Co dělá Evropský
parlament
ve spolupráci s

za podpory

Evropský Parlament rozhoduje o důležitých věcech.
Nejčastěji jsou to věci, které se týkají práv lidí nebo třeba životního
prostředí ve všech státech Evropské unie.
Je dobré je řešit najednou pro všechny státy.
Evropská unie pak může dohlížet, jestli jsou pravidla dodržována.
Některá rozhodnutí se týkají přímo života lidí s postižením a jejich
rodin.
Na následujících stránkách máte několik příkladů,
o čem Evropský parlament jednal a hlasoval.

Zákon o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem
Rodiče lidí s mentálním postižením doma pečují o svého potomka
s postižením.
Anebo se rodiče musejí starat o malé děti.
Nebo o prarodiče, kteří potřebují pomoc, protože už jsou staří.
Lidem, kteří se o někoho starají, se říká osoby pečující.
Pro osoby pečující je často těžké kombinovat svou práci
s pečovatelskými povinnostmi.
Tento evropský zákon může zlepšit situaci rodinných příslušníků osob
s mentálním postižením nebo seniorů.
Tento zákon chrání osoby pečující na trhu práce.
Umožnuje jim například pracovat míň hodin, aby měly také čas se
starat o svého syna nebo dceru s postižením.
Umožnuje jim vzít si volno, když třeba prarodiče onemocní
a potřebují větší podporu.
Zároveň jim nikdo nesmí kvůli tomu dát výpověď z práce.
V Evropě je hodně pečujících osob.
Tento zákon je pro všechny pečující velmi důležitý, protože jim dává
více možností.
Více informací najdete zde. 1
Možná budete potřebovat asistenci, abyste těmto informacím
porozuměli.
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0270_CS.html

Zákon o přístupnosti
Tento zákon požaduje, aby bylo mnoho věcí v Evropě
přístupnější pro lidi s postižením.
Je to poprvé v historii Evropské unie, kdy je vytvořen takový zákon.
Přístupnější znamená srozumitelný a jednoduchý i pro lidi s různým
postižením.
Zákon o přístupnosti mluví například o internetu.
To znamená, že webové stránky a informace na internetu musí být
přístupné pro všechny.
Zákon také říká, jak lze webové stránky zpřístupnit:
• je třeba používat jednoduchá slova,
aby lidé s mentálním postižením lépe rozuměli;
• je třeba, aby webové stránky byly jednoduché
a aby bylo dost času například na vložení hesla;
Zákon o přístupnosti pomůže tomu, aby se vytvářely věci přístupnější
pro osoby s mentálním postižením.
Česká vláda pak musí připravovat zákony podle těchto pravidel.
Tak jako ostatní členské státy Evropské unie, bude mít česká vláda tři
roky na to, aby změnila zákony podle zákona o přístupnosti.
Další informace můžete číst zde. 2
Zde 3 najdete názor organizace lidí s postižením (zatím jen
v angličtině).
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https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1202
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http://www.edf-feph.org/european-accessibility-act-1

Svéprávnost
Evropský parlament se také zajímá o situaci osob s mentálním
postižením a svéprávnost.
Kontroluje, jestli mají lidé s postižením možnost se sami rozhodovat
nebo jestli za ně rozhoduje jen opatrovník.
Evropský Parlament nemůže přijímat zákony v této oblasti.
Ale Evropský Parlament sleduje kroky, které v této věci dělají vlády
v jednotlivých zemích.
Více informací je zde. 4
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2017-000083_CS.html

Evropský pilíř sociálních práv
Evropský Parlament schválil Evropský pilíř sociálních práv.
To je prohlášení, které se týká sociálních témat.
Sociální témata jsou například zdravotnictví nebo vzdělání nebo
pomoc pro lidi s postižením.
Evropský pilíř sociálních práv uvádí 20 zásad pro to,
• aby Evropská unie více zapojovala lidi s postižením do běžného
života;
• aby byla spravedlivější;
• a aby zlepšila životy všech evropských občanů;
Společně byl schválen Evropským parlamentem, Evropskou radou a
Evropskou komisí v listopadu 2017.
To znamená, že všechny orgány Evropské unie a všechny její členské
státy podporují zásady a práva napsaná v prohlášení.
Proč je evropský pilíř sociálních práv důležitý pro osoby s mentálním
postižením a jejich rodiny?
Evropský pilíř sociálních práv výslovně uznává právo osob se
zdravotním postižením na začlenění (zásada 17):
Osoby se zdravotním postižením mají právo
• na podporu a příjmy, které jim zajistí důstojný život;
• na služby, které jim umožní najít svoje místo na trhu práce
a ve společnosti;
• a na pracovní prostředí přizpůsobené tomu, co potřebují;
Další významné zásady pro osoby s mentálním postižením a jejich
rodiny jsou například:

• společné vzdělávání s ostatními, příprava na zaměstnání
i celoživotní učení (zásada 1);
• pomoc při zaměstnávání, jakou kdo potřebuje (zásada 4);
• spravedlivé a rovné pracovní podmínky (zásada 5);
• spravedlivé mzdy (zásada 6);
• rovnováha mezi pracovním a soukromým životem (zásada 9);
• sociální ochrana (zásada 11);
• dávky v nezaměstnanosti (zásada 13);
• přiměřený minimální příjem (zásada 14);
• domácí péče a komunitní služby (zásada 18);
• sociální bydlení (zásada 19);
• přístup k základním službám, třeba k dopravě (zásada 20).
O Evropském pilíři sociálních práv si můžete číst zde. 5

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/europeanpillar-social-rights_cs
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Práva cestujících
V evropském parlamentu se hlasovalo o návrhu, který má zlepšit
cestování vlakem v Evropě.
Týká se všech cestujících.
Například toho, aby měli lepší informace o dopravě.
Měla by se také zlepšit pomoc lidem, kteří mají problémy s pohybem.
Řešení stížností na problémy s vlakovou dopravou by mělo být také
jednodušší.
Více informací o tomto návrhu je zde. 6

Zákaz jednorázových plastů
Tento zákon říká, že v budoucnosti nebude možné prodávat v Evropě
jednorázové plasty.
Jednorázovými plasty je rozumí například plastové talíře, příbory,
brčka či vatové tyčinky.
Toto je důležité pro ochranu životního prostředí.
Nejvíce odpadu, které se nachází v moři, tvoří právě plasty.
Ty se pak dostávají do těla mořských zvířat.
Tím, že jíme mořské ryby, se pak dostávají do našeho jídla.
Více informací o zákazu jednorázových plastů je zde. 7

http://www.europarl.europa.eu/news/cs/agenda/briefing/2018-11-12/2/vice-prav-pro-cestujici-v-zeleznicnipreprave
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http://www.europarl.europa.eu/news/cs/agenda/briefing/2019-03-25/1/hlasovani-o-zakazu-jednorazovychplastu
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Konec střídání zimního a letního času
Poslanci Evropského parlamentu se vyslovili pro návrh ukončení
střídání letního a zimního času v budoucnosti.
Většině občanů Evropské unie střídání letního a zimního času vadí.
Návrh Evropského parlamentu musí ještě schválit všechny členské
státy Evropské unie.
Více informací je zde. 8

Nová pravidla pro civilní ochranu
Poslanci Evropského parlamentu schválili nová pravidla pro
mechanismus civilní ochrany Evropské unie.
Velké přírodní a člověkem způsobené katastrofy je někdy rychlejší a
lepší řešit společně.
Jedná se například o rozsáhlé lesní požáry nebo záplavy.
Vznikne způsob, jak si navzájem a společně pomáhat například letadly
na hašení lesních požárů, vysokokapacitní čerpadly, polními
nemocnicemi a či pohotovostními lékařskými týmy, když některá
z členských zemí bude takovou pomoc potřebovat.
Více informací je zde 9.

http://www.europarl.europa.eu/news/cs/agenda/briefing/2019-03-25/3/hlasovani-o-ukonceni-stridaniletniho-a-zimniho-casu
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http://www.europarl.europa.eu/news/cs/agenda/briefing/2019-02-11/1/civilni-ochrana-efektivnejsi-reakcena-katastrofy
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Schvalování rozpočtu Evropské unie
Evropský parlament schvaluje rozpočet Evropské unie.
Schvaluje jeho výši a schvaluje taky na co budou peníze použity.
Jedná je o velkou sumu.
Pro roky 2021-2027 se počítá s 1 279, 4 miliardy EUR.
To je přibližně 1,11 % hodnoty, která se ve vytvoří ve všech státech
Evropské unie.
Parlament chce, aby šlo více prostředků
• na podporu mladých;
• na výzkum;
• růst zaměstnanosti;
• na boj proti klimatickým změnám;
• řešení migrace
• obranu a bezpečnosti.
Velká část prostředků, z rozpočtu EU, přibližně 94 %, směřuje zpět
občanům, regionům, zemědělcům a podnikům.
Zbývajících 6 % tvoří administrativní výdaje EU.
Více informací je zde 10.
6%

94%

http://www.europarl.europa.eu/news/cs/agenda/briefing/2018-11-12/0/icelety-financni-ramec-priority-eppro-dlouhodoby-rozpocet-eu-po-roce-2020
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Víte, že si můžete nechat posílat přehled programu jednání
Evropského parlamentu přímo do Vaší mailové schránky?
Zajímá Vás, o čem poslanci Evropského parlamentu jednají?
http://www.europarl.europa.eu/news/cs
https://public.govdelivery.com/accounts/EUEPCS/subscriber/new

www.kvalitavpraxi.cz
www.spmpcr.cz

