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Z plenárního zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku ve 
dnech 3. - 6. dubna  2017 

 

 
Předseda EP Tajani zahájil plenární zasedání 

 
Předseda Evropského parlamentu Antonio Tajani zahájil v pondělí dubnové plenární zasedání 

poslanců EP ve Štrasburku vyjádřením soustrasti obětem a pozůstalým teroristického útoku v 
ruském metru a obětem a pozůstalým kolumbijského přírodního neštěstí. 

 
 

Více informací zde 
 

 
 
 
 

EP podpořil zprávu  poslankyně Konečné o omezení výroby z palmového oleje 

 
Palmový olej je levný, a proto se začal využívat v potravinách, kosmetice a biopalivech. Podle 
české poslankyně Kateřiny Konečné to je ale zbytečné a navíc škodlivé. Proto ve zprávě z 

vlastní  iniciativy  žádá,  aby  do  roku  2020  bylo  postupně  ukončeno  používání  biopaliv  a 
rostlinných  olejů, které mají za důsledek  odlesňování,  a aby byl zaveden  jednotný  systém 
certifikace palmového oleje v EU. EU by také měla postupně do roku 2020 přestat využívat 
rostlinné  oleje, které  zapříčiňují  odlesňování.  Plénum  podpořilo  toto doporučení  v úterý  4. 

dubna poměrem hlasů 640 pro, 18 proti, 28 poslanců se zdrželo hlasování. 
 
 

Více informací zde 

 
EP vyzval Komisi a členské státy ke zpřísnění kontroly emisí 

 
Skutečnost, že emise NOx u dieselových motorů jsou v provozu mnohem vyšší než v 
laboratorních  testech,  byla státům  EU a Komisi  známa  již před deseti  lety. Nyní se musí 

zajistit zlepšení testování a kontrola nových automobilů, tvrdí poslanci v doporučení, o kterém 
se hlasovalo v úterý. V samostatném hlasování poslanci upravili nařízení EU pro schvalování 
typu  tak,  aby  bylo  testování  bezpečnosti  a  dopadů  na  životní  prostředí  nezávislejší,  s 
přísnějším dohledem nad automobily, které jsou v provozu. 

 
 

Více informací zde 

 
 
 
 

 

Prioritou  ve vyjednáváních o vystoupení UK z EU budou pro poslance zájmy občanů 

 
Spojené království a Evropská unie za několik týdnů zahájí vyjednávání o podmínkách vystoupení  

a jakákoliv  dohoda  o nových  vzájemných  vztazích  bude  muset  být  schválena Evropským 
parlamentem. Plénum ve středu diskutovalo a hlasovalo (516 hlasů pro, 133 proti, 
50 se zdrželo hlasování) o parlamentních prioritách pro tato jednání. Klíčovým východiskem 
pro  poslance  je  zajištění  práv  občanů.  Ve  videoreportáži  shrnujeme,  jaká  práva  občané 
Evropské unie vlastně požívají a co je ve hře. 

 
 

Více informací zde 
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Zpřísnění požadavků na bezpečnost a sledovatelnost zdravotnických prostředků 
 

Evropský parlament ve středu schválil nařízení, jež zpřísní kontrolní a certifikační postupy pro 

zdravotnické   prostředky.   Cílem   nových   předpisů,   které   jsou   reakcí   na   skandál   s 
nebezpečnými prsními implantáty z Francie a nevhodnými umělými kyčlemi ze Slovenska, je 

zajistit soulad zdravotnických prostředků s platnými předpisy a posílit jejich sledovatelnost. 
 

 
Více informací zde 

 

 
 
 

Parlament podporuje Ukrajinu i bezvízový styk 

 
Evropský  parlament  v  posledních  letech  konsistentně  vyjadřuje  solidaritu  s  Ukrajinou  a 
podporuje  její snahy  o bližší  vztahy s Evropskou  unií. Poslanci  důrazně  odsoudili  ruskou 
agresi v podobě invaze na Krym a snaží se napomáhat politickým i hospodářským reformám. 

Posledním vyjádřením této podpory je uvolnění vízového režimu s Ukrajinou. V časové ose 
shrnujeme hlavní milníky a vysvětlujeme chystaný bezvízový styk. 

 
 

Více informací zde 
 

 
 
 

AKTIVITY EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

Výročí Římských smluv 

Když se před šedesáti lety sešlo šest evropských státníků k podpisu smluv v Římě, stvrdili tím 
nejenom společný trh, ale také mír a prosperitu, které se dnes vztahují na skoro celý evropský 

kontinent. Jak se bude evropský projekt dále vyvíjet je nyní aktuální a palčivá otázka. Poslední 
březnový víkend se v Římě konaly oslavy šedesátých narozenin EU, kterých se zúčastnili také 
významní poslanci Evropského parlamentu. Šéfové států a vlád diskutovali přijetí deklarace o 
budoucím směřování Unie. 

 

 
Více informací zde 

 

 

Přihlaste se na stáž do Evropského parlamentu 

 
Uvažujete o stáži v některé z institucí Evropské unie? Přestaňte uvažovat a přihlaste se! Až 

do 15. května 2017 se můžete přihlásit na stáž do Evropského parlamentu. Parlament nabízí 
několik  druhů  stáží  v  rámci  svého  generálního  sekretariátu,  a  poskytuje  tak  možnost 
odborného vzdělávání i možnost dovědět se něco víc o tom, co Evropský parlament je a čím 
se zabývá. 

 
 

Více informací zde 

 
 

AKTIVITY INFORMAČNÍ KANCELÁŘE EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ČR 

Oslavte s námi Den Evropy  v Karlových Varech 

Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR Vás zve na Den Evropy, který společně 
oslavíme v sobotu 6. května 2017 v Karlových Varech, kde bude zároveň zahájena lázeňská 

sezóna. Těšit se můžete na bohatý program, který vyvrcholí koncertem Verony. Dále jsou pro 
Vás připraveny soutěže, workshopy pro děti a mnoho dalšího. Vstupné je pro všechny 
návštěvníky zdarma. Těšíme se na Vás! 

 

 
Více informací zde 
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Oslavte s námi Den Evropy  v Praze 
 

Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR a Zastoupení Evropské komise v ČR Vás 

zvou  na oslavu  Dne  Evropy  ve čtvrtek  4. května  od 13:00  na Střelecký  ostrov  v Praze. 
Připraven je pro Vás bohatý program, včetně koncertu Debbi a kapely Eddie Stoilow. Dále se 
můžete  těšit  na  soutěže,  aktivity  pro  děti  a  mnoho  dalšího.  Vstupné  je  pro  všechny 
návštěvníky zdarma, kapacita ostrova je však omezená. 

 
 

Více informací zde 

 
Oslavte Den Evropy  hudbou 

 
Oslovuje  Vás  vážná  hudba?  U  příležitosti  oslav  Dne  Evropy  bychom  Vás  jako  partneři 
koncertu pořádaného rádiem Classic Praha rádi pozvali do pražského Rudolfina na koncert 
Beethovenovy Ódy na radost, Symfonie č. 9 d moll. Těšit se můžete na světově uznávaný 
Český filharmonický sbor Brno za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu. 

Sólových partů se zhostí Nikola Proksch, Eva Maria Riedl-Buschan, Richard Samek a Peter 
Mikuláš a taktovky se chopí dirigent Jan Kučera. Koncert se uskuteční v úterý 9. května od 
19:30. Vstupenky na koncert je možné koupit v síti Ticket Art. 

 
 

Více informací zde 

 
Můj život  Cukety na Anifilmu 

 
V prvním květnovém týdnu můžete na festivalu Anifilm 2017 v jihočeské Třeboni vidět finalistu 
filmové ceny Evropského parlamentu LUX Film Prize 2016: film Můj život Cukety režiséra 
Claude Barrase. Jedná se o dojemný animovaný příběh o malém chlapci, který v sirotčinci 

nalezne přátele na celý život. 
 
 

Více informací zde 

 
 
 
 

Snímky Filmové ceny LUX na 24. ročníku Dnů evropského filmu 

 
Ve čtvrtek 6. dubna začal 24. ročník festivalu Dny evropského filmu, filmová přehlídka toho 
nejlepšího, co v evropské kinematografii za poslední roky vzniklo. V sekci Filmové ceny LUX 
můžete vidět finalisty Filmové ceny Evropského  parlamentu  LUX 2016. Cílem této ceny je 
podpořit  evropskou  kinematografii  a  také  veřejnou  debatu  o  Evropě,  jejích  hodnotách  a 

sociálních otázkách. 
 
 

Více informací zde 

 
Pojďte s námi na NGO market 

 
Informační kancelář Evropského parlamentu, jako jeden z partnerů tradičního veletrhu 
neziskovek NGO Marketu, Vás zve na tuto událost, která se uskuteční ve středu 12. dubna v 
pražském Foru Karlín, kde se návštěvníkům představí na 220 neziskových organizací z České 

republiky i zahraničí. Veletrh doprovodí celodenní program plný workshopů, seminářů a 
praktických ukázek z činnosti neziskovek. Vstup na akci je již tradičně zdarma. 

 
 

Více informací zde 
 

 
 

Známe vítěze národního kola soutěže Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany 2017 

 
18. Národní výběrová konference Evropského parlamentu mládeže v ČR v Liberci, projekt 

organizovaný Evropským parlamentem mládeže v březnu 2016, získal první cenu v národním 
kole Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany. Cena Karla Velikého pro mladé Evropany 
každoročně hodnotí projekty, které podporují společný smysl pro vytváření evropské identity a 
integrace mezi mladými lidmi. 

 
 

Více informací zde 
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CO SE DĚJE V EVROPSKÉM DOMĚ 
 

Café Evropa 
 

Informační kancelář Evropského parlamentu a Evropská komise v ČR ve spolupráci s EUROPEUM Institute for European Policy 

Vás zvou na debatu v rámci formátu debat Café Evropa. Debata se uskuteční ve středu 19. dubna na téma Evropa na křižovatce 
- která z cest bude ta naše? Hosty tohoto debatního podvečera budou Petr Mach, europoslanec (Svobodní) a Luděk 

Niedermayer, europoslanec (TOP 09/STAN). 
 

Více informací zde 
 

Kulaté stoly / panelové diskuze 
 

V pátek 26. května Vás zveme na debatu nazvanou Ekonomické dopady Trumpovy vlády na EU. Debatovat s Vámi budou Pavel 
Telička, místopředseda Evropského parlamentu, Helena Horská, hlavní ekonom Raiffeisenbank a.s., Aleš Chmelař, ekonom Úřadu 

vlády ČR. 
 

Více informací zde 
 

Semináře 
 

Zveme Vás na seminář s názvem Máme se bát evropských populistů? Seminář se uskuteční v úterý 11. dubna od 17:00 v 
Evropském domě, Jungmannova 24, Praha 1. Úvodní příspěvky pronesou a Vaše dotazy zodpoví Mats Braun, vedoucí katedry 
International Relations and European Studies, Metropolitní univerzita Praha, Martin Mejstřík, Fakulta sociálních věd Univerzity 

Karlovy, Ondřej Houska, redaktor Hospodářských novin, bývalý zpravodaj Českého rozhlasu v Bruselu. 
 

Více informací zde 
 

Kino Evropský dům 
 

12. dubna 2017 19:00 promítá Kino Evropský dům film Egon Schiele, o malíři a grafikovi Egonu Schielovi jednom z 

nejprovokativnějších vídeňských umělců začátku 20. století. 
26. dubna 2017 19:00 promítá Kino Evropský dům snímek Monsieur Chocolat o prvním černošském klaunovi. 

 

Více informací zde 
 

Výstava 
 

Zveme Vás na výstavu s názvem Ne násilí na ženách, která je veřejnosti přístupná zdarma každý všední den od 10:00 do 
18:00 hod., v pátek do 17:00 hod. v Evropském domě, Jungmannova 24, Praha 1. 

 
Výstava byla připravená Informačním centrem OSN v Praze ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v České republice 
představuje vybrané práce z finálního kola evropské soutěže v tvorbě tiskových inzerátů proti násilí na ženách, která se uskutečnila 

v roce 2011. Výstava upozorňuje na palčivý problém všech společností světa a podněcuje Evropany, aby každý svým dílem 

přispěl k jeho odstranění. 
 

Více informací zde 
 

 
 
 

 
 

Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR, Jungmannova 24, 110 00 Praha 1 
Telefon: +420 255 708 208 

E-mail :  eppraha@ep.europa.eu 
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