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duben 2014 

Projednávaná legislativa v Evropském parlamentu 

 

Evropský parlament na svém plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 2. a 3. dubna 2014 projednal následující témata: 

 

Zahájení zasedání: oprava střešních trámů a změny v pořadu jednání 

Místopředseda Evropského parlamentu Gianni Pittella zahájil plenární zasedání poděkováním administrativě EP za opravu 

jednacího sálu, který byl po dvou letech znovu otevřen. Tyto opravy, které zahrnovaly instalaci masívní podpůrné 

konstrukce z oceli, která vyztužila popraskané dřevěné střešní trámy, jsou znázorněny na výstavě fotografií před jednacím 

sálem. Místopředseda Pittella následně ohlásil změny v pořadu jednání pro středu a čtvrtek.  

Více informací zde  
 

Poslanci podpořili legislativu omezující škodlivý hluk z dopravy 

Hlukové limity pro automobily budou za účelem ochrany veřejného zdraví zpřísněny – Parlament ve středu schválil 

neformální dohodu s ministry členských států EU. Text nařízení požaduje zavedení označování nových automobilů dle 

hladiny hluku. Hybridní a elektrická vozidla by také měla být vybavena akustickým systémem, který by varoval chodce 

před blížícím se vozidlem.  

Více informací zde 

 

"Magnitského seznam": poslanci vyzývají k unijním sankcím vůči 32 ruským úředníkům 

EU by měla zamítnout víza a zmrazit finanční prostředky v EU 32 ruským státním úředníkům odpovědným za smrt 

ruského právníka Sergeje Magnitského, následné zastírání skutečností ze strany soudů a za pokračující obtěžování jeho 

rodiny. Uvádí se tak ve středu schváleném usnesení, které uvádí jména úředníků.  

Více informací zde 

 

Poslanci chtějí stropy pro poplatky za placení kartou a bezpečné online platby 

Poplatky, které banky účtují obchodníkům za platby zákazníků by dle návrhů, o kterých ve čtvrtek hlasovali poslanci, měly 

být zastropovány. Poslanci v samostatném hlasování schválili opatření na posílení bezpečnosti online plateb.  

Více informací zde 
 

http://www.volby2014.eu/
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140331IPR41176/html/Zah%C3%A1jen%C3%AD-zased%C3%A1n%C3%AD-oprava-st%C5%99e%C5%A1n%C3%ADch-tr%C3%A1m%C5%AF-a-zm%C4%9Bny-v-po%C5%99adu-jedn%C3%A1n%C3%AD
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140331IPR41178/html/Poslanci-podpo%C5%99ili-legislativu-omezuj%C3%ADc%C3%AD-%C5%A1kodliv%C3%BD-hluk-z-dopravy
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140331IPR41184/html/Magnitsk%C3%A9ho-seznam-poslanci-vyz%C3%BDvaj%C3%AD-k-sankc%C3%ADm-EU-v%C5%AF%C4%8Di-32-rusk%C3%BDm-%C3%BA%C5%99edn%C3%ADk%C5%AFm
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140331IPR41233/html/Poslanci-cht%C4%9Bj%C3%AD-stropy-pro-poplatky-za-placen%C3%AD-kartou-a-bezpe%C4%8Dn%C3%A9-online-platby
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EP chce rovný přístup k internetu pro online služby a konec poplatků za roaming 

Poskytovatelé přístupu k internetu by již neměli mít možnost blokovat či zpomalovat vybrané služby z ekonomických či 

jiných důvodů. Uvádí se tak v návrzích obsažených v tzv. „telekomunikačním balíčku“, o kterých ve čtvrtek hlasoval 

Parlament. Poslanci chtějí také zrušit poplatky za roaming při používání mobilního telefonu v jiné zemi v rámci EU od 15. 

prosince 2015.  

Více informací zde 

 

Poslanci snížili cla na dovoz zboží z Ukrajiny 
Přibližně 98 % cel, která na hranicích Unie platí vývozci ukrajinských zemědělských výrobků, železa a oceli či strojů, bude 

na základě návrhu, který ve čtvrtek schválil Evropský parlament, zrušeno. Toto jednostranné opatření, které ušetří 

výrobcům a vývozcům 487 milionů EUR ročně, by mělo pomoci ukrajinské ekonomice. 

Více informací zde  

 

Aktivity EP  

Co přináší EYE2014: program Evropského setkání mládeže 

 

Kolem šesti tisícovek mladých Evropanů se těsně před volbami do 

Evropského parlamentu sejde na Evropském setkání mládeže ve 

Štrasburku. Od 9. do 11. května je pro ně přichystáno množství 

seminářů, slyšení, diskusí a debat pořádaných Evropským parlamentem 

a jeho partnery. Každá z aktivit se týká jednoho z pěti nejpalčivějších 

témat, kterým dnes čelí evropská mládež: nezaměstnanosti mladých, 

digitální revoluce, budoucnosti Evropské unie, udržitelnosti nebo 

evropských hodnot. 

Více informací zde 

 

 

EuroparlTV 

   Tento týden na EuroparlTV: 
 
  Evropský rok rozvoje 2015: Důstojnost pro všechny 

   Rozlomí záruka pro mládež začarovaný kruh nezaměstnanosti? 
 

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

 

http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140331IPR41232/html/EP-chce-rovn%C3%BD-p%C5%99%C3%ADstup-k-internetu-pro-online-slu%C5%BEby-a-konec-poplatk%C5%AF-za-roaming
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140331IPR41177/html/Poslanci-sn%C3%AD%C5%BEili-cla-na-dovoz-zbo%C5%BE%C3%AD-z-Ukrajiny
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140327STO40006/html/Co-p%C5%99in%C3%A1%C5%A1%C3%AD-EYE2014-program-Evropsk%C3%A9ho-setk%C3%A1n%C3%AD-ml%C3%A1de%C5%BEe
http://www.evropsky-parlament.cz/cs/mladez_a_skoly/eye.html
http://www.europarltv.europa.eu/cs/home.aspx
http://europarltv.europa.eu/cs/player.aspx?pid=729da42d-bb54-4dfa-af43-a30000c59919
http://europarltv.europa.eu/cs/player.aspx?pid=95cef805-0f33-41b4-9c1e-a2fb00f53073
http://www.europarltv.europa.eu/cs/home.aspx
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Infografiky, videa, fotky … naše produkty jsou tu pro vás: k 

prohlížení i volnému použití 

 

Máte nějaký svůj online projekt, webovou stránku, blog … a chcete svým 

čtenářům nabídnout faktické informace o Evropském parlamentu nebo o 

evropských volbách v květnu 2014? Je tu pro vás široká škála produktů 

Evropského parlamentu – infografik, videí, rozhovorů, fotek – které se 

vám můžou hodit. Projděte si náš animovaný online katalog a využijte, 

co se vám hodí.  

Více informací zde 

 

Aktivity IKEP 

 

Den Evropy 

 

Ve čtvrtek 8. května 2014 Vás Informační kancleář Evropského 

parlamentu spolu s městem Plzeň zve na oslavu Dne Evropy u příležitosti 

64. výročí podepsání Schumanovy deklarace vyzývající ke sjednocení 

Evropy. Od 13 až do 21 hodin na Vás na Náměstí Republiky v Plzni 

čeká zajímavý program, který vyvrcholí v 19 hodin koncertem kapely 

Čechomor.  

 

Více informací 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.  

 

16. 4. 2014 Uvede Kino Evropský dům snímek nabitý emocemi, Příběh 

mého syna, který se odehrává v době bosensko-srbské války. V hlavní 

roli zazáří Penélope Cruz. 

 

Program kina Evropský dům zde 
 

http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140324STO39631/html/Infografiky-videa-fotky-%E2%80%A6-na%C5%A1e-produkty-jsou-tu-pro-v%C3%A1s-voln%C4%9B-k-pou%C5%BEit%C3%AD
http://www.evropsky-parlament.cz/
http://www.evropsky-parlament.cz/
http://www.evropsky-parlament.cz/cs/novinky_a_udalosti/tiskove_zpravy/2014_1/brezen_2014/schuman.html
http://www.csfd.cz/tvurce/24-penelope-cruz/
http://www.evropsky-parlament.cz/cs/novinky_a_udalosti/akce_v_evropskem_dome/europehousecinema.html
http://www.evropsky-parlament.cz/cs/novinky_a_udalosti/akce_v_evropskem_dome/europehousecinema.html


4 

 

 

Jakým způsobem je nakládáno s rozpočtem EU  

 

Dne 9. dubna 2014 Vás Informační kancelář Evropského parlamentu zve 

na seminář o rozpočtu EU. Víte jak funguje a kdo o něm rozhoduje? 

Seminář se uskuteční od 17 hodin v Evropském domě, Jungmannova 24, 

Praha 1. Registrovat se můžete prostřednictvím e-mailu 

seminare@europeum.org nebo telefonicky na 224186207. 

 

Další informace o našich debatách a seminářích zde 

Vím, proč volím On tour 

 

Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR podporuje projekt České 

rady dětí a mládeže "Vím, proč volím", který tvoří celorepublikovou 

kampaň na podporu občanské participace mladých lidí. Festival Vím, 

proč volím On tour proběhne formou 14 koncertů v různých městech po 

celé České republice během nichž budou mít lidé možnost získat informace 

o nadcházejících volbách do Evropského parlamentu.  

 

Další informace o tomto projektu 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 

 

 

http://www.evropsky-parlament.cz/
mailto:seminare@europeum.org
http://www.evropsky-parlament.cz/cs/novinky_a_udalosti/akce_v_evropskem_dome/seminars.html
http://www.evropsky-parlament.cz/
http://www.vimprocvolim.cz/
http://www.vimprocvolim.cz/
http://www.evropsky-parlament.cz/cs/mladez_a_skoly/eye.html
http://www.evropsky-parlament.cz/cs/mladez_a_skoly/eye.html
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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 

 
 

 
 

 

Předseda Evropského parlamentu v ČR 
 

Předseda Evropského parlamentu Martin Schulz přijal pozvání na 

oficiální návštěvu do České republiky ve dnech 10. - 12. dubna 2014. 

Během své návštěvy zahájí konferenci na Pražském hradě u příležitosti 

desetiletého výročí vstupu ČR do EU, setká se s prezidentem Milošem 

Zemanem a navštíví Památník Terezín. Na programu jsou naplánována 

také setkání s vysokými ústavními činiteli ČR, tiskové konference a malá 

část je věnována soukromému programu.   

Výzva 

 

Informační kancelář Evropského parlamentu by Vás tímto chtěla požádat o 

spolupráci při propagaci voleb do Evropského parlamentu umístěním loga 

na Vašich stránkách s proklikem na speciální web o volbách 

www.volby2014.eu. Děkujeme!  

 

Logo je volně ke stažení 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. 

 

http://katalog.evropska-unie.cz/
http://www.evropsky-parlament.cz/
http://www.volby2014.eu/
http://www.evropsky-parlament.cz/cs/novinky_a_udalosti/volby2.html
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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/
http://www.evropsky-parlament.cz/
http://www.facebook.com/pages/Prague-Czech-Republic/Informacni-kancelar-Evropskeho-parlamentu/278212515809?v=wall
http://www.volby2014.eu/

