Přehled nejvýznamnějších aktivit europoslankyně
Olgy Sehnalové v roce 2016
Dokument obsahuje vybrané nejvýznamnější aktivity poslankyně Olgy Sehnalové v roce 2016.
Přehled se soustředí na akce přesahující rámec každodenních povinností v Evropském parlamentu,
jako jsou např. zasedání výborů a pléna Evropského parlamentu, jednání frakcí či pracovních
skupin. Zahrnout nelze ani úplný výčet domácích aktivit. Nejaktuálnější informace o působení Olgy
Sehnalové v Evropském parlamentu i v České republice se vždy dozvíte na jejím facebookovém a
twitterovém účtu, stejně jako na jejích internetových stránkách.
Leden 2016 – Jmenována členkou vyšetřovacího
výboru v kauze Dieselgate
Na prvním plenárním zasedání Evropského
parlamentu v roce 2016 byla Olga Sehnalová jmenována
členkou vyšetřovacího výboru v kauze Dieselgate (EMIS),
který prošetřuje podezření na porušení unijních právních
předpisů v souvislosti s měřením emisí v automobilovém
průmyslu. Na tomto plenárním zasedání také poslanci
velkou většinou odhlasovali text nelegislativního usnesení
„Směrem k Aktu o jednotném digitálním trhu“, do jehož
textu Olga Sehnalová prosadila řadu připomínek týkajících
se spotřebitelské politiky. Vystoupení Olgy Sehnalové k
tomuto tématu přinesl i pořad ČT "Týden v politice" a
aktuální otázky diskutovala i v Poslanecké sněmovně na
setkání poslanců Evropského parlamentu s českými
poslanci a senátory.
V lednu také Olga Sehnalová opakovaně
interpelovala Komisi ohledně rozdílné jakosti výrobků
prodávaných pod stejnou značkou v různých členských
státech. Komise v odpovědi poprvé oficiálně přiznala, že se
může jednat o nekalou obchodní praktiku.
Na začátku ledna byl odstartován 16. ročník
mezinárodní studentské soutěže Spotřeba pro život, nad
nímž převzala tradičně záštitu a jehož vítězný tým zve na
návštěvu sídla Evropského parlamentu.
Jako místopředsedkyně parlamentní meziskupiny
pro práva osob s postižením se zúčastnila setkání s

Olga Sehnalová byla jmenována členkou vyšetřovacího
výboru v kauze Dieselgate (EMIS)

Na jaře Olga Sehnalová zorganizovala další cyklus
spotřebitelských besed „Nepovedený nákup“

výkonným výborem EDF - Evropského fóra pro osoby
s postižením a setkala se také s výborem Národní rady
osob se zdravotním postižením Olomouckého kraje.
V Olomouci navštívila Gymnázium Čajkovského,
kde besedovala s žáky školy, stejně jako v Základní škole
Křiby.
Únor 2016 – Co dělat v případě nepovedeného
nákupu radily další besedy
Na půdě Evropského parlamentu hostila Olga Sehnalová
společně s místopředsedkyní EP Mairead McGuiness
zdravotnické školy v Hranicích
pracovní setkání ke zprávě o nekalých obchodních Beseda se studenty Střední
na Moravě
praktikách mezi podniky v rámci potravinářského řetězce,
pro niž byla stínovou zpravodajkou ve Výboru pro vnitřní
trh a ochranu spotřebitelů (IMCO).
Nekalým obchodním praktikám při různých
formách nákupu se Olga Sehnalová věnovala také v další
sérii vzdělávacích besed „Nepovedený nákup. Co teď?“,
kterou zahájila na začátku února. Celkem se pod vedením
vrchního rady České obchodní inspekce během jara
uskutečnila čtyři tato setkání - v Němčicích nad Hanou, v
Hranicích, v Zubří a v Šumperku. K rozdílné kvalitě
potravin v různých členských státech se Olga Sehnalová
vyjadřovala i pro bavorský deník Passauer Neue Presse.
Na tradičním Hanáckém bále v Kojetíně
V České republice pokračovala Olga Sehnalová v
návštěvách různých míst regionu. V Němčicích nad Hanou
zavítala do základní školy a besedovala s žáky, v Hranicích
na Moravě navštívila studenty místní Střední zdravotnické
školy i klienty Domova seniorů a v Plumlově navštívila
v doprovodu vedení města zámek a besedovala se členy
místní organizace ČSSD.
Jako členka delegace Evropského parlamentu pro
vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie a ASEAN přivítala
v Kroměříži velvyslance Thajského království Naronga
Sasitorna spolu s radovou velvyslanectví Jiraporn
V Šumperku navštívila i klienty společnosti PONTIS
Jiranantaki. V Bruselu se na vietnamské ambasádě jako
členka Skupiny přátel Vietnamu v Evropském parlamentu
setkala s velvyslancem Vietnamu při EU Vuongem Thua
Phongem. V Evropském parlamentu přivítala představitele
organizací osob se zdravotním postižením ze zemí Afriky,
Pacifiku a ASEAN.
Sešla se i se zástupci českého Odborového svazu
dopravy a s řidiči, kteří zástupce Evropského parlamentu
informovali o každodenních pracovních podmínkách v
kamionové dopravě.

Na pozvání Olgy Sehnalové přijeli do Bruselu návštěvníci
ze Zlínského a Olomouckého kraje

Březen 2016 – Písemnou deklaraci Olgy
Sehnalové podpořilo téměř tři sta poslanců
V březnu byl v Evropském parlamentu poprvé představen
návrh směrnice o tzv. Evropském aktu přístupnosti, na
němž Olga Sehnalová pracuje jako stínová zpravodajka
sociálních demokratů ve výboru IMCO i ve Výboru pro
dopravu a cestovní ruch (TRAN).
Ve spolupráci s Evropskou radou pro bezpečnost
dopravy (ETSC) uspořádala pracovní snídani na téma
vážných zranění při dopravních nehodách. Setkání mělo
podpořit snahu Evropského parlamentu, který již
několikrát vyzval Evropskou komisi k přijetí strategického
cíle ke snížení počtu vážných zranění o 40 % do roku 2020.
V této souvislosti také poslankyně iniciovala písemnou
deklaraci, kterou podpořilo téměř tři sta poslanců.
Na pozvání Olgy Sehnalové navštívili sídlo
Evropského parlamentu v Bruselu členové Sboru
dobrovolných hasičů z Olomouckého kraje a členky
Českého svazu žen ze Zlínského kraje. V České republice
zavítala poslankyně do Zubří, kde se sešla s vedením města
a společně se starostou navštívila provoz gumáren. Setkala
se i se studenty místní základní školy. V Šumperku si
prohlédla společnost PONTIS Šumperk o.p.s., která
poskytuje řadu sociálních a doplňkových služeb.
Jako členka vyšetřovacího výboru EMIS navštívila
Olga Sehnalová i mladoboleslavskou centrálu ŠKODA
AUTO a.s., kde se seznámila se stávajícím systémem
měření emisí.

Jako členka vyšetřovacího výboru EMIS navštívila Olga
Sehnalová centrálu ŠKODA AUTO a.s.

Přístupnost technologií je pro osoby se zdravotním
postižením zásadní

Duben 2016 – Nizozemské dny v Kroměříži
V dubnu díky tradiční akci Olgy Sehnalové ožila Kroměříž
Nizozemskem a jeho kulturou. Dvanácté "Evropské dny",
které poslankyně organizuje k představení země, jež v
daném půlroce předsedá Radě Evropské unie, přivedly do
Kroměříže zajímavé hosty spojené s touto zemí. V
programu nechyběly nizozemské lidové písně v podání
žáků kroměřížské Základní umělecké školy, dětské
odpoledne, soutěže, výstavy, nizozemská jídla či besedy
pro cestovatele i pro zájemce o historii.
V Evropském parlamentu byly ve výborech
schváleny dvě zprávy, na jejichž výslednou podobu měla
během vyjednávání textu Olga Sehnalová zásadní vliv jako
stínová zpravodajka za frakci S&D. Na zasedání výboru
IMCO to byla zpráva o nekalých obchodních praktikách
mezi jednotlivými aktéry v potravinářském řetězci, která
konstatuje nutnost celoevropského řešení tohoto
závažného problému.
Výbor pro dopravu a cestovní ruch pak schválil
stanovisko k provádění Úmluvy OSN o právech osob se
zdravotním postižením (UN CRPD) se zvláštním zřetelem k
závěrečným připomínkám výboru OSN pro tuto úmluvu.

Na Nizozemské dny přijel i chargé d'affaires nizozemské
ambasády Peter Keulers

Do soutěží při Nizozemských dnech se zapojily i děti

Na téma zapojení spotřebitelských organizací do
systému politiky ochrany spotřebitele na evropské i
národní úrovni Olga Sehnalová vystoupila na mezinárodní
konferenci, kterou v Praze zorganizovala Evropská
spotřebitelská organizace BEUC ve spolupráci se
sdružením dTEST.
O aktuálních tématech v oblastech sociálních věcí
a zaměstnanosti v EU diskutovala také s hosty dalšího kola
Národního konventu o EU. Nejem těmto tématům se
věnovala i na besedě, kterou v Kroměříži uspořádalo
centrum Europe Direct.
Pod záštitou Olgy Sehnalové se v Berlíně konalo již
čtvrté jednání na podporu železničního spojení Praha –
Mnichov. V Evropském parlamentu ve Štrasburku přivítala
návštěvnickou skupinu složenou ze členů a příznivců ČSSD
z Jihomoravského kraje.

Olga Sehnalová vystoupila na Národním konventu o EU k
oblastem sociálních věcí a zaměstnanosti v EU

Květen 2016 – Valašská kultura v Bruselu
Bruselskému publiku poslankyně v květnu připravila
pravou valašskou atmosféru. Místní diváci mohli jako první
zhlédnout nový film “Děda”, jenž tvůrci přivezli do
Evropského parlamentu na pozvání Olgy Sehnalové, která
podpořila i vznik filmu. V předvečer předpremiéry se na
Stálém zastoupení ČR při EU odehrál "Valašský večer" s
ukázkami z filmu, cimbálovou muziku i valašskými
specialitami.
V interpelacích na Komisi Olga Sehnalová v květnu
poukázala, že dvojí kvalita zboží prodávaného v různých
členských státech se nemusí vztahovat pouze na
potraviny, ale diskriminováni mohou být i spotřebitelé
nakupující drogistické zboží. Poslankyně byla také mezi
autory písemné deklarace na toto téma. Komise nicméně
odpověděla, že žádnou srovnávací studii zaměřenou na
kvalitu značkových výrobků prodávaných v různých zemích
neplánuje.
V květnu se Olga Sehnalová zúčastnila také
několika událostí věnovaných bezpečnosti silničního
provozu - mimo jiné ministeriády V4 s ministry dopravy ze
zemí tzv. "Visegrádské čtyřky”, Rakouska a Slovinska v
Praze. Bezpečnost silničního provozu v evropskostředomořském regionu byla také hlavním tématem
mezinárodního setkání expertů v Barceloně. V Bruselu
uspořádala Evropská rada pro bezpečnost dopravy debatu
k tématu bezpečnosti cyklistů, jíž se Olga Sehnalová
zúčastnila jako pozorovatelka ve správní radě ETSC.
Při své návštěvě Prahy zavítala jako
místopředsedkyně parlamentní meziskupiny pro práva
osob s postižením i do takzvaného Domečku, domova pro
dospělé občany s autismem. Ve Znojmě se pak setkala s
českými a rakouskými studenty místních gymnázií, kteří na
Česko-rakouském diskusním fóru debatovali o tématech
přeshraniční spolupráce.

Olga Sehnalová oslavila první máj v Kroměříži, Olomouci i
v Prostějově

Na Valašském večeru v Bruselu nechyběla ani cimbálová
muzika

V Kojetíně se Olga Sehnalová zapojila do akce „Ukliďme
Česko“

Na Kroměřížsku zahájila Olga Sehnalová květen na
prvomájových oslavách v Kroměříži, v Olomouci a
Prostějově. Na Valašsku spolu s účastníky z České
republiky i Slovenska podpořila oblíbenou sociálně
demokratickou akci, tzv. „Chodníček“, pochod přírodou
Bílých Karpat z Vršatce do Nedašova, se setkáním ve
Valašských Kloboukách a Pruském.
Červen 2016 – Evropský parlament schválil
zprávu o nekalých obchodních praktikách
Na červnovém plenárním zasedání poslanci schválili
zprávu o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v
rámci potravinářského řetězce, pro niž byla Olga
Sehnalová stínovou zpravodajkou sociálních demokratů.
K tomuto tématu byla Olga Sehnalová pozvána do
Bratislavy na mezinárodní odbornou konferenci, již při
příležitosti nastupujícího předsednictví Slovenské
republiky v Radě EU pořádalo Ministerstvo zemědělství a
místního rozvoje SR, které téma fungování trhu
s potravinami považuje za jednu ze svých priorit.
Jako
stínová
zpravodajka
legislativního
Evropského aktu přístupnosti se Olga Sehnalová zúčastnila
představení analýzy očekáváných dopadů ve výboru IMCO
a veřejného slyšení s odbornou veřejností.
V Praze se zapojila do ojedinělé veřejné debaty s
názvem Aktuální výzvy v Evropě očima České republiky,
Německa a Francie za účasti vrcholných parlamentních
představitelů sociální demokracie z těchto zemí.
Vystoupila i na dalším kulatém stolu Národního konventu
o EU věnovaném ochraně spotřebitele na digitálním trhu.
S příspěvkem upozorňujícím na nutnost účinného
vymáhání dopravních pravidel vystoupila na odborné
konferenci pořádané Evropskou radou pro bezpečnost
dopravy, na níž byly představeny výsledky meziročního
srovnání v oblasti bezpečnosti silničního provozu v Evropě.
Zúčastnila se debaty o rozvoji vodních cest v ČR zaměřené
na splavnění Labe a plavebního stupně Děčín, která
proběhla na Stálém zastoupení ČR při EU v Bruselu. Na
základě podnětů od autodopravců z České republiky
vystoupila na plenárním zasedání Evropského parlamentu,
kde vyzvala Komisi k vyjasnění pravidel pro provozování
mezinárodní silniční dopravy.
Vítězem osmého ročníku studentské soutěže
„Spotřeba pro život“ v tvorbě vzorového čísla
spotřebitelského časopisu, který se konal pod její záštitou,
se stal tým studentů z Gymnázia Ústí nad Labem. První tři
kolektivy od ní obdržely zájezd do jednoho ze sídel
Evropského parlamentu. V červnu tam také přivítala
návštěvu studentů z Univerzity Palackého, jíž se zúčastnili
i zahraniční studenti z Jihoafrické republiky, Lesotha,
Španělska či Ukrajiny, kteří v Olomouci studují.

V Bratislavě představila zprávu EP k nekalým obchodným
praktikám, pro niž byla stínovou zpravodajkou

V Bruselu Olgu Sehnalovou navštívili i zahraniční studenti
Univerzity Palackého

Pro Českou televizi komentovala Olga Sehnalová mimo
jiné nastupující polské předsednictví V4

Pod záštitou Olgy Sehnalové se konal osmý ročník
studentské soutěže Spotřeba pro život

Červenec 2016 – Hlavní zpravodajkou k návrhu
nařízení o spolupráci vnitrostátních orgánů v
oblasti ochrany spotřebitele
Na začátku července se předsednictví v Radě Evropské
unie poprvé v historii ujalo Slovensko. Jeho priority na
plenárním zasedání ve Štrasburku představil premiér
Robert Fico a ve výborech pak detaily nastínili příslušní
slovenští ministři.
Na červencovém plenárním zasedání také poslanci
Evropského schválili zprávu o provádění Úmluvy OSN o
právech osob se zdravotním postižením, pro niž byla Olga
Sehnalová stínovou zpravodajkou frakce socialistů a
demokratů ke stanovisku dopravního výboru.
Ve výboru IMCO byla Olga Sehnalová
jmenována hlavní zpravodajkou Evropského parlamentu k
návrhu nařízení o spolupráci vnitrostátních orgánů v
oblasti ochrany spotřebitele, který zveřejnila Evropská
komise v květnu. Návrh má vnitrostátním dozorovým
orgánům zejména poskytnout více pravomocí, aby mohly
lépe prosazovat práva spotřebitelů.
Výbor IMCO v červenci také přijal pozici k revizi
směrnice o střelných zbraních. Olga Sehnalová návrh po
celou dobu vyjednávání připomínkovala tak, aby
zohlednila kritickou pozici odborné veřejnosti i postoj
České republiky, zejména s ohledem na zakazování
některých dosud povolených kategorií zbraní. Ve
vyjednané pozici nicméně zůstalo několik zásadních a pro
Českou republiku problematických bodů, i proto
poslankyně výsledný text nepodpořila.
Ve vyšetřovacím výboru EMIS byla v červenci
jednoznačně přijata průběžná zpráva o měření emisí v
automobilovém průmyslu. Technická zpráva potvrdila
mandát a pokračování činnosti vyšetřovacího výboru a
požadovala po Evropské komisi plnou transparentnost
procesu vyšetřování.

V Poslanecké sněmovně PČR uspořádala Olga Sehnalová
konferenci o srovnání ochrany spotřebitelů v ČR a SR

Konference hodnotila proces přejímání evropské legislativy
na ochranu spotřebitele v České republice a na Slovensku

Srpen 2016 – Parlamentní přestávka
Září 2016 – Konference o srovnání ochrany
spotřebitelů v ČR a na Slovensku
Problematice nekalých obchodních praktik se Olga
Sehnalová výrazně věnovala i na podzim. V prostorách
Poslanecké sněmovny PČR uspořádala konferenci na téma
„Transpozice evropské spotřebitelské legislativy a její
vymahatelnost“, která zhodnotila proces přejímání
evropské legislativy na ochranu spotřebitele v České
republice a na Slovensku. Praktické zkušenosti s
přejímáním unijní legislativy okomentovali zástupci
veřejné správy, spotřebitelských organizací či soudní praxe
z České republiky i Slovenska.

Pod záštitou Olgy Sehnalové se konal 4. ročník
Bystřického dřevosochání

Delegace zástupců českých organizací osob se sluchovým
postižením přijela na pozvání Olgy Sehnalové do Bruselu

Na pracovní setkání českých poslanců Evropského
parlamentu pak do Štrasburku pozvala předsedu
Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS)
Josefa Středulu. Jednalo se přitom o první podobné setkání
českých poslanců se zástupci odborů v této podobě.
Jako místopředsedkyně parlamentní meziskupiny
pro práva osob s postižením spolupořádala v Evropském
parlamentu v Bruselu seminář na téma “Použití
evropských strukturálních a investičních fondů pro
deinstitucionalizaci: Srovnání české a slovenské
zkušenosti”. Přivítala na něm mimo jiné zástupce českých
V Bruselu uspořádala seminář na téma “Použití evropských
organizací osob se sluchovým postižením, kteří do Bruselu strukturálních a investičních fondů pro deinstitucionalizaci“
přijeli na její pozvání, aby se zúčastnili historicky jedinečné
konference "Mnohojazyčnost a rovná práva v EU: Role
znakových jazyků v EU", na níž také vystoupila. Se zástupci
kroměřížské komunity sluchově postižených se setkala i na
"Neslýchaně zábavném večeru", jímž končil program
Týdne sluchově postižených ve Zlínském kraji.
V září se uskutečnil výjezd Výboru pro dopravu a
cestovní ruch Evropského parlamentu do České republiky,
k němuž se Olga Sehnalová připojila jako členka výboru z
hostitelské země. Členové a členky Výboru se v rámci
programu věnovali zejména železniční a vodní dopravě,
navštívili Plzeň, Děčín a také pražské sídlo agentury
Galileo.
Olga Sehnalová vystoupila také na mezinárodní
Tatranští nosiči ohromili návštěvníky Slovenských dnů
svými výkony
konferenci FIA a zahájení kampaně ke zlepšení viditelnosti
dětí v dopravním provozu v Ústí nad Labem. V září se také
pravidelně koná celoevropská kampaň Evropský týden
mobility, v jejímž rámci Olga Sehnalová tradičně pořádá
cyklojízdu a vycházku do okolí Kroměříže. Cyklisté se
tentokrát vypravili do Bezměrovského dvora a vycházka
zavedla do areálu myslivecké střelnice Hvězda v
Kotojedech.
Pod záštitou Olgy Sehnalové uspořádala Střední
škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem již 4.
ročník mezinárodního sochařského sympozia Bystřické
dřevosochání.
Říjen 2016 – „Slovensko neznámé“ v Kroměříži
představily Slovenské dny
I když jsme sdíleli společný stát a Slovensko patří mezi
země, kam jezdí na dovolenou nejvíce Čechů, řada krás a
zajímavostí zejména z východní části země zůstává stále
neobjevená. V Kroměříži je proto představilo třinácté
pokračování "Evropských dnů" věnovaných zemi, která
právě předsedá Radě Evropské unie, pod záštitou a za
účasti velvyslance Slovenské republiky v ČR Petera Weisse.
Tradiční úvodní beseda byla věnovaná rozdělení
Československa, na pozvání Olgy Sehnalové tedy do
Kroměříže přijeli bývalí předsedové české a slovenské
vlády Petr Pithart a Ján Čarnogurský zavzpomínat na dny,

Děti si při Slovenských dnech poradily se všemi úkoly

Pro ČRo Plus komentovala stav dopravní infrastruktury

kdy vznikaly dva samostatné státy. V programu dalších dní
pak nechyběly cestovatelské besedy, soutěže pro děti,
promítání filmu nebo vystoupení folklorního souboru.
V Praze na Úřadu vlády ČR se poslankyně a
poslanci Evropského parlamentu setkali s předsedou vlády
České republiky Bohuslavem Sobotkou. Olga Sehnalová se
v Praze také zúčastnila oslav státního svátku 28. října a
slavnostního předávání státních vyznamenání. Státní
svátek oslavila také se členy ČSSD v Kroměříži u sochy
prvního prezidenta Československé republiky T. G.
Masaryka.
Tématem další debaty v rámci Národního
konventu, jíž se Olga Sehnalová zúčastnila, byla revize
stávajícího a výhledy příštího víceletého finančního rámce
i aplikace principu evropské přidané hodnoty.
V návaznosti na úspěšný cyklus spotřebitelských
besed, které Olga Sehnalová již několik let pořádá ve
Zlínském a Olomouckém kraji, spustila v říjnu také on-line
spotřebitelskou poradnu. Lidé se mohou prostřednictvím
emailové adresy spotrebitel@sehnalova.cz zdarma
obracet na poradnu s dotazy, týkajícími se zejména
problematiky používání nekalých obchodních praktik ve
spotřebitelských smlouvách, ale také dalších oblastí
ochrany spotřebitele.
Na plenárním zasedání ve Štrasburku přijal
Evropský parlament zprávu z vlastní iniciativy, která se
týká zlepšení propojení a přístupnosti dopravní
infrastruktury ve střední a východní Evropě. Ve zprávě byly
zapracovány i pozměňovací návrhy Olgy Sehnalové, které
se týkaly důrazu na koordinaci národních dopravních
plánů nebo napojení zemí ve střední a východní Evropě na
západoevropskou vysokorychlostní síť. O stavu dopravní
infrastruktury diskutovala i v Českém rozhlase Plus. Komisi
pak poslankyně interpelovala ve věci uplatňování
minimální mzdy v silniční dopravě ve Francii a Německu.
Ve Štrasburku Olga Sehnalová také přivítala další
návštěvnickou skupinu - na její pozvání přijeli do
Evropského parlamentu zástupci Sboru dobrovolných
hasičů Zlínského kraje a výherci soutěží, které pořádala v
uplynulém půlroce.
Pod její záštitou proběhl jubilejní 25. ročník
mezinárodního šachového turnaje zdravotně postižené
mládeže v Olomouci. Olga Sehnalová se zúčastnila
slavnostního vyhlášení jeho vítězů a prohlédla si Střední,
základní a mateřskou školu prof. V. Vejdovského, která se
specializuje na vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami.
V říjnu proběhl cyklus okresních konferencí ČSSD,
Olga Sehnalová byla mezi účastníky všech okresních
konferencí ve Zlínském kraji. Zúčastnila se i každoročního
setkání pořádaného Sociálně demokratickými ženami z
Prostějova a Vlasteneckým sdružením antifašištů.

V rámci Týdne mobility uspořádala Olga Sehnalová tradiční
cyklojízdu i vycházku

Jako první místopředsedkyně Delegace pro vztahy
s Izraelem předsedala Olga Sehnalová setkání představitelů
Evropského parlamentu s poslanci izraelského Knesetu

Konference o Evropském aktu přístupnosti

V listopadu začal nový cyklus besed „Nepovedený nákup“

Listopad 2016 – Evropský akt přístupnosti je
potřeba přijmout co nejdříve
V listopadu pokračovaly práce na legislativních zprávách,
pro něž je Olga Sehnalová hlavní nebo stínovou
zpravodajkou. V Evropském parlamentu tak ve výboru
IMCO proběhla veřejná slyšení, na jejichž organizaci se
Olga Sehnalová podílela. Během slyšení k návrhu nařízení,
kterým se má posílit spolupráce mezi vnitrostátními
orgány odpovědnými za vymáhání dodržování zákonů na
ochranu zájmů spotřebitele, tak mezi řečníky vystoupila na
pozvání Olgy Sehnalové i zástupkyně České obchodní
inspekce.
Problematice dvojí kvality značkových potravin se
věnovala v rozhovoru pro vlivný bruselský deník Politico.
Evropskou komisi pak interpelovala ohledně problematiky
výše marží v potravinářství.
K Evropskému aktu přístupnosti pak poslankyně
zorganizovala spolu s Evropským fórem osob s postižením
konferenci v Evropském parlamentu. Složitá norma, jíž
Evropský akt přístupnosti je, má v projednávání opoždění,
legislativní práce v Evropském parlamentu i Radě je proto
nutné zrychlit, shodli se účastníci.
Důležitost přijetí Aktu jako podmínku pro plné
zapojení všech občanů do společnosti zdůraznila Olga
Sehnalová také ve svém závěrečném vystoupení na
mezinárodní konferenci konané při příležitosti Evropského
dne osob se zdravotním postižením, kterou uspořádala
Evropská komise v Bruselu. Jako místopředsedkyně
parlamentní meziskupiny pro práva osob s postižením
vystoupila i na meziparlamentní konferenci s poslanci z
parlamentů zemí západního Balkánu a Turecka.
V listopadu se uskutečnilo meziparlamentní
setkání představitelů Evropského parlamentu s poslanci
izraelského Knesetu, jemuž Olga Sehnalová předsedala
jako první místopředsedkyně Delegace pro vztahy s
Izraelem.
V Evropském parlamentu uvítala také zástupce
vedení statutárního města Olomouce, kteří přijeli do
Evropského parlamentu převzít titul Evropské město
sportu 2017, a setkala se se skupinou novinářů z českých
regionálních médií.
Pod záštitou Olgy Sehnalové se v listopadu v
Olomouci uskutečnil VI. dopravně psychologický seminář
"Psychická způsobilost k řízení", letos s podtitulem "Starší
řidiči". Olga Sehnalová na něm představila aktuální témata
z oblasti dopravní bezpečnosti z pohledu Evropského
parlamentu. Ochraně spotřebitele se pak věnovala i
v novém cyklu oblíbených spotřebitelských besed, které se
v průběhu listopadu a prosince uskutečnily
v Olomouci, Otrokovicích, Kroměříži a Fryštáku. Účastnila
se i vzpomínkové akce k 85. výročí tzv. Frývaldovské
stávky.

Jako hlavní zpravodajka vystoupila na veřejném slyšení k
návrhu nařízení o posílení spolupráce mezi vnitrostátními
orgány odpovědnými za vymáhání dodržování zákonů na
ochranu zájmů spotřebitele

Beseda se studenty ve Fryštáku

Do Evropského parlamentu v Bruselu pozvala Olga
Sehnalová také učitele ZUŠ Zlínského kraje

Na jednání Strany evropských socialistů v Praze
moderovala Olga Sehnalová panelovou diskusi
s představiteli států střední a východní Evropy

Prosinec 2016 – Evropští představitelé sociální demokracie jednali v Praze
Na začátku prosince jednala v Kongresovém centru v Praze Strana evropských socialistů (PES), sdružující
sociálně demokratické strany zemí Evropské unie. Konference probíhala formou tematických panelových
diskuzí. Diskuzi představitelů sociální demokracie zemí střední a východní Evropy věnovanou prosperitě a
bezpečnosti v tomto regionu moderovala Olga Sehnalová.
Jako hlavní zpravodajka Evropského parlamentu k návrhu nařízení o spolupráci vnitrostátních orgánů
v oblasti ochrany spotřebitele představila Olga Sehnalová na prosincovém zasedání výboru IMCO svoji pozici
k návrhu.
V Bruselu také vystoupila na dvou akcích s dopravní tématikou pořádaných Fórem pro mobilitu a
společnost a Evropskou cyklistickou federací. První z nich se věnovala dopravní bezpečnosti a zejména
zranitelným účastníkům silničního provozu v městských oblastech, druhá konference se týkala připravované
Evropské cyklistické strategie. V interpelacích na Komisi upozornila na možnou diskriminaci zahraničních
řidičů v souvislosti s německým návrhem předpisu o silničním mýtném.
Na konci roku poslanci Evropského parlamentu již podesáté udíleli filmovou cenu LUX Evropského
parlamentu, již letos získal snímek Toni Erdmann. Olga Sehnalová pak tradičně zahájila Filmové dny LUX v
brněnském Kině Scala. V rámci svých pravidelných návštěv regionů navštívila také město Fryšták, kde se
setkala s vedením města i s žáky místní školy. Učitele ze základních uměleckých škol Zlínského kraje a výherce
soutěží spojených se Slovenskými dny přivítala v Bruselu.
V závěru roku členové meziskupiny Evropského parlamentu pro práva osob s postižením zvolili Olgu
Sehnalovou předsedkyní této meziskupiny za politickou frakci socialistů a demokratů. V uplynulých dvou
letech působila Olga Sehnalová jako jedna z místopředsedkyň meziskupiny.

Jaký byl rok Olgy Sehnalové v číslech?






388 pozměňovacích návrhů ke 28 zprávám nebo stanoviskům
71 vystoupení na plenárním zasedání
22 interpelací na Komisi
5 návrhů usnesení
6 písemných prohlášení

Olga Sehnalová (ČSSD, S&D) - Poslankyně Evropského parlamentu
Vystudovala Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a od dokončení studia v roce 1995 pracovala
jako lékařka v nemocnici v Kroměříži. Je členkou Zastupitelstva města Kroměříže, do něhož byla poprvé
zvolena v roce 1998. V letech 1998 až 2009 vykonávala také funkci místostarostky města. V červnu 2009 byla
zvolena poslankyní Evropského parlamentu za ČSSD, kde již druhé volební období působí ve Výboru pro
vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch. Zároveň je místopředsedkyní
Delegace Evropského parlamentu pro vztahy s Izraelem a členkou Delegace pro vztahy se zeměmi
jihovýchodní Asie a Sdružením národů jihovýchodní Asie (ASEAN). Je také předsedkyní parlamentní
meziskupiny pro práva osob se zdravotním postižením.

