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duben 2014 

Projednávaná legislativa v Evropském parlamentu 

 

Evropský parlament na svém plenárním zasedání ve Štrasburku ve dnech 14. - 17. dubna 2014 projednal následující 

témata: 

 

Zahájení zasedání: ne dělení Ukrajiny, minuta ticha za oběti rwandské genocidy 

Evropský parlament neuznává nelegální okupaci Krymu Ruskem a vyzývá jej v souladu s mezinárodním právem a principy 

ke stažení jeho jednotek z ukrajinské hranice, uvedl v úvodu posledního plenárního zasedání stávajícího volebního období 

předseda EP Martin Schulz. Vyzval také k minutě ticha k uctění 20. výročí genocidy 800.000 lidí ve Rwandě.  

Více informací zde  
 

Parlament sejmul břemeno záchrany bank z ramen daňových poplatníků 

Parlament v úterý schválil trojici opatření, která přenesou rizika úpadku bank z ramen daňových poplatníků na banky 

samotné. Dvě opatření se týkají restrukturalizace a ukončení činnosti problémových bank, třetí zajišťuje, že za vklady do 

100.000 EUR budou ručit banky a nikoli daňoví poplatníci. Tato opatření doplňují již existující jednotný mechanismus 

bankovního dohledu a posouvají EU o kus blíže k bankovní unii.  

Více informací zde 

 

Základní bankovní účet pro všechny 

Všechny osoby s legálním pobytem v EU budou mít na základě legislativy, kterou v úterý schválil Evropský parlament, 

právo otevřít si základní platební účet. Toto právo by nemělo být nikomu odmítnuto na základě národnosti či místa 

trvalého bydliště. Podle nových pravidel by měly být poplatky a pravidla pro tyto účty jasně uváděny a snadno 

porovnatelné. Zákazníci by také měli být s to jednoduše přejít na jiný základní účet nabízející lepší podmínky.  

Více informací zde 

 

Posílení bezpečnosti výrobků: poslanci požadují povinné označování "vyrobeno v" 

Označení "made in" (vyrobeno v) by mělo být povinné pro všechny výrobky prodávané na jednotném trhu, s výjimkou 

potravin. Parlament tak uvedl v úterním hlasování k návrhům na posílení požadavků pro bezpečnost výrobků a pravidel 

dozoru nad trhem, jejichž cílem je posílit ochranu spotřebitelů v EU. Poslanci také žádají přísnější sankce pro firmy, které 

http://www.volby2014.eu/
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140411IPR43467/html/Zah%C3%A1jen%C3%AD-zased%C3%A1n%C3%AD-ne-d%C4%9Blen%C3%AD-Ukrajiny-minuta-ticha-za-ob%C4%9Bti-rwandsk%C3%A9-genocidy
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140411IPR43458/html/Parlament-sejmul-b%C5%99emeno-z%C3%A1chrany-bank-z-ramen-da%C5%88ov%C3%BDch-poplatn%C3%ADk%C5%AF
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140411IPR43466/html/Z%C3%A1kladn%C3%AD-bankovn%C3%AD-%C3%BA%C4%8Det-pro-v%C5%A1echny


2 

 

prodávají nevyhovující či potenciálně nebezpečné zboží.  

Více informací zde 
 

Lepší vymahatelnost práv vysílaných pracovníků 

Práva pracovníků, kteří jsou dočasně vysíláni do zahraničí, budou díky novým pravidlům, která ve středu schválil 

Parlament, lépe chráněna. Díky parlamentním vyjednavačům bude snadnější odlišit skutečná vysílání pracovníků od 

pokusů vyhnout se zákonným povinnostem a členské státy získají flexibilitu pro provádění inspekcí. Na základě pravidel, 

která byla neformálně dohodnuta s Radou, budou hlavní dodavatelé a jejich subdodavatelé společně a nerozdílně 

odpovědni za nedodržování pracovního práva.  

Více informací zde 

 

Poslanci si došlapují na nehospodárné využívání plastových nákupních tašek 

Členské státy EU by měly do roku 2019 omezit o 80 % spotřebu nejpoužívanějších a nejvíce znečišťujících plastových 

tašek. Uvádí se tak v návrzích, které ve středu podpořil Parlament. Poslanci doporučili, aby členské státy k jejich omezení 

využili daně, poplatky, omezení pro uvádění na trh či zákazy. Plastové nákupní tašky výrazně znečišťují životní prostředí, 

zejména vodní útvary a vodní ekosystémy.  

Více informací zde  

 

Celounijní opatření na zabránění šíření invazivních nepůvodních druhů 

Parlament ve středu schválil opatření, která by měla zabránit šíření invazivních nepůvodních druhů rostlin, zvířat a hmyzu 

do EU, či zabránit těm, které do EU proniknou, v působení ekologických a ekonomických škod. Nová legislativa zakazuje 

druhy, které jsou pro Unii významné, a povede k lepší koordinaci mezi členskými státy při řešení této hrozby. 

Více informací zde  

 

Unijní pomoc zemím postižených katastrofami: rychleji a méně byrokracie 

Unijní pomoc členským a kandidátským zemím by měla být díky změnám v pravidlech Fondu solidarity EU (FSEU), které 

Parlament schválil ve středu, poskytována rychleji a efektivněji. Nová pravidla, která již byla neformálně dohodnuta s 

ministry členských států, zahrnují prodloužení lhůty pro podání žádosti o podporu po přírodní katastrofě z 10 na 12 týdnů, 

vyplacení 10 % podpory předem a zjednodušení kritérií pro schválení podpory pro menší, “regionální” katastrofy.  

Více informací zde  

 

Ukrajina: europoslanci vyzývají k sankcím EU vůči ruským energetickým společnostem 

EU musí posílit sankce vůči vybraným ruským představitelům a být připravena přijmout hospodářské sankce vůči Rusku, 

ke kterým je nutno ihned přistoupit, uvedli ve čtvrtek poslanci Evropského parlamentu. Na pozadí násilí cílícímu na 

destabilizaci východu a jihu Ukrajiny také vyzvali k přijetí opatření proti ruským firmám a jejich pobočkám, zejména v 

energetickém odvětví, a proti ruským aktivům v EU.  

Více informací zde  

 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140411IPR43453/html/Pos%C3%ADlen%C3%AD-bezpe%C4%8Dnosti-v%C3%BDrobk%C5%AF-poslanci-po%C5%BEaduj%C3%AD-povinn%C3%A9-ozna%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD-vyrobeno-v
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140411IPR43465/html/Lep%C5%A1%C3%AD-vymahatelnost-pr%C3%A1v-vys%C3%ADlan%C3%BDch-pracovn%C3%ADk%C5%AF
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140411IPR43461/html/Poslanci-si-do%C5%A1lapuj%C3%AD-na-nehospod%C3%A1rn%C3%A9-vyu%C5%BE%C3%ADv%C3%A1n%C3%AD-plastov%C3%BDch-n%C3%A1kupn%C3%ADch-ta%C5%A1ek
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140411IPR43471/html/Celounijn%C3%AD-opat%C5%99en%C3%AD-na-zabr%C3%A1n%C4%9Bn%C3%AD-%C5%A1%C3%AD%C5%99en%C3%AD-invazivn%C3%ADch-nep%C5%AFvodn%C3%ADch-druh%C5%AF
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140411IPR43469/html/Unijn%C3%AD-pomoc-zem%C3%ADm-posti%C5%BEen%C3%BDch-katastrofami-rychleji-a-s-m%C3%A9n%C4%9B-byrokracie
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140411IPR43468/html/Ukrajina-EP-vyz%C3%BDv%C3%A1-k-sankc%C3%ADm-EU-v%C5%AF%C4%8Di-rusk%C3%BDm-energetick%C3%BDm-spole%C4%8Dnostem
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Aktivity EP  

Paweł Kowal: Pokud bude reakce EU slabá, Putin udělá další krok 

 

Ukrajina se na předních příčkách zpravodajství objevuje už více než 4 

měsíce. To, co začalo jako masové demonstrace, se zvrhlo v násilné 

střety a nakonec došlo k anexi Krymského poloostrova Ruskem. 

Předseda delegace EP ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Ukrajina, 

polský poslanec ze skupiny Evropských konzervativců a reformistů Paweł 

Kowal říká, že EU na situaci „měla reagovat mnohem dřív“.  

 

Více informací zde 

 

 

EuroparlTV 

Tento týden na EuroparlTV: 

Ecall pro automobily: Čas znamená život 

Malé země EU: Má jejich hlas dostatečnou váhu? 

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

 

Předseda Evropského parlamentu Martin Schulz v České republice: 

Rozšíření EU o 10 zemí je velkým příběhem úspěchu 

 

Dne 1. května 2004 se vstupem zemí střední a východní Evropy do EU 

„stalo něco zcela přirozeného, vrátilo se k sobě to, co k sobě patří," řekl 

předseda Evropského parlamentu u příležitosti 10. výročí vstupu ČR do 

EU. Martin Schulz byl 10.-12. dubna na oficiální návštěvě České 

republiky. Na programu měl mj. setkání s prezidentem Milošem 

Zemanem a předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou, návštěvu Památníku 

Terezín a televizní debatu. 

 

Více informací zde 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140410STO43213/html/Pawe%C5%82-Kowal-Pokud-bude-reakce-EU-slab%C3%A1-Putin-ud%C4%9Bl%C3%A1-dal%C5%A1%C3%AD-krok
http://www.europarltv.europa.eu/cs/home.aspx
http://europarltv.europa.eu/cs/player.aspx?pid=cdbc3ed0-1b64-4ab5-a377-a306010017d4
http://europarltv.europa.eu/cs/player.aspx?pid=5ce12732-1ff9-4704-bf53-a30600fe8771
http://www.europarltv.europa.eu/cs/home.aspx
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140411STO43412/html/P%C5%99edseda-Parlamentu-v-%C4%8CR-Roz%C5%A1%C3%AD%C5%99en%C3%AD-EU-o-10-zem%C3%AD-je-velk%C3%BDm-p%C5%99%C3%ADb%C4%9Bhem-%C3%BAsp%C4%9Bchu.
http://www.evropsky-parlament.cz/cs/novinky_a_udalosti/tiskove_zpravy/2014_1/duben2014/schulz.html
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Aktivity IKEP 

Jak fungují české politické strany v rámci evropských stran - má je 

podle toho smysl volit?  

 

Dne 23. dubna 2014 Vás Informační kancelář Evropského parlamentu zve 

na seminář o fungování českých politických stran na evropské úrovni. 

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 

 
 

 

Předvolební debata kandidátů do Evropského parlamentu v 

Praze 

 

Informační kancelář Evropského parlamentu a think-tank 

Evropské hodnoty Vás zve na sedmou kandidátskou debatu, která 

proběhne ve středu 23. dubna od 19:00 – 20:40 v 

Kaiserštejnském paláci, 2. patro, Malostranské náměstí 23/37, 

Praha 1. Hlavním tématem debaty bude "Vize: jak by měla EU 

vypadat v roce 2019?". Pozvání na debatu přijali Jiří Paroubek 

(LEV 21), Petr Mach (Svobodní), Jana Volfová (Česká Suverenita), 

Ivan Bartoš (Piráti) a Milena Vicenová (LES). 

 

Více o předvolebních debatách zde 

 

NGO Market - veletrh neziskovek 

 

Informační kancelář Evropského parlamentu, jako jeden z partnerů 

tradičního veletrhu neziskovek, by Vás chtěla pozvat na NGO Market, který 

se uskuteční v pátek 25. dubna v Národní technické knihovně v Praze, 

kde se návštěvníkům představí více než 200 neziskových organizací z celé 

České republiky i zahraničí. Dveře NTK se návštěvníkům otevřou v 11 hodin. 

 

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.evropsky-parlament.cz/cs/novinky_a_udalosti/go_to_vote/debaty.html
http://www.evropsky-parlament.cz/
http://www.evropsky-parlament.cz/cs/novinky_a_udalosti/tiskove_zpravy/2014_1/duben2014/ngo_market.html
http://www.forum2000.cz/cz/projekty/ngomarket/2014/
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Volební kalkulačka EUVOX 2014 

 

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. a Informační kancelář Evropského 

parlamentu Vás srdečně zvou na veřejnou tiskovou konferenci ke 

spuštění volební kalkulačky EUVOX 2014, která se uskuteční v 

pátek 25. dubna v 9:30 v Evropském domě, Jungmannova 24, 

Praha 1. EUVOX 2014 je celoevropská volební kalkulačka, 

vícejazyčná on-line aplikace, která poradí ohledně toho, jak 

hlasovat v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu, 

které se uskuteční mezi 22. a 25. květnem 2014. 

 

Více informací zde 

Předvolební debata kandidátů do Evropského parlamentu v Brně 

 

Informační kancelář Evropského parlamentu a think-tank Evropské hodnoty 

Vás zve na osmou kandidátskou debatu, která proběhne ve pondělí 28. 

dubna od 19:00 – 20:40 v Sále Břetislava Bakaly – Malý sál, Žerotínovo 

náměstí 6, Brno. Hlavním tématem debaty bude "Vize ekonomického 

vládnutí a rozdělení kompetencí v EU". Pozvání na debatu přijali Jiří Pospíšil 

(TOP 09), Lukáš Štěpánek (ANO), Pavel Janeček (KSČM) a zatím 

neupřesněný kandidát za ČSSD. 

 

Více informací zde 

 

 

 

Open Air festival na Střeleckém ostrově 

 

Informační kancelář Evropského parlamentu a Zastoupení Evropské 

komise v ČR Vás zve na open air festival, který je součástí akcí 

organizovaných u příležitosti 10. výročí vstupu České republiky do 

Evropské unie.  Ve dnech 29. – 30. dubna 2014 bude pro 

návštěvníky Střeleckého ostrova připraven bohatý kulturní program 

plný hudby, výtvarného umění, filmu a poznávání zemí EU.  

 

Více na www.10let.eu 

 

http://www.evropsky-parlament.cz/cs/novinky_a_udalosti/tiskove_zpravy/2014_1/duben2014/euvox.html
http://www.evropsky-parlament.cz/
http://www.evropsky-parlament.cz/
http://www.evropsky-parlament.cz/cs/novinky_a_udalosti/tiskove_zpravy/2014_1/duben2014/euvox.html
http://www.evropsky-parlament.cz/
http://www.evropskehodnoty.cz/akce/debata-kandidatu-evropskeho-parlamentu-6/
http://www.10let.eu/
http://www.evropsky-parlament.cz/
http://www.10let.eu/
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Předvolební debata kandidátů do Evropského parlamentu  

v Praze 

 

Informační kancelář Evropského parlamentu a think-tank Evropské 

hodnoty Vás zve na devátou kandidátskou debatu, která proběhne ve 

pondělí 5. května od 19:00 – 20:40 v Evropském domě, Jungmannova 

24, Praha 1. Hlavním tématem debaty bude "EU: Kde a jak se má 

rozhodovat o rozpočtech?". Pozvání na debatu přijali Tomáš Zdechovský 

(TOP09) a Zuzana Brzobohatá (ČSSD), další účastníci budou upřesněni. 

 

Více informací zde 

 

 

 

 

Jaké jsou šance euroskeptických stran dostat se do 

Evropského parlamentu - bude to mít vliv na další 

směřování EU? 

 

Dne 7. května 2014 Vás Informační kancelář Evropského 

parlamentu zve na seminář na téma "Jak mohou uspět 

euroskeptické strany v jednotlivých členských zemích ve 

volbách do EP?". 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 

 

Den Evropy 

 

Ve čtvrtek 8. května 2014 Vás Informační kancelář 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 

 

 

http://www.evropsky-parlament.cz/
http://www.evropskehodnoty.cz/akce/debata-kandidatu-evropskeho-parlamentu-7/
http://www.evropsky-parlament.cz/
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.evropsky-parlament.cz/
http://www.evropsky-parlament.cz/cs/novinky_a_udalosti/tiskove_zpravy/2014_1/brezen_2014/schuman.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. 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 

 

 

Vím, proč volím On tour 

 

Informační kancelář Evropského parlamentu 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 

 

 
 
 

http://www.evropsky-parlament.cz/cs/mladez_a_skoly/eye.html
http://www.evropsky-parlament.cz/cs/mladez_a_skoly/eye.html
http://www.evropsky-parlament.cz/
http://www.vimprocvolim.cz/
http://www.vimprocvolim.cz/
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Svět knihy 2014 

 

Naše kancelář opět představí svoje aktivity v rámci 20. 

mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět 

knihy 2014, který probíhá od 15. do 18. května na 

Výstavišti Praha - Holešovice. Rádi Vám poskytneme 

informační materiály, odpovíme Vaše dotazy či poradíme jak 

se orientovat na webových stránkách institucí EU. Těšíme se 

na Vás! 

 

Více informací zde 

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. 
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