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únor 2015 

Z jednání Evropského parlamentu 

 

Evropský parlament na svém plenárním zasedání ve Štrasburku ve dnech 9. - 12. února 2015 projednal následující 

témata: 

 

Mírový plán pro Ukrajinu: Minsk II musí přinést výsledky, řekli poslanci 

Mírová iniciativa kancléřky Merkelové a prezidenta Hollanda a zejména středeční jednání lídrů Německa, Francie, Ukrajiny 

a Ruska v Minsku o hledání cesty z krize byly hlavními body rozpravy poslanců s šéfkou unijní diplomacie Federicou 

Mogheriniovou v úterý podvečer.  

Více informací zde  
 

Boj proti terorismu: poslanci diskutovali o prioritách před summitem EU 

Poslanci ve středeční rozpravě s předsedou Komise J.-C. Junckerem a Z. Kalnina-Lukasevicovou, lotyšskou státní tajemnicí 

pro evropské záležitosti, představili své podněty k případným unijním opatřením na boj proti terorismu. Parlament 

hlasoval o usnesení k této otázce ve středu na plénu. Boj proti terorismu byl také hlavním tématem neformálního setkání 

hlav států a vlád v Bruselu dne 12. února. K dalším tématům by měla patřit hospodářská a měnová unie a situace na 

Ukrajině. 

Více informací zde 

 

Jmenná evidence cestujících (PNR) a ochrana dat musí jít ruku v ruce, říká EP 

Hlavními nástroji na ochranu EU před teroristickými útoky a zároveň zajištění práv občanů by dle europoslanců měly být 

programy na prevenci radikalizace, posílení kontrol na vnějších hranicích schengenského prostoru a lepší výměna 

informací mezi členskými státy. Ve schváleném usnesení poslanci vyzývají členské státy, aby pokročily v práci na balíčku 

na ochranu údajů tak, aby jednání o jmenné evidenci cestujících mohla probíhat souběžně a vést k přijetí soudržného 

souboru opatření. 

Více informací zde 

 

Evropský parlament obnoví vyšetřování aktivit CIA na území EU 

Výbory Evropského parlamentu pro občanské svobody, zahraniční věci a lidská práva obnoví ve světle nových odhalení 

Senátu USA o využívání mučení ze strany CIA vyšetřování údajné přepravy a nezákonného zadržování vězňů v členských 

státech EU. Vyplývá to z usnesení, které ve středu schválil Evropský parlament. Poslanci zároveň opětovně vyzvali členské 

státy, kterých se obvinění týkají, k vnitrostátnímu vyšetřování a potrestání osob, které byly do těchto operací zapojeny. 

Více informací zde 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20150206IPR21204/html/M%C3%ADrov%C3%BD-pl%C3%A1n-pro-Ukrajinu-Minsk-II-mus%C3%AD-p%C5%99in%C3%A9st-v%C3%BDsledky-%C5%99%C3%ADkaj%C3%AD-poslanci
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20150206IPR21205/html/Boj-proti-terorismu-poslanci-budou-diskutovat-o-priorit%C3%A1ch-p%C5%99ed-summitem-EU
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20150206IPR21217/html/Jmenn%C3%A1-evidence-cestuj%C3%ADc%C3%ADch-%28PNR%29-a-ochrana-dat-mus%C3%AD-j%C3%ADt-ruku-v-ruce-%C5%99%C3%ADk%C3%A1-EP
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20150206IPR21212/html/Evropsk%C3%BD-parlament-obnov%C3%AD-vy%C5%A1et%C5%99ov%C3%A1n%C3%AD-aktivit-CIA-na-%C3%BAzem%C3%AD-EU
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Poslanci žádají označování země původu masa u zpracovaných potravin 

Maso využívané jako složka zpracovaných potravin, například lasagní, by mělo podléhat podobným pravidlům na 

označování země původu jako čerstvé hovězí, uvedli ve středu poslanci Evropského parlamentu. V usnesení vyzvali 

Evropskou komisi, aby předložila legislativní návrh, který by přispěl k obnovení důvěry spotřebitelů po skandálu s 

koňským masem a dalšími případy potravinových podvodů.  

Více informací zde 

 

Správa internetu: jak zajistit, aby internet zůstal skutečně globálním prostředkem 

Technické normy a fungování internetu patří mezi témata, o kterých každoročně diskutuje Fórum pro správu internetu 

(IGF). IGF, zřízené Organizací spojených národů, je fórem mnoha zainteresovaných stran. Letos končí jeho současný 

mandát. Evropský parlament chce tuto důležitou platformu zachovat, a proto přijal ve středu usnesení, ve kterém "vyzývá 

OSN, aby obnovila mandát IGF a posílilo jeho zdroje". 

Více informací zde 

 

Poslanci vyzývají k lepšímu sledování dodržování základních práv v EU 

Poslanci ve středu 11. února diskutovali s místopředsedou Komise Fransem Timmermansem a lotyšskou státní tajemnicí 

pro evropské záležitosti Zandou Kalnina-Lukaševicovou o návrzích na rámec EU pro demokracii, právní stát a základní 

práva, jež by měl zhodnotit, zda členské státy dodržují své povinnosti v těchto oblastech.  

Více informací zde 

 

Evropský parlament zřizuje zvláštní výbor pro daňová rozhodnutí 

Evropský parlament ve čtvrtek schválil rozhodnutí o zřízení zvláštního výboru "pro rozhodnutí o daňovém režimu a jiná 

opatření podobná svojí povahou nebo účinkem", jež přijaly členské státy EU. Výbor, který bude mít 45 členů a bude mít za 

cíl připravit doporučení do budoucna, je zřízen na počáteční období šesti měsíců.  

Více informací zde 

 

Humanitární krize v Iráku a Sýrii: EP volá po posílení pomoci 

Mezinárodní společenství musí splnit své závazky na posílení humanitární pomoci milionům osob trpícím v důsledku krizí v 

Iráku a Sýrii, uvedli poslanci Evropského parlamentu ve čtvrtek schváleném usnesení. Parlament rovněž vyzval EU, aby 

zvážila svolání dárcovské konference a zdůraznil, že k porážce tak zvaného "Islámského státu" (ISIL/DAIŠ) je potřeba 

politická přeměna v Sýrii a inkluzivní vláda v Iráku.  

Více informací zde 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20150206IPR21201/html/Poslanci-%C5%BE%C3%A1daj%C3%AD-ozna%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD-zem%C4%9B-p%C5%AFvodu-masa-u-zpracovan%C3%BDch-potravin
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20150211STO22808/html/Spr%C3%A1va-internetu-zajistit-aby-internet-z%C5%AFstal-skute%C4%8Dn%C4%9B-glob%C3%A1ln%C3%ADm-prost%C5%99edkem
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20150206IPR21210/html/Poslanci-vyz%C3%BDvaj%C3%AD-k-lep%C5%A1%C3%ADmu-sledov%C3%A1n%C3%AD-dodr%C5%BEov%C3%A1n%C3%AD-z%C3%A1kladn%C3%ADch-pr%C3%A1v-v-EU
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20150206IPR21203/html/Evropsk%C3%BD-parlament-z%C5%99izuje-zvl%C3%A1%C5%A1tn%C3%AD-v%C3%BDbor-pro-da%C5%88ov%C3%A1-rozhodnut%C3%AD
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20150206IPR21202/html/Humanit%C3%A1rn%C3%AD-krize-v-Ir%C3%A1ku-a-S%C3%BDrii-EP-vol%C3%A1-po-pos%C3%ADlen%C3%AD-pomoci
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Aktivity EP  

Informační síť EP: Digitální zdroje pro vaše 

zpravodajství o Evropském parlamentu 

  

Zabýváte se Evropským parlamentem, píšete o unijních 

politikách, vedete web nebo blog věnovaný evropským 

tématům? Nabízíme vám volně k použití velké množství 

infografik, videí a fotografií, které jsou připraveny ke stažení 

a vkládání na webové stránky a pro sociální média. Tyto 

materiály jsou zdarma k použití, a většinou jsou k dispozici ve 

všech 24 úředních jazycích EU. 

Více informací zde 

 

 

EuroparlTV 

Tento týden na EuroparlTV: 

Víte, odkud pochází vaše potraviny? 

Odpočítávání před mírovým jednáním o Ukrajině 

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

 

Viceprezident USA Joe Biden navštívil Evropský 

parlament 

  

Americký viceprezident Joe Biden zavítal během své návštěvy 

Bruselu i do Evropského parlamentu, kde se setkal s 

předsedou Parlamentu Martinem Schulzem a předsedy 

parlamentních politických skupin. Martin Schulz Joe Bidena 

uvítal slovy: "Transatlantické vztahy procházejí v posledních 

letech zatěžkávacími zkouškami, ale stále je mnohem víc 

toho, co nás spojuje, než toho, co nás rozděluje." 

Více informací zde  

http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20150205STO19602/html/Informa%C4%8Dn%C3%AD-s%C3%AD%C5%A5-EP-zaj%C3%ADmav%C3%A9-zdroje-pro-va%C5%A1e-zpravodajstv%C3%AD-o-Evropsk%C3%A9m-parlamentu
http://www.europarltv.europa.eu/cs/home.aspx
http://europarltv.europa.eu/cs/player.aspx?pid=9da3eda8-2f36-473b-a58d-a437010a4732
http://europarltv.europa.eu/cs/player.aspx?pid=1b995008-e917-4676-8816-a43b00f0707a
http://www.europarltv.europa.eu/cs/home.aspx
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20150205STO19403/html/Viceprezident-USA-Joe-Biden-nav%C5%A1t%C3%ADvil-Evropsk%C3%BD-parlament
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Aktivity IKEP 

 

Evropský parlament ocenil 21 let činnosti Nadace 

Naše dítě 

  

V pondělí 2. února předala europoslankyně Dita 

Charanzová ve Valdštejnském paláci v Praze Cenu 

evropského občana ředitelce organizace a senátorce 

Zuzaně Baudyšové za 21 let činnosti Nadace Naše dítě. 

Cena evropského občana se uděluje od roku 2008, v ČR 

byla letos udělena poprvé, jejími laureáty se stala Nadace 

Naše dítě a Evropský parlament mládeže.  

Více informací zde 

 

Panelová diskuze v Evropském domě 

  

Ve středu 18. února Vás zveme na panelovou diskuzi s 

názvem Je práce s mládeží "školou demokracie" pro 

mladé? Diskuze se uskuteční v Evropském domě od 

15:00–18:00, Jungmannova 24, 110 00 Praha 1. V panelu 

diskuze zasednou zajímaví hosté, mimo jiné Aleš 

Sedláček, předseda České rady dětí a mládeže, a Jan 

Husák, vedoucí Národní pracovní skupiny pro 

strukturovaný dialog. 

Více informací zde 

 

 

Semináře v Evropském domě 

 

V pondělí 23. února Vás zveme na seminář s názvem "EU a 

Rusko – partneři nebo soupeři". Seminář se uskuteční v 

Evropském domě od 17:00–19:00, Jungmannova 24, 110 

00 Praha 1. Na seminář je možné se registrovat 

prostřednictvím e-mailu seminare@europeum.org nebo na 

telefonním čísle 224186207. 

Více informací zde 

http://www.evropsky-parlament.cz/cs/novinky_a_udalosti/tiskove_zpravy/2015/unor_2015/nadace_nase_dite.eu/portal/cs/13/02/2014
http://www.evropsky-parlament.cz/cs/novinky_a_udalosti/akce_v_evropskem_dome/kulate_stoly_panelove_diskuze_2015.eu/portal/cs/12/02/04/02/2014
mailto:seminare@europeum.org
http://www.evropsky-parlament.cz/cs/novinky_a_udalosti/akce_v_evropskem_dome/seminare_2015.eu/portal/cs/13/02/2014
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Semináře v Evropském domě 

 

Ve středu 11. března Vás zveme na seminář s názvem 

"Kam bude směřovat podpora z fondů EU". Seminář 

se uskuteční v Evropském domě od 17:00–19:00, 

Jungmannova 24, 110 00 Praha 1. Na seminář je možné 

se registrovat prostřednictvím e-mailu 

seminare@europeum.org nebo na telefonním čísle 

224186207. 

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. 

18. 02. 2015 promítá Kino Evropský dům film Zoran, můj 

synovec idiot, který vypráví příběh čtyřicátníka, který žije 

sám a spřádá marné sny o návratu své bývalé ženy. 

04. 03. 2015 uvede Kino evropský dům drama V temnotě 

natočené podle skutečných událostí, které se odehrály  

v nacisty okupovaném Lvově. 

Program kina Evropský dům a více informací zde 

mailto:seminare@europeum.org
http://www.evropsky-parlament.cz/cs/novinky_a_udalosti/akce_v_evropskem_dome/seminare_2015.eu/portal/cs/13/02/2014
http://www.evropsky-parlament.cz/cs/novinky_a_udalosti/akce_v_evropskem_dome/kino_evropsky_dum_2015.eu/portal/cs/13/02/2014
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KNIHOVNA A STUDOVNA v Evropském domě 

 

Rádi bychom Vás pozvali do knihovny a studovny v 

prostorech Evropského domu, kde je Vám k dispozici 

více než 3000 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, v pátek do 17:00. 

 

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. 

 

 
 
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://katalog.evropska-unie.cz/
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

