Z plenárního zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku ve
dnech 18. - 21. ledna 2016
Při zahájení plenárního zasedání odsoudil Schulz teroristické útoky v Istanbulu a
Ouagadougou
Předseda Schulz odsoudil teroristické útoky v Istanbulu a Ouagadougou ze 12. a 15. ledna a
žádá o spolupráci v rámci celé EU postavit se terorismu. Zavázal se, že boj proti terorismu
bude probíhat na základě demokratických hodnot, s využitím policie, právniho státu a
spolupráce v rámci celé EU.

Více informací zde

Migrace a britské referendum byly hlavními tématy rozpravy o výsledcích summitu
Mnoho poslanců kritizovalo vedoucí představitele EU pro jejich neschopnost vypořádat se s
migrací a uprchlickou krizí, během úterní rozpravy plenárního zasedání, jejímž cílem bylo
zhodnotit prosincový summit EU s předsedou Komise Jeanem-Claudem Junckerem a
předsedou Rady Donaldem Tuskem. Nadcházející referendum ve Velké Británii bylo také
žhavým tématem.

Více informací zde

Rozprava o právním státu s polskou premiérkou Beatou Szydłovou
Rozhodnuti Evropské komise zahájit dialog s polskými autoritami o právnim státu a
nezávislosti médii v Polsku bylo předmětem úterní diskuze na plenárním zasedání, za
přítomnosti polské premiérky Beaty Szydłové. Zatímco někteří lídři politických skupin
kritizovali její vládu za to, že nebere v úvahu demokratické kontroly a rovnováhy, ostatní
souhlasili s tvrzením pani Szydłové, že nedošlo k porušení právniho státu v Polsku.
Předseda EP Martin Schulz zahájil debatu prohlášením, že tato rozprava o právním státu v
Polsku je "klíčová pro budoucnost Evropské unie."

Více informací zde

Premiér Mark Rutte při zahajovací debatě nizozemského předsednictví
"Musíme dosáhnout konkrétních výsledků a ujistit se, že jsou viditelné, za účelem bojovat proti
rostoucímu skepticismu v celé Evropě. (...) Dodržovat sliby a držet se úmluv by mělo v Evropě
být novou běžností. Dohoda je dohoda", řekl ve středu ve Štrasburku premiér Mark Rutte při
zahajovací debatě nizozemského předsednictví. Nejvyšší prioritou nizozemského předsednictví
je vyřešit uprchlickou krizi.

Více informací zde
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Vzájemná obrana v EU - Francie žádá o poskytnutí pomoci a podpory
V reakci na listopadové útoky teroristů v Paříži požádala Francie ostatní členské státy EU,
aby jí "poskytly pomoc a podporu všemi prostředky, které jsou v jejich moci". Poprvé od
schválení Lisabonské smlouvy tak dochází k uplatnění příslušného článku. Tato nová situace
vyvolává řadu otázek ohledně dalšího postupu a role Unie. Poslanci Evropského parlamentu
na ně hledali odpověď v debatě 20. ledna a následující den přijali usnesení.

Více informací zde

Členové a kompetence vyšetřovacího výboru pro emise automobilů jsou schváleny
Parlament ve čtvrtečním hlasování jmenoval 45 členů vyšetřovacího výboru, který se bude
zabývat porušováním pravidel EU výrobci automobilů při emisních testech. Výbor bude
vyšetřovat pochybení domnělá členskými státy EU a Evropskou komisí za účelem prosazovat
standardy EU. Průběžnou zprávu předloží do 6 měsiců, závěrečnou do 12 měsíců od začátku
svého působení.

Více informací zde

AKTIVITY EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Už jen několik dní zbývá na registraci na Evropské setkání mládeže
Po úspěšném předloňském projektu EYE 2014 Evropský parlament znovu otevře své dveře
mladým Evropanům. Společně s Evropským fórem pro mladé přivítá Evropský parlament ve
Štrasburku okolo 7 000 mladých Evropanů ve věku mezi 16 a 30 lety. Ústředním heslem celé
akce je "Společně můžeme dosáhnout změny". Pod tímto heslem budou v Evropském
parlamentu probíhat debaty a semináře v politickém, sociálním a kulturním kontextu. Nápady
a závěry z diskuzí budou sloužit jako zdroj inspirace poslancům Evropského parlamentu. Pro
účastníky není předpokladem mít zvláštní znalosti. Jediným požadavkem je aktivně se
dorozumět jedním ze tří hlavních jazyků akce (anglicky, francouzsky, německy). Registrace
probíhá online do 31. ledna 2016.

Více informací zde

Hledáme novináře pro Evropské setkání mládeže
Pro Evropské setkání mládeže EYE, které se koná 20. - 21. května 2016 v Evropském
parlamentu ve Štrasburku, hledají organizátoři EYE2016 mladé žurnality nebo odborníky, kteří
by chtěli informovat o této události. Přihlášky na jednotlivé pozice je možné zaslat do
15. února 2016.

Více informací zde
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Výběrové řízení týkající se webových obrazových a jiných multimediálních služeb
Evropský parlament hledá tvůrce w ebových videí a multimediálních produktů na vypsané
výběrové řízení s odhadovanou hodnotou maximálně 16 500 000 € na dobu 5 let. Jste-li
společnost, která vytváří w ebová videa a multimediální obsahy, pak Evropský parlament
hledá právě vás. Přihlaste se do 1. února 2016.

Více informací zde

AKTIVITY INFORMAČNÍ KANCELÁŘE EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ČR
Už máte jen několik dní na přihlašení svého projektu o Cenu Karla Velikého pro mladé
Evropany
Už jen několik dní zbývá pro podání přihlášky do soutěže o Cenu Karla Velikého pro mladé
Evropany. Je-li Vám méně než 30 let a pracujete na projektech, které prohlubují evropskou
identitu a vzájemné porozumění, přihlaste svůj projekt. Celoevropští vítězové si rozdělí 10
000 eur a vítěze národního kola nemine návštěva německých Cách. Termín pro podání
přihlášek je 25. ledna 2016.

Více informací zde

CO SE DĚJE V EVROPSKÉM DOMĚ
Café Evropa
27. 1. 2016 od 17:00 začíná debata z cyklu Café Evropa s názvem „Brexit - kam kráčí Velká Británie?“ Pozvání na debatu přijali
Tomáš Sedláček, ekonom a vysokoškolský pedagog, a Alexandr Tomský, politolog a nakladatel.
Více informací zde

Kino Evropský dům
03/02/2016 v 19:00 uvede Kino Evropský dům francouzský snímek Tři vzpom ínky. Mladý Paul při své cestě do Tádžikistánu
vzpomíná na své dětství, na bratra, na matku, ale především vzpomíná na Esther.
17/02/2016 v 19:00 promítá Kino Evropský dům v rámci 8.ročníku Festivalu bulharských filmů 2016 snímek Algoritm us lásky.
Skupina programátorů se nechala svést představou, že by mohli nalézt algoritmus na navazování partnerských vztahů. Podaří
se našim hrdinům "hacknout" lásku a sestavit návod pro nesmělé muže?
Více informací zde

Výstava Bulharské folklorní motivy
26. ledna - 1. března 2016, Evropský dům (Jungmannova 24, Praha
1) Každý všední den od 10:00 do 18:00 hod., v pátek do 17:00 hod.
Autorská výstava Petyi Ilievové, která se tématem bulharského folkloru zabývá od roku 2012, kdy byla bulharskou komisí pro UNESCO
vyzvána, aby reprezentovala svou rodnou zemi na Art kempu Colours for the planet. „Samotné téma pro mne bylo dostatečnou energií a
motivací k vytvoření něčeho, co by se k tématu hodilo a zároveň bylo typicky bulharské. Tak jsem došla k nápadu použít folklorní motivy,
ve kterých se již po staletí skrývají naše tradice a kultura,“ Petya Ilieva. Výstava probíhá v rámci doprovodného programu 8. ročníku
Festivalu bulharských filmů 2016.
Více informací zde
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Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR, Jungmann ov a 24, 110 00 Praha 1
Telefon: +420 255 708 208
E-mail : eppraha@ep.europa.eu
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