Z plenárního zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku ve
dnech 12. - 15. září 2016
Plenární zasedání bylo zahájeno minutou ticha za oběti italského zemětřesení
Předseda Evropského parlamentu Martin Schulz zahájil plenární zasedání minutou ticha za
oběti zemětřesení v centrální části Itálie, které oblast postihlo 24. srpna. Zahynulo při něm
téměř 300 lidí, zanechalo přes 3000 lidí bez domova, zasáhlo více než 70 vesnic a v několika
případech zničilo celé vesnice.

Více informací zde

Rozprava o stavu Evropské unie 2016
"Rozprava o stavu Evropské unie přichází v čase, kdy jsme svědky zásadních změn a pouhé
dva dny před důležitým summitem EU v Bratislavě," prohlásil předseda Evropského
parlamentu Martin Schulz. „Fragmentace, populismus, nezaměstnanost a sociální
nespravedlnost patří mezi klíčové problémy, se kterými se musí EU vypořádat," vyjádřil se v rámci
letošního projevu o stavu Unie předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker.

Více informací zde

Poslanci EP apelují na členské země, aby přijali více uprchlíků
Členské země Evropské unie by se podle poslanců Evropského parlamentu měly zavázat k
přijetí většího počtu uprchlíků a ulevit tak italským a řeckým břehům, které nejvíce čelí náporu
vysokého počtu uprchlíků mířících do Evropy. Zároveň by se členské země měly zasadit o
otevření bezpečných legálních cest do Evropy.

Více informací zde

Poslanci podpořili návrh na jmenování Juliana Kinga za komisaře pro bezpečnostní unii
Evropský parlament ve čtvrtek podpořil jmenování sira Juliana Kinga do funkce komisaře pro
bezpečnostní unii. Julian King byl nominován britskou vládou po rezignaci lorda Jonathan
Hilla, který odstoupil z postu komisaře pro finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových
trhů v reakci na výsledky červnového referenda ve Velké Británií o vystoupení z EU.

Více informací zde
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Poslanci vyjádřili podporu verdiktu Komise o nezákonné státní pomoci ze strany Irska
Poslanci Evropského parlamentu vyjádřili při středeční rozpravě podporu komisařce pro
hospodářskou soutěž Margrethe Vestager v souvislosti s verdiktem Evropské komise, že
Irskem poskytnuté daňové úlevy pro společnost Apple, které jí umožnily po několik let platit v
porovnání s jinými podnikatelskými subjekty výrazně nižší daně, představovaly nezákonnou státní
pomoc.

Více informací zde

AKTIVITY EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Mladí Evropané předložili poslancům 50 podnětů ze setkání EYE
Možnost pracovat v různých zemích EU a podpora mladým podnikatelům jsou pro dnešní
evropskou mládež důležitá témata. Vyplývá to ze zprávy, kterou dostali poslanci na začátku
září, a která je výsledkem květnového štrasburského setkání 7000 mladých Evropanů.
Parlament bude v říjnu zprávu projednávat.

Více informací zde

Přihlaš se na stáž do Evropského parlamentu
Vyplň přihlášku na stáž do Evropského parlamentu a získej odbornou znalost v multikulturním
prostředí. Evropský parlament nabízí několik druhů stáží v rámci svého generálního
sekretariátu, a poskytuje tak možnost odborného vzdělávání i možnost dovědět se něco víc o
tom, co Evropský parlament je a čím se zabývá. Přihlášky je možné podávat až do 15. října
2016.

Více informací zde

AKTIVITY INFORMAČNÍ KANCELÁŘE EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ČR
Podzimní kolo soutěže Euroscola začalo 5. září
V pondělí 5. září začalo podzimní kolo soutěže Euroscola, které je opět kreativní. Loni jste se
do soutěže mohli zapojit s fotokoláží zachycující dobročinnou akci, kterou jste uskutečnili v
rámci třídy nebo školy. V letošním kole bychom z vás chtěli udělat YouTubery Evropského
parlamentu. Soutěže, která trvá do 7. listopadu, se mohou zúčastnit studenti druhých a třetích
ročníků středních škol v České republice.

Více informací zde
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Stánek Informační kanceláře EP na For Arch 2016
Od úterý 20. do soboty 24. září se bude v Praze konat již 27. ročník mezinárodního
stavebního veletrhu For Arch, v jehož rámci se budete moci setkat i s poslanci Evropského
parlamentu Pavlem Teličkou (ANO2011) a Evženem Tošenovským (ODS), kteří usednou u
kulatého stolu a budou debatovat o problematice energetické účinnosti. Na veletrhu můžete
navštívit stánek Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR, na kterém se dozvíte veškeré
potřebné informace k tématu energetická unie.

Více informací zde

CO SE DĚJE V EVROPSKÉM DOMĚ
Kulaté stoly / panelové diskuze
Ve čtvrtek 20. září se v Evropském domě (Jungmannova 24, Praha 1) uskuteční debata na téma Revize směrnice o vysílání
pracovníků, na kterou s vámi přijdou debatovat Michaela Šojdrová, poslankyně Evropského parlamentu, Inge Bernaerts, členka
kabinetu komisařky Thyssen, Marie Beranová, z Odboru koordinace evropských politik, Úřad vlády ČR, Irena Bartoňová Pálková,
viceprezidentka Hospodářské komory ČR, a Vojtěch Hromíř, generální tajemník, ČESMAD BOHEMIA. Na debatu je nutné se
registrovat do pondělí 19. září.
Více informací zde

Kino Evropský dům
21/09/2016 v 19:00 uvede Kino Evropský dům polský snímek Město 44, který diváky zavede do 1. srpna 1944.
05/10/2016 v 19:00 promítá Kino Evropský dům francouzský film Marguerite, jehož děj se odehrává v Paříži dvacátých let a
divákům zprostředkuje život Marguerite Dumontové, zámožné ženy, milovnice hudby a opery.
19/10/2016 v 19:00 uvede Kino Evropský dům belgický snímek Paradise Trips, který vypráví příběh o řidiči dálkového autobusu
Mariovi.
Více informací zde

Výstavy
1. září - 30. září 2016, v knihovně Evropského domu (Jungmannova 24, Praha
1) Každý všední den od 10:00 do 18:00 hod., v pátek do 17:00 hod.
Do konce září si v Evropském domě můžete prohlédnou výstavu nazvanou Evropský den jazyků - výstava Obrázkový slovník.
Výstava se koná u příležitosti Evropského dne jazyků.
Více informací zde

Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR, Jungmannova 24, 110 00 Praha 1
Telefon: +420 255 708 208
E-mail : eppraha@ep.europa.eu
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