Přehled nejvýznamnějších aktivit europoslankyně
Olgy Sehnalové v roce 2017
Dokument obsahuje vybrané nejvýznamnější aktivity poslankyně Olgy Sehnalové v roce 2017.
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 2017 – O Evropském aktu přístupnosti
z pozice předsedkyně parlamentní meziskupiny
pro práva osob s postižením
Na začátku roku 2017 se ve Štrasburku uskutečnilo
zasedání parlamentní meziskupiny pro práva osob
s postižením. Tématem jednání, jež jako nová
spolupředsedkyně meziskupiny svolala poslankyně Olga
Sehnalová, byl tzv. Evropský akt přístupnosti a jeho
aktuální stav projednávání. Kromě Olgy Sehnalové, která
na návrhu pracovala jako stínová zpravodajka sociálních
demokratů ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu
spotřebitelů (IMCO) i ve Výboru pro dopravu a cestovní
ruch (TRAN), se diskuze zúčastnili zpravodajové a stínoví
zpravodajové několika parlamentních výborů, zástupci
maltského předsednictví v Radě EU, úředníci Evropské
komise a představitelé Evropského fóra zdravotně
postižených.
Na lednovém jednání výboru TRAN byly
projednávány změny v trasách tzv. Transevropských
dopravních sítí. Překvapivou změnou týkající se České
republiky bylo vypuštění trasy Brno-Přerov z tzv. Baltskojaderného koridoru, na což Olga Sehnalová reagovala
úspěšnou interpelací Evropské komise, která po konzultaci
navrátila trasu do původní podoby
V České republice převzala Olga Sehnalová záštitu
nad 17. ročníkem soutěže Spotřeba pro život, která je
určena studentům středních a odborných škol. V jejím
rámci tvoří studenti vzorové číslo spotřebitelského
časopisu pro mládež, tentokrát se zaměřením na
mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.

Prvnímu zasedání Meziskupiny Evropského parlamentu
pro práva lidí s postižením předsedala Olga Sehnalová
jako nově zvolená předsedkyně

V Bystřici pod Hostýnem navštívila Střední školu
nábytkářskou a obchodní

Cesty po regionu pokračovaly i v novém roce.
V Bystřici pod Hostýnem navštívila Olga Sehnalová Střední
školu nábytkářskou a obchodní a diskutovala s tamními
studenty.
Poslankyně se zúčastnila krajské konference ČSSD
v Olomouci, jejíž účastníci volili nového předsedu
krajského výkonného výboru ČSSD Olomouckého kraje, a
nevynechala tradiční sociálně demokratický Ples růží ve
Zlíně.
Únor 2017 – Jako členka parlamentní delegace
výboru IMCO navštívila Olga Sehnalová Indii
Pod záštitou Olgy Sehnalové se v Bruselu uskutečnilo další
setkání zástupců Českých drah a Správy železniční
dopravní cesty s českými poslankyněmi a poslanci
Evropského parlamentu. Hlavními tématy setkání
„Současný stav a další rozvoj české železnice v kontextu
legislativy EU“ byl nejen čtvrtý železniční balíček, ale také
výhled výstavby a modernizace železniční infrastruktury v
rámci tzv. transevropských dopravních sítí a další
souvislosti se současnou evropskou dopravní politikou.
Olga Sehnalová pokračovala také v práci na
Evropském aktu přístupnosti a zúčastnila se konference,
která se na toto téma konala v Bruselu pod patronací
Evropské komise. Účastníci konference se po detailní
rozpravě o jednotlivých aspektech směrnice shodli na tom,
že přístupnost zboží a služeb není důležitá pouze pro osoby
s postižením, ale je zásadní i pro většinovou populaci.
Jako členka delegace výboru IMCO se poslankyně
účastnila zahraniční pracovní cesty do Indie, která je
významným obchodním partnerem jak z unijní, tak z české
perspektivy. Hlavními tématy diskuzí s představiteli
indické vlády, parlamentu a státní správy byla
standardizace výrobků, digitální agenda, ochrana
spotřebitele, kybernetická bezpečnost či pašování a
padělání zboží.
Únorové
plenární
zasedání
Evropského
parlamentu se zabývalo mimo jiné kontroverzním
německým návrhem na vytvoření systému zpoplatnění
silnic. Na riziko diskriminace zahraničních řidičů
upozorňovala na plenárním zasedání také Olga Sehnalová.
Na konci února vyhlásila další kolo výběrového
řízení na stáž v její poslanecké kanceláři v Bruselu.
Úspěšné uchazeče vybírala poslankyně během osobních
pohovorů v květnu.

V Kostelci na Hané zahájila poslankyně další sérii
spotřebitelských besed „Nepovedený nákup: Co teď“

Členové delegace IMCO si prohlédli přístavní a celní
infrastrukturu v indickém městě Bombaj

Pod záštitou Olgy Sehnalové se v Bruselu konalo setkání
zástupců ČD a SŽDC s českými europoslanci

Březen 2017 – Vítězkou MEP Award v kategorii
Kultura a média
Na začátku měsíce se ve Varšavě uskutečnil mimořádný
summit premiérů a ministrů zemědělství států V4, jehož
ústředním tématem byla rozdílná kvalita potravin

Na tradičním Hanáckém bále v Kojetíně

prodávaných ve východních a západních státech EU.
Členkou české delegace byla i Olga Sehnalová, která se
touto problematikou zabývá již od roku 2011. Nejen o
výsledcích jednání informovala poslankyně veřejnost
prostřednictvím rozhovorů s redaktory ČT24 a
Radiožurnálu. K tématu dvojí kvality se dále vyjadřovala
také pro zahraniční média (např. německá veřejnoprávní
stanice ARD) a regionální tisk.
Výbor IMCO přijal na svém březnovém zasedání
pozici k návrhu nařízení o spolupráci dozorových orgánů
na ochranu spotřebitele. Cílem nařízení, na němž Olga
Sehnalová pracovala jako hlavní zpravodajka Evropského
parlamentu,
je
zefektivnit
proces
vymáhání
spotřebitelských práv uvnitř jednotného trhu EU.
Na plenárním zasedání ve Štrasburku přijal
Evropský parlament návrh směrnice o kontrole nabývání a
zdržení zbraní, kterou Olga Sehnalová od začátku
projednávání připomínkovala v souladu s pozicí ČR a
hlasovala proti jejímu přijetí.
Bruselský Parlamentní magazín v březnu vyhlásil
vítěze každoroční ankety MEP Award, která vyzdvihuje
úspěchy poslankyň a poslanců Evropského parlamentu
napříč tematickými oblastmi. Olga Sehnalová zvítězila
v kategorii Kultura a média, v níž jsou laureáti oceňováni
za ochranu a podporu kulturní a jazykové rozmanitosti
Evropské unie. Ocenění získala zejména za pravidelnou
organizací Evropských dnů, v jejichž rámci v Kroměříži
pravidelně představuje země, které aktuálně předsedají
Radě EU. Na sklonku března také uspořádala již čtrnácté
Evropské dny, které byly tentokrát věnovány Maltě, její
kultuře a tradicím. Program do Kroměříže přivedl řadu
zajímavých hostů spojených s nejmenší zemí Evropské
unie. Nechyběla beseda s maltským velvyslancem, výstava
fotografií, ochutnávka maltských specialit, program pro
děti i pro cestovatele, promítání filmů či historická
přednáška o řádu Maltézských rytířů.
V bruselském sídle Evropského parlamentu
přivítala další návštěvnickou skupinu z České republiky.
Tentokrát šlo o členy ČSSD ze Zlínského a Olomouckého
kraje, kteří se zúčastnili zasedání frakce socialistů a
demokratů, absolvovali přednášku o fungování EU a jejích
institucí a s Olgou Sehnalovou diskutovali o aktuálním
tématech evropské a české politiky.
V České republice se poslankyně zúčastnila 39.
sjezdu ČSSD, kde společně s Lubomírem Zaorálkem, Janem
Kellerem, Josefem Středulou a Václavem Bělohradským
vystoupila v panelové diskuzi „Důvěra a demokracie“.
Delegátky a delegáti sjezdu také přijali na její návrh
rezoluci, ve které se zavazují k důsledné ochraně
spotřebitelů a k jednoznačnému odmítnutí dvojí kvality
výrobků.
V březnu v Kostelci na Hané zahájila nový cyklus
vzdělávacích spotřebitelských besed o nekalých

Za organizování Evropských dnů v Kroměříži získala
ocenění „MEP Award“ v kategorii Kultura a média

V březnu se poslankyně zúčastnila řady okresních
konferencí ČSSD

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

Do soutěží při Maltských dnech se zapojily i děti

obchodních praktikách s názvem „Nepovedený nákup: Co
teď“, které již od roku 2011 organizuje ve Zlínském a
Olomouckém kraji. Navštívila i Bystřici pod Hostýnem, kde
se setkala s představiteli města. Se studenty středních škol
v Uherském Brodě a Prostějově diskutovala nejen o
fungování Evropské unie a jejích institucí, ale také o
aktuálních otázkách týkajících se Brexitu či dvojí kvality
potravin. V Holešově pak vystoupila na besedě Mladí lidé
v EU organizované tamním parlamentem dětí a mládeže.
Duben 2017 - Výbor TRAN přijal stanovisko
k Evropskému aktu přístupnosti
Na pozvání maltského předsednictví se Olga Sehnalová
zúčastnila na Maltě konference o ochraně spotřebitele a
konkurenceschopnosti na vnitřním trhu EU, kde vystoupila
v rámci prvního panelu věnovaného otázkám zranitelnosti
spotřebitelů v digitálním prostředí. Ve svém vystoupení
představila dosavadní doporučení Parlamentu v otázce
postavení spotřebitelů v digitálním prostředí a na
konkrétních příkladech uvedla, jak Parlament legislativně
přispívá k posílení ochrany zranitelných spotřebitelů,
včetně dětí a mladistvých, starší populace či osob se
zdravotním postižením.
Výbor TRAN v dubnu přijal své stanovisko k
Evropskému aktu přístupnosti, jehož cílem je výrazná
eliminace překážek, které lidem se zdravotním postižením
znemožňují plně využívat existující výrobky a služby.
Stínovou zpravodajkou politické skupiny S&D byla Olga
Sehnalová.
V návaznosti na vyšetřování měření emisí v
automobilovém průmyslu přijal na plenárním zasedání ve
Štrasburku Evropský parlament soubor doporučení, která
shrnují roční intenzivní práci vyšetřovacího výboru. Cílem
výboru EMIS, jehož členkou byla i Olga Sehnalová, bylo
prozkoumat údajná pochybení při uplatňování práva Unie
v souvislosti s měřením emisí v automobilovém průmyslu.
Dvojí kvalita potravin byla tématem diskutovaným
nejen v Evropské unii, ale i za oceánem. Prestižní americký
deník The New York Times v obsáhlém textu k tomuto
tématu citoval Olgu Sehnalovou a věnoval se mimo jiné
srovnání značkových potravin koupených v ČR a v
Německu, které organizovala.
Také v dubnu přivítala Olga Sehnalová na půdě
Evropského parlamentu návštěvnické skupiny z Česka. Do
Štrasburku na její pozvání zavítali členové Klubu seniorů
v Kroměříži a krajského klubu seniorů ČSSD Zlín, Brusel
navštívili studenti brněnského Gymnázia Matyáše Lercha.
Pokračování cyklu spotřebitelských besed
s názvem „Nepovedený nákup: Co teď“ se tentokrát
uskutečnilo ve Šternberku. Olga Sehnalová zavítala také na
zahájení tradiční zahrádkářské výstavy Zahrada Věžky a

Během Maltských dnů navštívil Kroměříž velvyslanec Malty

Maltské dny byly již čtrnáctými „Evropskými dny“, které
poslankyně v Kroměříži uspořádala

Na 39. sjezdu ČSSD vystoupila v panelové diskuzi „Důvěra
a demokracie“

K tématu dvojí kvality poskytla řadu rozhovorů do českých i
zahraničních médií

setkala se se starostou obce. V Javoříčku na Litovelsku se
Olga Sehnalová zúčastnila pietního aktu u příležitosti 72.
výročí vypálení obce komandem SS 5. května 1945.
Květen 2017 – Dvojí kvalita potravin jako zásadní
politické téma
V návaznosti na nedávné iniciativy zemí střední a východní
Evropy uspořádalo v květnu Stálé zastoupení Slovenska při
EU seminář na téma dvojí kvalita značkových potravin,
jehož cílem bylo představit výsledky dosavadních
srovnávacích testů a nastínit možná řešení z pohledu
vnitřního trhu. Jedním z hlavních řečníků byla Olga
Sehnalová, která představila výsledky srovnávání, jež
zorganizovala v roce 2015 a v němž se lišila třetina
testovaných výrobků. Dvojí kvalita potravin byla i
předmětem rozpravy na plenárním zasedání Evropského
parlamentu ve Štrasburku, kde o toto téma požádalo 43
poslankyň a poslanců včetně Olgy Sehnalové. V České
republice se pak poslankyně zúčastnila debaty z cyklu ČSSD
Česko 20+, tentokrát na téma „Kvalitní potraviny a zdravý
životní styl“.
Jako členka hodnotící poroty vybírala Olga
Sehnalová vítěze EDF-Oracle stipendia, jež je určeno
studentům se zdravotním postižením, kteří pracují na
projektech vedoucích ke zlepšení přístupnosti
informačních a komunikačních technologií.
První máj oslavila Olga Sehnalová ve svém
regionu. V Kroměříži zavítala na Hanácké náměstí, kde MO
ČSSD zorganizovala sváteční program pro celou rodinu. Na
zlínských prvomájových oslavách se pak setkala s předními
kandidáty podzimních voleb do PS PČR. Sváteční den
zakončila v Bystřici pod Hostýnem, kde oslavy probíhaly
tradičně na nádvoří tamního zámku.
V rámci svých cest po regionu zavítala do
příhraniční obce Strání, kde navštívila sklárnu Crystalite
Bohemia a setkala se se starostou obce. Zároveň
poslankyně využila tuto návštěvu k zorganizování další
spotřebitelské besedy pod názvem „Nepovedený nákup:
Co teď“. V Kroměříži navštívila Soutěž mladých
zdravotníků, kterou zorganizovala místní skupina Českého
červeného kříže, a v Brně diskutovala o hlavních přínosech
a rizicích sdílené ekonomiky na kulatém stole pořádaném
portálem EurActiv.cz.

Na pozvání Olgy Sehnalové navštívili Evropský parlament
ve Štrasburku senioři z různých koutů Zlínska

Na návštěvě sklárny Crystalite ve Strání

Na oslavy prvního máje zorganizovala MO ČSSD
v Kroměříži program pro celou rodinu

Červen 2017 – Evropské rozvojové dny
neopomněly situaci osob s postižením
Na počátku června proběhly v Bruselu Evropské rozvojové
dny, které jsou jednou z největších akcí věnovaných
rozvojové pomoci. V rámci panelové diskuze věnované
situaci osob s postižením ve vzdělávání a na trhu práce
v souvislosti s extrémní chudobou vystoupila také Olga

První máj poslankyně oslavila v Kroměříži, ve Zlíně i
v Bystřici pod Hostýnem

Sehnalová. Na tuto akci navazovalo mimořádné zasedání
parlamentní Meziskupiny pro práva osob s postižením,
které Olga Sehnalová zorganizovala. Účastníci, mezi nimiž
nechyběli představitelé Evropského fóra osob
s postižením, členové organizací osob s postižením
z rozvojových zemí, zástupci Evropské komise či vysokého
komisaře OSN pro lidská práva, se zabývali Cíli
udržitelného rozvoje OSN a konkrétní legislativní prací
v EU.
Na zasedání výboru IMCO představila Olga
Sehnalová tzv. pilotní projekt, jehož cílem je v unijním
rozpočtu zajistit dostatek finančních prostředků na
provedení řádného vyhodnocení rozdílů v kvalitě
potravinářských i nepotravinářských výrobků prodávaných
v jednotlivých členských státech EU. Projekt Olgy
Sehnalové podpořili členové výboru a zahrnuli ho do
návrhu unijního rozpočtu, který v prosinci schválil celý
Evropský parlament.
K tématu rozdílné kvality výrobků také Olga
Sehnalová nechala právníky Univerzity Palackého
vypracovat odbornou studii, kterou představili na kulatém
stole v Olomouci.
Politická skupina S&D uspořádala na parlamentní
půdě slyšení o dopadech silničního balíčku na pracovní
podmínky řidičů v mezinárodní silniční dopravě. Na
pozvání Olgy Sehnalové prezentoval pozici Odborového
svazu dopravy ČR jeho místopředseda Alfonz Kokoška. O
balíčku mobility pak ve Štrasburku jednala spolu s dalšími
českými europoslanci s ministrem dopravy Danem Ťokem.
Na plenárním zasedání Evropského parlamentu
proběhla rozprava o svobodě médií v České republice,
v níž vystoupila také Olga Sehnalová, která vyzdvihla
důležitost kvalitních veřejnoprávních médií. Parlament
dále přijal usnesení o evropském programu pro
ekonomiku sdílení, a to včetně řady připomínek
prosazovaných Olgou Sehnalovou. Zákonodárci v něm
uznali výhody a potenciální benefity sdílené ekonomiky,
ale zároveň upozornili na rizika s ní spojená, která
v konečném důsledku mohou vést k roztříštění
jednotného trhu, sníženy ochrany spotřebitelů i daňovým
únikům. Opomenuto nezůstalo ani 30. výročí založení
programu Erasmus, který dal již 9 milionům lidí možnost
studovat a odborně se vzdělávat v zahraničí. K tomuto
jubileu se Olga Sehnalová vyjádřila ve svém rozhovoru pro
Český rozhlas Plus.
V České republice se Olga Sehnalová zúčastnila
jednání ÚVV ČSSD, kde byl schválen volební program pro
říjnové parlamentní volby. Dále zavítala do Šumperka, kde
nejprve diskutovala o aktuálních tématech evropské a

Spotřebitelské besedy „Nepovedený nákup: Co teď“
pokračovaly v dalších městech

Na Evropských rozvojových dnech v Bruselu vystoupila
Olga Sehnalová v panelu o situaci lidí s postižením

V Šumperku se setkala s představiteli města

Na plenárním zasedání Evropského parlamentu vystoupila
mimo jiné v rozpravě o svobodě médií v ČR

domácí politiky s představiteli města a následně se
zúčastnila besedy se studenty Střední odborné školy
Šumperk. V červnu se zúčastnila také vyhlášení výsledků
20. ročníku soutěže Spotřeba pro život, která probíhá pod
její záštitou, ve slovenském Červeném Kláštoru.
Červenec 2017 – Výbor IMCO schválil konečné
znění nařízení o spolupráci dozorových orgánů
v oblasti ochrany spotřebitele
Výbor IMCO v červenci schválil konečné znění nařízení o
spolupráci dozorových orgánů v oblasti ochrany
spotřebitele, jehož hlavní zpravodajkou byla Olga
Sehnalová. Dozorové orgány tak budou disponovat
pravomocemi a nástroji umožňujícími efektivní vymáhání
stanovených pravidel. Této problematice věnovala
pozornost také česká média.
Možnosti interpelovat Evropskou komisi využila
Olga Sehnalová ve věci jarního skandálu s dovozem
nevyhovujícího brazilského masa, k tomuto bodu
vystoupila i na plenárním zasedání Evropského
parlamentu. Na plénu se vyjadřovala i k problematice
životnosti výrobků, kterou přiblížila také divákům České
televize v rozhovoru, a podpořila návrh nové směrnice
zvyšující daňovou transparentnost nadnárodních
společností.
Olga Sehnalová také převzala záštitu nad
mezinárodním Šachovým turnajem mládeže, který se
v červenci uskutečnil v Bezměrově, a zúčastnila se jeho
zahájení. V turnaji soutěžili mladí hráči z České republiky,
Slovenska, Ukrajiny a Běloruska.

Mezinárodní Šachový turnaj mládeže v Bezměrově se
uskutečnil pod záštitou Olgy Sehnalové

V Olomouci předvolební kampaň zahajoval i ministr
zahraničních věcí a volební lídr ČSSD Lubomír Zaorálek

Srpen 2017 – Zahájení předvolební kampaně
Evropský parlament přijal usnesení týkající se aktivit
Evropské komise v oblasti zlepšení potravinového
dodavatelského řetězce. Usnesení, jehož stínovou
zpravodajkou byla Olga Sehnalová, zdůrazňuje, že
dosavadní kroky ze strany Komise omezující se na
mapování tržní situace nejsou pro potírání nekalých
obchodních praktik dostatečné.
V Praze se Olga Sehnalová setkala se státním
tajemníkem pro evropské záležitosti Alešem Chmelařem.
Diskutovali spolu mimo jiné o tématu dvojí kvality
značkových potravin a o tom, jak se vyvíjí řešení této
problematiky na evropské úrovni, včetně připravované
zářijové konference na toto téma v Evropském
parlamentu.
Měsíc srpen byl zejména ve znamení cest po
regionu. Do Uherského Hradiště zavítala Olga Sehnalová
společně s Lubomírem Zaorálkem na neformální besedu
s občany a na setkání se sociálními demokraty ze Zlínského
kraje. V Kroměříži si nenechala ujít dožínkový průvod a

Na festivalu dračích lodí v Kojetíně, kde startoval i tým
ČSSD, předávala ceny vítězům

V Otrokovicích také předala ceny vítězům závodu ve skifu
na krátkých tratích

vyhlášení soutěže Regionální potravina. V Kojetíně pak
Olga Sehnalová navštívila tradiční Festival dračích lodí, kde
se zhostila předávání cen vítězným týmům. Na sklonku
měsíce se zúčastnila zahájení předvolební kampaně ČSSD
v Olomouckém a Zlínském kraji, při kterém podpořila
nejen lídry, ale také další kandidátky a kandidáty sociální
demokracie pro sněmovní volby.
Září 2017 – Rozdílná kvalita výrobků na vnitřním
trhu byla tématem slyšení v Evropském
parlamentu
Na půdě Evropského parlamentu proběhlo veřejné slyšení
organizované frakcí sociálních demokratů zabývající se
rozdílnou kvalitou výrobků na vnitřním trhu, které
moderovala Olga Sehnalová. Díky její aktivitě se rozdílná
kvalita stala skutečně celoevropským politickým tématem,
kterému se věnoval i předseda Evropské komise JeanClaude Juncker v každoroční Zprávě o stavu Evropské unie.
Poslankyně na toto téma poskytla také řadu rozhovorů,
například Českému rozhlasu, dánskému tisku či rumunské
televizi. Spotřebitelskou legislativu v EU diskutovala také
ve svém příspěvku na semináři, který v Bruselu hostilo
Stálé zastoupení ČR při EU ve spolupráci s Českou
podnikatelskou reprezentací při EU (CEBRE).
Evropský parlament schválil na zářijovém
plenárním zasedání svou pozici k návrhu směrnice o
Evropském aktu přístupnosti, jehož stínovou zpravodajkou
byla za politickou skupinu S&D Olga Sehnalová. Díky
pozměňovacím návrhům sociálních demokratů se do textu
podařilo prosadit řadu vylepšení oproti původnímu návrhu
výboru IMCO.
U příležitosti Evropského týdne mobility
uspořádala v Kroměříži již 18. ročník sobotní cyklojízdy,
která účastníky tentokrát zavedla do světoznámého
hřebčína v Napajedlech. V neděli pak zorganizovala
procházku k rybníku Šlajza a do zázemí kroměřížského
spolku Moravského rybářského svazu. Navštívila i
dopravně bezpečnostní akci pro žáky základních škol.
O budoucnosti české zahraniční a evropské
politiky debatovaly účastnice prvního pražského
networkingu žen, který uspořádala Asociace pro
mezinárodní otázky ve spolupráci s českým zastoupením
Friedrich-Ebert-Stiftung. V rámci úvodního kulatého stolu
na téma „Jakou chtít českou evropskou politiku a jak o ní
vést společenský dialog?“ vystoupila také Olga Sehnalová.
Další diskuzi absolvovala s českými a slovenskými
středoškolskými studenty, kteří se v rámci projektu
„Rozhoduj o Evropě“ zapojili do brněnského modelového
zasedání institucí Evropské unie. Poslankyně se zúčastnila
také VII. ročníku mezinárodní konference Střední Morava
- křižovatka dopravních a ekonomických zájmů, kterou

U příležitosti Evropského týdne mobility uspořádala
v Kroměříži tradiční cyklojízdu a procházku

Cyklojízda tentokrát vedla do hřebčína v Napajedlech

Na „Neslýchaně zábavném večeru“ v Kroměříži pokřtila
kalendář z výtvarné a literární soutěže „Řekni to tichem“

Rozdílnou kvalitou výrobků se zabýval seminář v
Evropském parlamentu, který poslankyně moderovala.
Pozvala na něj i ministryni zemědělství SR G. Matečnou

v Luhačovicích organizovalo Sdružení pro rozvoj dopravní
infrastruktury.
Ve Zlínském kraji proběhl v září také Týden
sluchově postižených, v jehož závěru Poradenské centrum
pro sluchově postižené v Kroměříži připravilo již druhý
„Neslýchaně zábavný večer“. Olga Sehnalová, pod jejíž
záštitou se večer konal, slavnostně pokřtila nový kalendář
sestavený z nejlepších prací školáků zapojených do
soutěže „Řekni to tichem“. Záštitu poslankyně převzala i
nad 5. ročníkem mezinárodního sochařského sympozia
„Bystřické dřevosochání“ organizovaného Střední školou
nábytkářskou a obchodní v Bystřici pod Hostýnem,
organizátory z řad pedagogů a mistrů odborné přípravy
také pozvala na návštěvu sídla Evropského parlamentu ve
Štrasburku.
V září Olga Sehnalová navštívila také řadu dalších
regionálních akcí. V Kojetíně předala ceny vítězům 3.
ročníku kojetínského maratonu, kterého se účastní dálkoví
kanoisté všech věkových kategorií. Závody ve skifu na
krátkých tratích sledovala poslankyně v Otrokovicích. Ve
Skašticích se pak ujala slavnostního křtu knihy vydané u
příležitosti 750. výročí první písemné zmínky o obci a
v Halenkově se zúčastnila okresní konference ČSSD Vsetín.
Říjen 2017 – Pieta u příležitosti výroční
Karpatsko-dukelské operace
V Bratislavě se za účasti premiérů států V4, zástupců
evropských
institucí,
výrobců,
obchodníků
i
spotřebitelských organizací uskutečnil Spotřebitelský
summit. Členkou české delegace vedené předsedou vlády
Bohuslavem Sobotkou byla i poslankyně Olga Sehnalová,
která o výsledcích jednání informovala diváky ČT24
v pořadu Události, komentáře. V Praze potom vystoupila
na výroční konferenci Spotřebitelského fóra, která se
v letošním roce zaměřila na problematiku dvojí kvality
potravin.
Aktuální evropská témata a priority České
republiky v Evropské unii diskutovali čeští poslanci
Evropského parlamentu se státním tajemníkem pro
evropské záležitosti Alešem Chmelařem, který na pozvání
Olgy Sehnalové přijel na plenární zasedání do Štrasburku.
Jako
první
místopředsedkyně
delegace
Evropského parlamentu pro vztahy s Izraelem se Olga
Sehnalová zúčastnila meziparlamentního setkání v Izraeli.
Delegace Evropského parlamentu tam jednala
s izraelskými poslanci na půdě Knesetu a navštívila i
památník obětí a hrdinů holokaustu Yad Vashem.
U příležitosti 73. výročí Karpatsko-dukelské
operace se Olga Sehnalová zúčastnila pietního
shromáždění u Památníku československého armádního
sboru na Dukle, kde společně s významnými hosty nejen

Na prezentaci nových trendů v knihovnictví v Evropském
parlamentu byly zastoupeny i české knihovny

K projednávanému Evropskému aktu přístupnosti podpořila
i aktivity organizací zastupujících lidi s postižením

Ve Skašticích se zúčastnila oslav 750. výročí obce

Na pietním aktu k 73. výročí Karpatsko-dukelské operace
se setkala i se slovenským premiérem Robertem Ficem

z České a Slovenské republiky uctila památku všech
padlých. Položila i věnec u sochy armádního generála
Ludvíka Svobody ve městě Svidník a za doprovodu
slovenské kolegyně Moniky Smolkové navštívila Košice.
V Bruselu absolvovala poslankyně celou řadu akcí
a setkání. Jako předsedkyně parlamentní meziskupiny pro
osoby s postižením vystoupila na veřejném slyšení
týkajícím se rehabilitace a začlenění osob po návratu
k vědomí. Z pozice členky delegace pro vztahy s Izraelem
se zúčastnila 1. izraelsko-evropského podnikatelského
kulatého stolu na téma podpory nově vzniklých firem.
Problematiku technické podpory evropského tísňového
volání řešila s kapitánem Janem Urbánkem z generálního
ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.
Na předsedu Evropské komise J. - C. Junckera se ve
spolupráci s evropskou spotřebitelskou organizací BEUC a
dalšími europoslanci obrátila s výzvou, aby Komise
představila legislativní návrh systému kolektivní právní
ochrany spotřebitelů.
Na půdě Evropského parlamentu se setkala
s dalšími návštěvnickými skupinami - do Štrasburku
pozvala hosty ze Zlínského a Olomouckého kraje, v Bruselu
potom přivítala studenty z ČR, kteří se na její pozvání
účastnili každoročního zasedání Young European Council
zabývajícího se aktuálními politickými a společenskými
tématy.
V rámci
Týdne
zdraví
Olga
Sehnalová
v kroměřížském Centru pro seniory Zachar diskutovala o
aktivitách Evropského parlamentu a o konkrétní legislativě
týkající se osob se zdravotním postižením. Převzala také
záštitu nad 26. ročníkem Mezinárodního šachového
turnaje zdravotně postižené mládeže konaným
v Olomouci, kde předala ceny vítězům.
Poslankyně zavítala i na okresní konferenci ČSSD
konanou ve Zlíně, která pozdravila přítomné delegáty a
poděkovala jim za celoroční práci. Kandidáty sociální
demokracie do sněmovních voleb podpořila i na akci Den
pro rodinu, kterou uspořádala zlínská místní organizace.

Do Štrasburku pozvala státního tajemníka pro Evropské
záležitosti Aleše Chmelaře na setkání s europoslanci

Ve Zlíně podpořila Den pro rodinu, který uspořádala místní
organizace ČSSD

Na spotřebitelském summitu v Bratislavě byla členkou
delegace vedené premiérem Bohuslavem Sobotkou

Listopad 2017 – Kroměříž žila kulturou Estonska
Evropský parlament schválil na svém listopadovém
plenárním zasedání konečnou podobu nařízení o
spolupráci dozorových orgánů v oblasti ochrany
spotřebitele, které připravovala Olga Sehnalová jako
hlavní zpravodajka Evropského parlamentu. Přijetí
legislativy, jež posílí pravomoci dozorových orgánů v
oblasti ochrany spotřebitele v celé EU a zlepší
mechanismy, kterými tyto orgány přeshraničně
spolupracují, poslankyně okomentovala i v rozhovoru pro
Český rozhlas. Poslanci Evropského parlamentu přijali také
zprávu „Záchrana životů: zvyšování bezpečnosti vozidel
v EU“, která obsahuje návrhy na zlepšení systému aktivní

Olga Sehnalová přijala záštitu nad 25. ročníkem
mezinárodního šachového turnaje zdravotně postižené
mládeže v Olomouci

a pasivní bezpečnosti vozidel a na níž Olga Sehnalová
pracovala jako stínová zpravodajka za frakci S&D.
Na půdě Evropského parlamentu zorganizovala
Olga Sehnalová představení studie s názvem „Kdo se
stará? Studie o problémech a potřebách rodinných
opatrovatelů v Evropě“. Jako předsedkyně parlamentní
meziskupiny pro práva osob s postižením se v Bruselu
setkala též se zástupci finských organizací reprezentujících
osoby s postižením a s představiteli tamních samospráv.
Ve Vídni vystoupila na mezinárodní konferenci
věnované postnehodové péči o pacienty po dopravních
nehodách. Jako zpravodajka Evropského parlamentu pro
zavedení veřejného systému automatického tísňového
volání eCall prezentovala, jak tento systém přispěje ke
snížení počtu obětí dopravních nehod i zmírnění následků
zranění při nehodách.
Poslankyně byla i jednou z diskutujících v debatě
na téma dvojí kvalita potravin v Evropě pořádané
mediálním domem Economia na půdě Vysoké školy
chemicko-technologické v Praze. Dvojí kvalita byla i
tématem jejího rozhovoru pro servery INFO.cz a
Aktuálně.cz. V Praze vystoupila také na senátní konferenci
konané u příležitosti nedožitých 90. narozenin Jaroslava
Šabaty, kterou organizovala Masarykova demokratická
akademie a Nadace Friedricha Eberta.
V Kroměříži uspořádala Olga Sehnalová na
počátku listopadu již patnácté Evropské dny k příležitosti
půlročního předsednictví Estonska v Radě EU. Program
Estonských dnů nabídl návštěvníkům bohatý program
zahrnující například besedu o estonské kultuře, diskuzi o
digitalizaci státní správy, výstavu fotografií, ochutnávku
estonských národních jídel, cestovatelskou přednášku,
promítání filmu či ukázky estonského folklóru.
V rámci svých cest po České republice navštívila
Olga Sehnalová Šumpersko. V Šumperku diskutovala se
studenty Střední školy železniční, technické a služeb
zejména o dvojí kvalitě potravin a ochraně spotřebitele.
V Zábřehu se pak setkala s představiteli města a v místním
domě s pečovatelskou službou zorganizovala další besedu
„Nepovedený nákup: Co teď?“.
V diskuzích se studenty pokračovala Olga
Sehnalová také v Brně, v Českých Budějovicích a
v Kroměříži. V moravské metropoli navštívila Gymnázium
Matyáše Lercha, kde se debata soustředila především na
aktuální témata české a evropské politiky. Na půdu
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích poslankyně
zavítala na pozvání Studentského centra oboru
Agropodnikání, které uspořádalo besedu o dvojí kvalitě

Na podzimních okresních konferencích ČSSD

O tom, co dělá Evropský parlament pro lidi s postižením,
diskutovala se seniory a zdravotně postiženými v Kroměříži

Další besedu „Nepovedený nákup: Co teď?“ uspořádala
Olga Sehnalová v Zábřehu

Estonské dny v Kroměříži zahájil i velvyslanec Estonska

potravin. Tématem přednášky pro studenty kroměřížské
Střední školy hotelové a služeb pak byly mimo jiné nekalé
obchodní praktiky.
V listopadu se Olga Sehnalová zúčastnila také řady
vnitrostranických jednání. V Hradci Králové zasedal
Ústřední výkonný výbor ČSSD, konala se krajská
konference ČSSD ve Zlíně, která zvolila své nové vedení, a
poslankyně se zúčastnila i okresních konferencí
v Kroměříži, v Olomouci a v Prostějově.
Prosinec 2017 – Olga Sehnalová byla vybrána
mezi 28 nejvlivnějších osobností Evropy
Prestižní bruselský zpravodajský server Politico.eu zařadil
Olgu Sehnalovou mezi 28 osobností, které budou
v nadcházejícím roce nejvíce formovat evropskou
veřejnou debatu a zásadně ovlivňovat mezinárodní dění.
Poslankyni server ocenil za její dlouholetou práci v oblasti
dvojí kvality značkového zboží v Evropě. Ve výčtu
osobností nechybí ani nizozemský ministerský předseda
Mark Rutt či vyjednavač Evropského parlamentu pro
Brexit Guy Verhofstadt.
V Bruselu se uskutečnilo v pořadí již čtvrté
zasedání Evropského parlamentu osob s postižením. Jeho
závěrečnou část řídila coby předsedkyně parlamentní
meziskupiny pro práva osob s postižením Olga Sehnalová,
která na akci pozvala také patnáctičlennou delegaci
z České republiky. Ústředními tématy zasedání byly
volební právo lidí s postižením, připravovaná Evropská
strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením
2020-2030 a práva osob s postižením v rozvojových
zemích.
Společně s rakouským poslancem Heinzem
Beckerem a nevládní organizací Alzheimer Europe
uspořádala Olga Sehnalová v Evropském parlamentu
konferenci o Alzheimerově chorobě. Přední evropští vědci
seznámili účastníky s historií diagnostikování této choroby
a představili možnosti včasných diagnostických metod
prostřednictvím celoevropské výzkumné spolupráce.
Poslankyně také převzala záštitu nad promítáním
dokumentárního filmu Nehodni žití, který pojednává o
osudech lidí s postižením za 2. světové války.
V prosinci v Bruselu poslankyně přivítala také další
skupinu návštěvníků, mezi nimiž byli trenéři mládeže ze
Zlínska, zástupci Olomouce, kteří připravovali projekt
"Evropské město sportu 2017", a vítězové soutěží
spojených s Estonskými dny.
K tématu tzv. dvojí kvality výrobků bude Evropský
parlament v roce 2018 vypracovávat vůbec první usnesení.
Jako jeho hlavní zpravodajka byla vybrána Olga Sehnalová.

Úterní program Estonských dnů byl tradičně věnovaný
cestovatelské besedě

V Bruselu uspořádala konferenci o situaci rodinných
opatrovatelů v Evropě

Čtvrtému zasedání Evropského parlamentu osob
s postižením předsedala i Olga Sehnalová

Na její pozvání přijela do Bruselu delegace zástupců
organizací lidí s postižením z České republiky

Ve svých aktivitách týkajících se dvojí kvality
výrobků pokračovala i v prosinci a vystoupila na veřejné
debatě s názvem "Víš, co jíš?", již uspořádalo Zastoupení
Evropské komise v ČR ve spolupráci s dalšími
organizacemi. Na toto téma také poskytla rozhovor
Hospodářským novinám.
V Londýně se Olga Sehnalová zúčastnila výročního
zasedání celosvětové platformy Global Network for Road
Safety Legislators, která sdružuje odborníky a členy
parlamentů z celého světa angažující se v oblasti
bezpečnosti dopravy, a informovala přítomné o
probíhajících aktivitách a připravované legislativě
v Evropském
parlamentu.
V Lisabonu
potom
reprezentovala Českou stranu sociálně demokratickou na
výročním zasedání Rady Strany evropských socialistů (PES)
sdružující sociálně demokratické strany napříč Evropou.
V rámci plenárního zasedání ve Štrasburku Olga
Sehnalová společně s dalšími českými europoslanci podala
pozměňovací návrh, kterým se odmítá navržená podoba
reformy azylového systému Dublin IV.

Nařízení, na němž pracovala Olga Sehnalová jako hlavní
zpravodajka Evropského parlamentu, které zlepší
přeshraniční spolupráci dozorových orgánů v oblasti
ochrany spotřebitele, podepsal prezident Evropského
parlamentu a zástupce estonského předsednictví

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.

