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říjen 2014 

Z jednání Evropského parlamentu 

 

Evropský parlament na svém plenárním zasedání ve Štrasburku ve dnech 20. - 23. října 2014 projednal následující 

témata: 

 

Zahájení zasedání: Schulz varoval před pokusy o narušení mírového procesu v Severním Irsku 

Všechny strany mírového procesu v Severním Irsku by se měly vyvarovat "nebezpečných vzájemných provokací", vyzval 

předseda Evropského parlamentu Martin Schulz při zahájení říjnového zasedání EP.  

Více informací zde  
 

Zpravodajka pro rozpočet EU 2015: Parlament je připraven za svůj postoj tvrdě bojovat 

Jak by měl podle poslanců vypadat rozpočet EU na příští rok? Evropský parlament v úterý 21. října jednal a o den později 

hlasoval o svém postoji. Očekávalo se, že se poslanci postaví proti škrtům, které v návrhu rozpočtu udělala Rada. To by 

znamenalo, že se Parlament a Rada budou muset pokusit najít kompromis v dohodovacím řízení. Parlamentní zpravodajka 

pro souhrnný rozpočet EU na rok 2015 Eider Gardiazábal Rubial nám v rozhovoru řekla, že Parlament je připraven za svůj 

postoj tvrdě bojovat. 

Více informací zde 

 

Evropský semestr potřebuje lepší provádění a větší demokratickou kontrolu, říkají poslanci 

Evropský semestr má zajistit, aby členské státy EU v jeho rámci koordinovaly své hospodářské politiky tak, aby vytvořily 

základ pro růst, zaměstnanost a vyrovnané rozpočty. Poslanci během dnešní debaty upozornili, že doporučení evropského 

semestru je nutné lépe převádět do praxe a že vytváření těchto doporučení musí zahrnovat více demokratické kontroly. 

Ve středu plénum o projednávané zprávě o evropském semestru hlasovalo.  

Více informací zde 

 

Evropský parlament zvolil novou Evropskou komisi 

Poslanci ve středu 22. října 2014 schválili nové kolegium sedmadvaceti komisařů, které představil zvolený předseda 

Komise Jean-Claude Juncker. Pro novou Komisi hlasovalo 423 poslanců, 209 bylo proti a 67 se zdrželo hlasování. Novou 

Komisi nyní musí formálně potvrdit hlavy států a vlád EU. Následně se bude moci 1. listopadu ujmout funkcí na pětileté 

funkční období.  

Více informací zde 

 

Rozpočet 2015: EP žádá vyrovnané účty a více investic do růstu a zaměstnanosti 

Členské státy EU musí své politické závazky podpořit dostatečnými prostředky na oživení růstu, tvorbu pracovních míst, 

podporu výzkumu a vývoje. EU také musí mít prostředky pro své zahraničněpolitické úkoly, uvedli ve středu poslanci. 

http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20141016IPR74258/html/Zah%C3%A1jen%C3%AD-Schulz-varuje-p%C5%99ed-pokusy-o-naru%C5%A1en%C3%AD-m%C3%ADrov%C3%A9ho-procesu-v-Severn%C3%ADm-Irsku
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20141017STO74409/html/Zpravodajka-pro-rozpo%C4%8Det-EU-Parlament-je-p%C5%99ipraven-za-sv%C5%AFj-postoj-tvrd%C4%9B-bojovat
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20141017STO74413/html/Poslanci-cht%C4%9Bj%C3%AD-lep%C5%A1%C3%AD-prov%C3%A1d%C4%9Bn%C3%AD-a-demokratickou-kontrolu-Evropsk%C3%A9ho-semestru
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20141016IPR74259/html/Evropsk%C3%BD-parlament-zvolil-novou-Evropskou-komisi
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Parlament zamítl škrty Rady v návrhu rozpočtu EU na rok 2015. Poslanci rovněž uvedli, že dohoda na dodatečných 

prostředcích pro rok 2014 je pro Parlament podmínkou dohody s Radou na rozpočtu na příští rok. 

Více informací zde 

 

Poslanci prodloužili bezcelní přístup ukrajinského zboží na trh EU 

Poslanci na čtvrtečním hlasování schválili bezcelní přístup většiny ukrajinských produktů na trh EU do konce roku 2015.  

Více informací zde 

 

 

Aktivity EP  

Denis Mukwege je vítězem Sacharovovy ceny 2014 

 

Denis Mukwege: tak zní jméno vítěze letošního ročníku 

Sacharovovy ceny za svobodu myšlení. O vítězi ve středu 

rozhodl předseda Evropského parlamentu spolu s předsedy 

parlamentních politických skupin. Denis Mukwege bude 

pozván na slavnostní předání ceny, které proběhne 26. 

listopadu ve Štrasburku, během plenárního zasedání 

Evropského parlamentu.  

Více informací zde 

 

 

EuroparlTV 

Tento týden na EuroparlTV: 

Dr. Denis Mukwege je oslavován jako držitel 
Sacharovovy ceny 

Parlamentní slyšení: Jak vznikal Junckerův tým 

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

 

http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20141016IPR74260/html/Rozpo%C4%8Det-2015-EP-%C5%BE%C3%A1d%C3%A1-vyrovnan%C3%A9-%C3%BA%C4%8Dty-a-v%C3%ADce-investic-do-r%C5%AFstu-a-zam%C4%9Bstnanosti
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20141016IPR74262/html/Poslanci-prodlou%C5%BEili-bezceln%C3%AD-p%C5%99%C3%ADstup-ukrajinsk%C3%A9ho-zbo%C5%BE%C3%AD-na-trh-EU
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20141016STO74202/html/Denis-Mukwege-je-v%C3%ADt%C4%9Bzem-Sacharovovy-ceny-2014
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/cs/home/the-prize.html
http://www.europarltv.europa.eu/cs/home.aspx
http://europarltv.europa.eu/cs/player.aspx?pid=d51d6cc4-393a-40c3-a4a9-a3cb00e81d97
http://europarltv.europa.eu/cs/player.aspx?pid=d51d6cc4-393a-40c3-a4a9-a3cb00e81d97
http://europarltv.europa.eu/cs/player.aspx?pid=6dce3590-3103-41d2-a1ec-a3bd00af81ba
http://www.europarltv.europa.eu/cs/home.aspx
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Evropský filmový podzim: finalisté letošní filmové ceny 

LUX přichází do kin ve vašem okolí 

 

Filmové dny LUX vám tento podzim přináší tři finalisty filmové 

Ceny LUX, ročník 2014. O ceně každoročně rozhodují 

hlasováním poslanci Evropského parlamentu, ale ještě před 

tím mají možnost se se všemi třemi filmy seznámit i filmoví 

fanoušci ve všech 28 zemích EU a vybrat si toho svého 

favorita. Letos zahrnují Filmové dny LUX 165 projekcí v rámci 

filmových festivalů, zvláštních promítání a dalších událostí a 

často jsou doprovázeny prezentacemi, diskuzemi nebo 

kulatými stoly.  

Více informací zde 

 

Aktivity IKEP 

 

Výstava Evropa ve škole  

Ještě celý příští týden si můžete prohlédnout výstavu 

Evropa ve škole, která je umístěná v prostorách 

Evropského domu. Tento mezinárodní soutěžní výtvarný a 

literární projekt představuje úspěšnou formu vzdělávání a 

výchovy k evropskému myšlení. Je určen dětem a mladým 

lidem od 5 do 21 let ze všech typů škol a školských 

zařízení. Projekt je organizován nepřetržitě od roku 1953 

ve 33 zemích. 

Více informací zde 

Semináře v Evropském domě 

Ve středu 5. listopadu Vás zveme na seminář s názvem 

Český průmysl v EU - co se změnilo během našeho 

členství v 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 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/cs/top-stories/content/20140715TST52442/html/Filmov%C3%A1-cena-LUX-2014
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/top-stories/content/20140715TST52442/html/Filmov%C3%A1-cena-LUX-2014
http://www.evropsky-parlament.cz/cs/novinky_a_udalosti/akce_v_evropskem_dome/exibitions.html
mailto:seminare@europeum.org
http://www.evropsky-parlament.cz/cs/novinky_a_udalosti/akce_v_evropskem_dome/seminars.html
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Jak učit o Evropské unii? E-learning pro učitele  

Informační kancelář Evropského parlamentu připravila 

spolu s partnery vzdělávací portál o Evropské unii. Učitelé 

mohou studovat akreditovaný kurz a po úspěšném 

zvládnutí požadavků získat osvědčení o absolvování kurzu 

DVPP. 

Více informací zde 

 

EVROPA?!! Fragmenty českého přemýšlení o Evropě 

1918 - 1989 

Až do konce října si můžete v Evropském domě 

prohlédnout výstavu s názvem „EVROPA?!! Fragmenty 

českého přemýšlení o Evropě 1918 - 1989". Výstava se 

snaží prostřednictvím myšlenek známých i opomíjených 

osobností připomenout skutečnost, že reflexe evropanství 

představovala vždy nedílnou součást mnohovrstevnaté 

české existence. Evropský dům je veřejnosti otevřen 

každý všední den od 10:00 - 18:00, v pátek do 17:00. 

Více informací zde 

 

 

 

 

 

Filmové cestování napříč Evropou  

Každou druhou středu od 19 hodin Vám v Evropském 

domě nabízíme filmovou ochutnávku současného 

evropského filmového světa.  Vstup je zdarma.  

 

29. 10. 2014 Uvede Kino Evropský dům hořkosladkou 

britskou komedii nasáklou skotskou whisky a nazvanou 

Andělský podíl.  

12. 11. 2014 Promíná Kino Evropský dům film Je to jen 

vítr, který zachycuje jeden den v životě romské rodiny 

kdesi na okraji malého městečka. 

26. 11. 2014 Se v Kině Evropský dům promítá 

dokumentární tragédie o právu na spravedlnost Kauza 

Cervanová. Jedná se o osmiletou detektivní výpravu o 

http://studium.evropsky-parlament.cz/
https://www.facebook.com/epiopraha?fref=photo
http://studium.evropsky-parlament.cz/
http://www.evropsky-parlament.cz/cs/novinky_a_udalosti/akce_v_evropskem_dome/exibitions.html
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únosu, znásilnění a vraždě mladé medičky. 

Program kina Evropský dům a více informací zde 

KNIHOVNA A STUDOVNA v Evropském domě 

 

Rádi bychom Vás pozvali do knihovny a studovny v prostorách 

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. 

 

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://www.evropsky-parlament.cz/cs/novinky_a_udalosti/akce_v_evropskem_dome/europehousecinema.html
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

