuje-mand%C3%A1t-a-kritizuje-Radu-za-pl%C3%BDtv%C3%A1n%C3%AD-%C4%8Dasem
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140205STO35035/html/Ulrike-Lunacek-o-pr%C3%A1vech-LGBTI-Evropa-se-zm%C4%9Bnila-m%C5%AF%C5%BEeme-b%C3%BDt-otev%C5%99en%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD
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Aktivity EP  

Kvalita života: od bezpečných potravin po ochranu údajů  

 

Evropský parlament považuje zlepšování kvality života v EU za jednu ze 

svých priorit. V rámci informační kampaně EP k evropským volbám je 

únorovým tématem Kvalita života v EU a podtématem bezpečné 

potraviny, protože to, co jíme, významně ovlivňuje naše zdraví. Evropský 

parlament chce, aby Evropané měli možnost vědět, co všechno je 

obsaženo v jídle, které si naloží na talíř. Lepší označování potravin je 

prvním krokem k tomu, abyste se mohli rozhodnout, co jíst a čemu se 

raději vyhnout. 

 

Více informací zde 

 

 

EuroparlTV 

   Tento týden na EuroparlTV: 

 
   Cesta z vykořisťování: Sezónní dělníci budou mít lepší práva 

 
Spolurozhodování: Stiskněte START a podívejte se, jak probíhá 
 
Další pořady na:  
http://www.europarltv.europa.eu/cs/home.aspx 

 

Charlemagne Youth Prize 2014 je v plném proudu 

 

Sedmý ročník soutěže o zajímavé projekty, kterou pod názvem Cena 

Karla Velikého pro mladé Evropany pořádá Evropský parlament a Nadace 

Karla Velikého, je v plném proudu. Nepromeškejte příležitost zasoutěžit 

si i letos! Projekty by měly mít přeshraniční či evropskou dimenzi. 

Registrovat projekt mohou autoři ve věku 16-30 let. Termín uzávěrky 

soutěže byl prodloužen do 10. února 2014. 

 

Více informací zde 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140121STO33303
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/top-stories/content/20140120TST33101/html/Kvalita-%C5%BEivota
http://europarltv.europa.eu/cs/player.aspx?pid=7db8f0dc-c6df-4df7-bc0d-a2c901125ae2
http://europarltv.europa.eu/cs/player.aspx?pid=9d74db25-e092-4142-80f0-a2c300a17d11
http://www.europarltv.europa.eu/cs/home.aspx
http://www.charlemagneyouthprize.eu/view/cs/introduction.html
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Aktivity IKEP 

 

ČR a fiskální kompakt - jak se k němu konečně postavíme? 

 

Dne 12. února 2014 Vás zveme na seminář s názvem "Jakým způsobem 

se staví ČR k řešení problémů eurozóny?". Nejen otázky týkající se 

eurozóny budou diskutovány od 17 hodin v Evropském domě, 

Jungmannova 24, Praha 1. Na seminář je možné se registrovat na 

seminare@europeum.org nebo na tel: 224186207. 

 

Další informací o našich debatách zde 

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.  

 

19. 02. 2014 Kino Evropský dům uvede francouzský politický thriller Kapitál, 

který nás zavede do prostředí nejvyšších finančních kruhů v době světové 

finanční krize. 

 

Program kina Evropský dům a více informací zde  

 

Reforma společné zemědělské politiky 

 

Dne 19. února 2014 Vás Informační kancelář Evropského parlamentu zve 

na debatu o "Reformě společné zemědělské politiky". Debata se uskuteční 

od 14 hodin v Evropském domě, Jungmannova 24, Praha 1. Na debatě 

vystoupí zástupci institucí EU a státní správy. Cílem debaty je diskutovat o 

změnách, které přinese reforma společné zemědělské politiky EU, a o jejích 

dopadech na české zemědělství. Registrujte se nejpozději do 18. února 

2014 prostřednictvím e-mailem prague@cebre.cz.  

 

Další informací o našich debatách zde 

mailto:seminare@europeum.org
http://www.evropsky-parlament.cz/cs/novinky_a_udalosti/akce_v_evropskem_dome/seminars.html
http://www.evropsky-parlament.cz/cs/novinky_a_udalosti/akce_v_evropskem_dome/europehousecinema.html
mailto:prague@cebre.cz
http://www.evropsky-parlament.cz/cs/novinky_a_udalosti/akce_v_evropskem_dome/roudtables.html
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Výstava v Evropském domě - BULHARSKÝ KOMIKS 

 

Výstava českému divákovi představí úplně první národní výstavu bulharského 

komiksu. Úspěch a velká účast komiksu v bulharských médiích během 

posledních tří let jsou zásluhou především nekonečného úsilí Projektu Duha. 

 

Výstavu bulharského komisku si můžete prohlédnout ve dnech 24. ledna - 12. 

února 2014 v prostorách Evropského domu (Jungmannova 24, Praha 1) každý 

všední den od 10 do 18 hodin, v pátek do 17 hodin.  

 

O výstavách v Evropském domě zde 

 

 

 

Předvolební debata kanditátů do Evropského parlamentu v Ústí 

nad Labem 

 

Ve čvtrtek 13. února 2014 se v Ústí nad Labem (Clarion Congress 

Hotel, Špitálské náměstí 3517) uskuteční předvolební debata s 

kandidáty do Evrospkého parlamentu. Jedná se o úplně první debatu 

v rámci celostátního projektu #EUvolby2014. Hlavním tématem bude 

"Sociální podpora a mladí - (jak) pomůže EU?" Debaty se zúčastní Pavel 

Telička (kandidát za ANO 2011), Jaromír Kohlíček (současný 

europoslanec a kandidát za KSČM) a Pavel Svoboda (kandidát za KDU-

ČSL).  

                     

                                                                 Další podrobnosti k debatě zde 

 

Regionální diskusní fórum ve Zlíně 

 

Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR Vás zve 28. února 

2014 na Regionální diskusní fórum do Zlína (na Fakultě 

managementu a ekonomie Univerzity Tomáše Bati, ul. Mostní 5139). 

Tématem tohoto setkání bude ochrana spotřebitele a především to, 

jaká opatření Evropský parlament přijal nebo se chystá přijmout v 

oblasti označování potravin, internetového nakupování a předváděcích 

akcí, tzv. šmejdi.  

 

Více informací k RDF zde 

http://www.evropsky-parlament.cz/cs/novinky_a_udalosti/akce_v_evropskem_dome/exibitions.html
http://www.evropsky-parlament.cz/cs/novinky_a_udalosti/tiskove_zpravy/2014_1/unor2014/debata_usti.html
http://www.evropsky-parlament.cz/cs/novinky_a_udalosti/tiskove_zpravy/2014_1/unor2014/rdf_zlin.html
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The European Youth Event 2014: Evropské setkání mládeže ve 

Štrasburku 

 

Od 9. do 11. května 2014 otevře Evropský parlament ve Štrasburku své 

prostory 5 tisícovkám mladých lidí od 16 do 30 let z členských, 

kandidátských a sousedních zemí Evropské unie. Evropské setkání 

mládeže (EYE) jim umožní debatovat o evropských tématech, ale i poznat 

kulturní rozmanitost Evropy.  

 

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 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 

 
 

 

 

http://www.evropsky-parlament.cz/cs/mladez_a_skoly/eye.html
http://katalog.evropska-unie.cz/
http://www.evropsky-parlament.cz/
http://www.facebook.com/pages/Prague-Czech-Republic/Informacni-kancelar-Evropskeho-parlamentu/278212515809?v=wall

