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únor 2014 

Projednávaná legislativa v Evropském parlamentu 

 

Evropský parlament na svém plenárním zasedání ve Štrasburku ve dnech 24. - 27. února 2014 projednal následující 

témata: 

 

Zahájení zasedání: minuta ticha za Ukrajinu 

Předseda Schulz vyzval v úvodu zasedání k minutě ticha za oběti násilných represí na Ukrajině. Indické orgány rovněž 

vyzval, aby urychlily soudní řízení vůči dvojici italských námořníků, kteří byli obviněni ze zabití indických rybářů u břehů 

indického státu Keraly v únoru 2012.  

Více informací zde  
 

Monica Macovei: peníze z trestné činnosti se musí vrátit do národních rozpočtů 

Dnes se v Evropě daří zabavit méně než 1 % peněz získaných z trestné činnosti. Zmrazení a konfiskace těchto peněz 

přitom může být důležitější než uvěznění samotných pachatelů zločinů. Evropský parlament 25. února hlasuje o 

pravidlech, která zmrazení a konfiskaci majetku z trestné činnosti v EU zjednoduší. O podrobnostech jsme mluvili 8. 

května 2013, po hlasování Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, se zpravodajkou návrhu, 

rumunskou lidoveckou poslankyní Monicou Macovei. 

Více informací zde  
 

Snadnější konfiskace majetku z trestné činnosti napříč EU 

Parlament v úterý schválil nová pravidla, která usnadní vnitrostátním orgánům členských států zmrazit a konfiskovat 

majetek získaný trestnou činností napříč EU. V současnosti je zmrazeno a zabaveno pouze 1% příjmů, které pocházejí z 

trestné činnosti, jako obchodování s drogami, padělání, obchodování s lidmi a pašování malých zbraní. Nová legislativa, 

na jejímž znění se již poslanci neformálně dohodli s vládami členských států, je součástí širší strategie EU pro boj proti 

podvodům a korupci. 

Více informací zde  
 

Parlament posvětil přísnější emise CO2 z automobilů 

Parlament v úterý schválil nová pravidla, jejichž cílem je do roku 2020 snížit emise CO2 na 95 

g/km. Postupné zavádění tohoto cíle bude omezeno na rok 2020. Schválený text také umožní, 

aby automobilky mohly v letech 2020 - 2020 využívat tzv. "superkredity", díky kterým předčí 

váha emisně méně náročnějších modelů v nabídce automobilek modely, které nejvíce znečišťují. 

Více informací zde 
 

http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140221IPR36625/html/Zah%C3%A1jen%C3%AD-zased%C3%A1n%C3%AD-minuta-ticha-za-Ukrajinu
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140224STO36864/html/Monica-Macovei-pen%C3%ADze-z-trestn%C3%A9-%C4%8Dinnosti-se-mus%C3%AD-vr%C3%A1tit-do-n%C3%A1rodn%C3%ADch-rozpo%C4%8Dt%C5%AF
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140221IPR36627/html/Snadn%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD-konfiskace-majetku-z-trestn%C3%A9-%C4%8Dinnosti-nap%C5%99%C3%AD%C4%8D-EU
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140221IPR36626/html/Parlament-posv%C4%9Btil-p%C5%99%C3%ADsn%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD-emise-CO2-z-automobil%C5%AF
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Parlament ubránil 3,5 miliard EUR pomoci nejchudším pro léta 2014 - 2020 

Nejchudší občané EU budou i nadále dostávat jídlo, základní materiální pomoc a sociální zabezpečení z Fondu evropské 

pomoci nejchudším osobám. Parlament v úterý schválil dohodu s Radou o pravidlech financování fondu pro období 2014 - 

2020. Poslancům se v jednáních podařilo uhájit objem jeho prostředků ve výši 3,5 miliard EUR. Radu rovněž přesvědčili, 

aby byl fond plně funkční s okamžitou platností.  

Více informací zde 
 

Prezident České republiky Miloš Zeman promluvil k plénu EP 

Prezident České republiky Miloš Zeman pronesl ve středu v poledne slavnostní projev k poslancům Evropského 

parlamentu. Byl poslední hlavou státu, která promluvila k plénu Parlamentu před květnovými volbami.  

Více informací zde 
 

Rozprava o budoucnosti Ukrajiny 

Poslanci ve středu od 15:00 diskutovali s komisařem Fülem o reakci EU na dění na Ukrajině, která by jí měla pomoci 

vybudovat stabilní demokracii, založenou na právním státu a dodržování lidských práv, ale také vyřešit okamžité potíže 

země.  

Více informací zde 

 

Parlament podporuje systém tísňového volání z aut eCall 

Systém tísňového volání, který v případě nehody automaticky přivolá záchranáře, by měl být zaveden do všech nových 

modelů osobních a lehkých užitkových automobilů do října 2015. Ve středečním hlasování o navrhované legislativě 

zavádějící systém eCall tak uvedl Evropský parlament. Dopravní nehody si v EU v roce 2012 vyžádaly na 28.000 životů a 

1,5 miliónů zraněných. 

Více informací zde  

 

Tabáková směrnice: Parlament schválil plány, které mladé lidi odradí od kouření 

Poslanci ve středu schválili návrhy na revizi tabákové směrnice EU, jejímž cílem je učinit 

tabákové výrobky méně atraktivní pro mladé lidi. Směrnice, jejíž text byl již neformálně 

dohodnut s ministry zdravotnictví EU, by měla zavést povinná zdravotní varování pokrývající 

65% plochy balíčku. Elektronické cigarety budou regulovány buď jako léčiva, budou-li 

napomáhat odvykání kouření, anebo jako tabákové výrobky.  

Více informací zde 

 

Pojištění: lepší informace, poradenství a ochrana klientů 

Nákup pojištění by měl být díky pozměňovacím návrhům k navrhované revizi unijních pravidel o zprostředkování 

pojištění, o kterých ve středu hlasoval Parlament, snadnější.  

Více informací zde 

 

Zlepšit služby cestujícím na železnici: Parlament sází na otevření konkurenci 

Větší otevření konkurenci by mělo zajistit zlepšení služeb cestujícím na železnici. Dle navrhovaných pravidel, o kterých ve 

středu hlasoval Parlament, by měly vnitrostátní orgány, které dnes přidělují zakázky jedné společnosti, v budoucnu 

přistoupit k výběrovým řízením, či alespoň odůvodnit, proč tak neučinily. Noví či malí provozovatelé by rovněž měli mít 

lepší přístup k železniční infrastruktuře a složité schvalovací postupy pro uvádění vlaků na trať by měly být zjednodušeny, 

uvádí EP.  

Více informací zde 

http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140221IPR36629/html/Parlament-ubr%C3%A1nil-35-miliard-EUR-pomoci-nejchud%C5%A1%C3%ADm-pro-l%C3%A9ta-2014-2020
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140221IPR36655/html/Prezident-%C4%8Cesk%C3%A9-republiky-Milo%C5%A1-Zeman-promluv%C3%AD-k-pl%C3%A9nu-EP
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140221IPR36656/html/Rozprava-o-budoucnosti-Ukrajiny
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140224IPR36860/html/Parlament-podporuje-syst%C3%A9m-t%C3%ADs%C5%88ov%C3%A9ho-vol%C3%A1n%C3%AD-z-aut-eCall
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140221IPR36632/html/Tab%C3%A1kov%C3%A1-sm%C4%9Brnice-Parlament-schv%C3%A1lil-pl%C3%A1ny-kter%C3%A9-mlad%C3%A9-lidi-odrad%C3%AD-od-kou%C5%99en%C3%AD
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140221IPR36633/html/Poji%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD-lep%C5%A1%C3%AD-informace-poradenstv%C3%AD-a-ochrana-klient%C5%AF
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140221IPR36635/html/Zlep%C5%A1it-slu%C5%BEby-cestuj%C3%ADc%C3%ADm-na-%C5%BEeleznici-Parlament-s%C3%A1z%C3%AD-na-otev%C5%99en%C3%AD-konkurenci
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Kde bude nejvíc potřeba Fond evropské pomoci nejchudším osobám? Mapa vážné materiální deprivace 

Pomoc EU jejím nejchudším občanům je zajištěna až do roku 2020. Evropský parlament v úterý schválil svou dohodu s 

Radou o Fondu evropské pomoci nejchudším osobám. Fond bude v letech 2014-2020 ze svého rozpočtu ve výši 3,5 

miliardy eur poskytovat potraviny, základní materiální pomoc a sociální péči nejpotřebnějším obyvatelům EU. Kde by 

mohla být pomoc nejvíce potřeba? Podívejte se na naši mapu, která ukazuje, kolik obyvatel trpí v které zemi EU závažnou 

materiální deprivací. 

Více informací zde 

 

“Neubližujte svému srdci” – Parlament podpořil pravidla pro omezení kouření 

Zdravotní varování budou pokrývat dvě třetiny povrchu cigaretových krabiček a e-cigarety bude možné volně koupit v 

obchodech: tak zní nová pravidla, která dnes schválil Evropský parlament. Směrnice, na jejímž znění se Parlament 

předběžně dohodl s členskými zeměmi, má snížit přitažlivost tabákových výrobků pro mládež. E-cigarety budou 

regulovány jako léčivé přípravky, pokud bude výrobce tvrdit, že mají léčivé nebo preventivní účinky, jinak se na ně bude 

pohlížet jako na tabákové výrobky.  

Více informací zde 

 

Ukrajina: poslanci volají po finanční pomoci EU, ale trvají na cílených sankcích 

EU musí poskytnout Ukrajině naléhavou finanční pomoc a zároveň uvést v praxi cílené 

sankce vůči osobám zodpovědným za násilnosti v zemi, uvedli poslanci ve čtvrtek 

přijatém usnesení. Klíčové výzvy, před kterými Ukrajina stojí, je zajištění 

konstruktivního dialogu mezi politickými silami, udržení územní celistvosti, boj s korupcí 

a organizace svobodných a spravedlivých voleb. 

Více informací zde 

 

Ukrajina: Poslanci požadují podporu demokracie 

Dramatické události na Ukrajině, které si vyžádaly přes 80 mrtvých a vyústily v odstavení prezidenta Janukovyče od moci, 

zemi změnily a EU by nyní měla vystoupit na podporu demokracie, shodli se poslanci z celého politického spektra při 

středeční plenární debatě o situaci na Ukrajině. Řečníci vyjádřili Ukrajincům svůj respekt za jejich odvahu a zdůraznili, že 

by Ukrajinci měli mít možnost svobodně rozhodovat o budoucnosti své země.  

Více informací zde 

 

Dobrovolníci v humanitární pomoci EU: co nejvíce rukou na pomoc lidem v nouzi - rozhovor se zpravodajkou 

Michèle Striffler 

Až 10 tisíc Evropanů bude mít možnost nabídnout své schopnosti, zkušenosti a odborné znalosti v zemích postižených 

humanitárními krizemi. Nově navrhovaná iniciativa umožňuje nasazení dobrovolníků, aby přímo na místě pomohli s 

organizací, logistikou, rekonstrukcí poškozené infrastruktury a školením místního personálu. Evropský parlament dal 25. 

února svou podporu programu EU Aid Volunteers. Povídali jsem si o něm se zpravodajkou, francouzskou lidoveckou 

poslankyní Michèle Striffler. 

Více informací zde 

 

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140226STO37004/html/Mapa-Kde-bude-nejv%C3%ADc-pot%C5%99eba-Fond-evropsk%C3%A9-pomoci-nejchud%C5%A1%C3%ADm-osob%C3%A1m
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140226STO37005/html/%E2%80%9CNeubli%C5%BEujte-sv%C3%A9mu-srdci%E2%80%9D-%E2%80%93-Parlament-podpo%C5%99il-pravidla-pro-omezen%C3%AD-kou%C5%99en%C3%AD
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140221IPR36637/html/Ukrajinaposlanci-volaj%C3%AD-po-finan%C4%8Dn%C3%AD-pomoci-EUale-trvaj%C3%AD-na-c%C3%ADlen%C3%BDch-sankc%C3%ADch
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140226STO37003/html/Ukrajina-Poslanci-po%C5%BEaduj%C3%AD-podporu-demokracie
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140226STO37007/html/Dobrovoln%C3%ADci-v-humanit%C3%A1rn%C3%AD-pomoci-EU-co-nejv%C3%ADce-rukou-na-pomoc-lidem-v-nouzi
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Aktivity EP  

Hranice EU: Štrasburk - Kehl: po hranici už ani stopy 

 

Most Mimram, který se klene přes řeku Rýn a spojuje francouzské město 

Štrasburk s německým Kehlem, je spojnicí mezi dvěma regiony, které 

kdysi dělila nepřekonatelná hranice. V minulosti bylo Alsasko dějištěm 

několik krvavých bitev mezi Francií a Německem o vládu nad touto 

oblastí. Zbraně před téměř 70 lety utichly a místní obyvatelé využívají 

možnosti vyzkoušet si to nejlepší, co každá ze zemí nabízí, ať už jde o 

práci, bydlení nebo vzdělávání. 

 

Více informací zde 

 

 

EuroparlTV 

   Tento týden na EuroparlTV: 

 
   Evropské železnice v zelených, ale neradostných barvách 

   Nová finanční pomoc pro ty nejchudší v Evropě 

 
Další pořady na:  
http://www.europarltv.europa.eu/cs/home.aspx 

 

Volby do Evropského parlamentu 2014: tentokrát je to jiné 

 

Odpočítávání začalo: do otevření první volební místnosti pro volby do EP 

zbývá méně než sto dní. V druhých největších demokratických volbách 

na světě může 400 milionů občanů vybírat nový Evropský parlament. 

751 poslanců Evropského parlamentu, kteří zasednou v červenci do 

poslaneckých lavic, budou nejen určovat směřování evropských politik v 

příštích pěti letech, ale budou také volit lídra evropské exekutivy - 

předsedu Evropské komise.  

 

Více informací zde 

 

 

 

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140207STO35327/html/Hranice-EU-%C5%A0trasburk-Kehl-po-hranici-u%C5%BE-ani-stopy
http://europarltv.europa.eu/cs/player.aspx?pid=ecb76086-5782-4407-b4b1-a2dc01089d88
http://europarltv.europa.eu/cs/player.aspx?pid=0a31b6c2-9b2c-455c-b522-a2dd00ec35be
http://www.europarltv.europa.eu/cs/home.aspx
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140210IPR35560/html/Volby-do-Evropsk%C3%A9ho-parlamentu-2014-tentokr%C3%A1t-je-to-jin%C3%A9
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Aktivity IKEP 

 

Když chci na stáž do institucí Evropské unie  

 

Dne 6. března 2014 Vás zveme na seminář s názvem "Když chci na stáž do 

institucí Evropské unie". Jaké je to pracovat v institucích EU a jak se do nich 

vůbec dostat? Praktické informace i osobní postřehy bývalého stážisty si přijďte 

od 17 hodin poslechnout do Evropského domu, Jungmannova 24, Praha 1. Na 

seminář je možné se registrovat prostřednictvím e-mailu 

eurocentrum.praha@euroskop.cz.  

 

Další informací o našich debatách a seminářích 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.  

 

05. 03. 2014 Kino Evropský dům uvede dánský snímek Mazel, který vypráví 

příběh o téměř čtyřicetiletém Denisovi, který se živí jako profesionální 

kulturista a ve svém věku je pořád starý mládenec. 

 

19. 03. 2014 Zveme Vás na německý film o plýtvání jídlem nazvaný 

Z popelnice do lednice. Než se zelenina dostane z pole na váš talíř, nejméně 

polovina jí skončí na skládce. 

 

Program kina Evropský dům zde 

 

 

Problémy eurozóny na začátku roku 2014  

 

Dne 12. března 2014 Vás Informační kancelář Evropského parlamentu zve na 

debatu o Problémech eurozóny na začátku roku 2014 - jak jsou na tom 

členské státy? Debata se uskuteční od 17 hodin v Evropském domě, 

Jungmannova 24, Praha 1. Na debatu se registrujte prostřednictvím e-mailu 

seminare@europeum.org nebo telefonicky na 224186207. 

 

Další informací o našich debatách a seminářích zde 

mailto:eurocentrum.praha@euroskop.cz
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:seminare@europeum.org
http://www.evropsky-parlament.cz/cs/novinky_a_udalosti/akce_v_evropskem_dome/seminars.html
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Erasmus + má nějaké skutečné plus?  

 

Dne 26. března 2014 Vás zveme na seminář o programu Erasmus +. Má 

tento program nějaké skutečné plus? Od 17 hodin se v Evropském domě, 

Jungmannova 24, Praha 1, bude hovořit o tom, jak nový program funguje a 

co všechno může nabídnout.  Na seminář je možné se registrovat e-mailem 

seminare@europeum.org nebo telefonicky na 224186207.  

 

Další informací o našich debatách a seminářích zde 

 

 

 

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 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 
 
 

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/mladez_a_skoly/eye.html
http://katalog.evropska-unie.cz/
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Evropa? Jasná volba! Soutěž Mladých evropských federalistů 

 

Do 13. března 2014 napište článek, natočte video či vytvořte plakát na téma 

Evropský parlament, volby do EP nebo 10 let ČR v EU. 

 

Soutěžní příspěvky posílejte na adresu info@federaliste.cz a vyhrajte hodnotné 

ceny a víkend v Brně, kde se setkáte s europoslancem, aktivisty a profesory z 

Masarykovy univerzity. 

 

Více informací 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 
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