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Z plenárního zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku ve
dnech 3. - 6. října 2016
Plenární zasedání bylo zahájeno minutou ticha za Šimona Perese
Předseda Evropského parlamentu Martin Schulz zahájil plenární zasedání minutou ticha za
zesnulého Šimona Perese, bývalého izraelského prezidenta, který zemřel 28. září ve věku 93
let v Tel Avivu.

Více informací zde

Rozpočtové schodky jsou stále důvodem obav
Od počátku hospodářské krize se velká část debaty soustředila na to, jak dostat pod kontrolu
schodky rozpočtů zemí EU. Mnohé z nich od té doby udělaly pokrok, ale jinde jsou deficity
stále důvodem obav. V pondělí večer diskutovali poslanci hospodářského výboru o setrvale
vysokých schodcích rozpočtů Španělska a Portugalska a úterní plenární zasedání se zase
zaměřilo na situaci v Řecku. Jako ilustraci problematiky nabízíme infografiku zachycující vývoj
rozpočtů zemí EU za posledních 17 let.

Více informací zde

EP odsouhlasil unijní ratifikaci Pařížské dohody o klimatu
Evropský parlament schválil v úterním historickém hlasování unijní ratifikaci Pařížské dohody
a umožnil tak, aby vstoupila v platnost v průběhu příštího měsíce. Jedná se o historicky první
celosvětově závaznou dohodu, jejímž cílem je udržet globální oteplování a globální emise
skleníkových plynů.

Více informací zde

Poslanci žádají zpřísnění kodexu chování pro komisaře
Kodex chování pro členy kolegia komisařů se musí zpřísnit tak, aby se v budoucnu zabránilo
střetu zájmů u členů Evropské komise a zároveň se obnovila důvěra občanů EU v politické
instituce. To byl hlavní odkaz poslanců, kteří se zúčastnili úterní rozpravy s komisařem pro
hospodářské a měnové záležitosti Pierrem Moscovicim o napojení na podnikatelské prostředí
bývalých a současných členů kolegia v souvislosti na nedávno zveřejněné bahamské
dokumenty.

Více informací zde

Parlament by chtěl darovat mladým Evropanům síťovou jízdenku po Evropě
Poslanci během úterní debaty na plénu vyjádřili podporu návrhu, aby každý mladý Evropan
dostal ke svým osmnáctinám volnou síťovou jízdenku InterRail. V posledním desetiletí
procestovali kontinent po kolejích s InterRailem miliony mladých lidí, ale jízdenka může stát
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stovky eur. Motivem parlamentního návrhu je podpořit jednak způsob dopravy, který je šetrný
k životnímu prostředí díky nízkým emisím, a také motivovat mladé Evropany, aby poznávali
evropské země.

Více informací zde

Poslanci diskutovali o situaci v Aleppu a roli Ruska v syrském konfliktu
Poté, co se minulý měsíc zhroutilo příměří vyjednané USA a Ruskem, se situace v Sýrii zdá
ještě složitější, než kdy byla. Krveprolití se v posledních dvou týdnech ještě dále
vystupňovalo. O tomto otřesném vývoji diskutovali poslanci ve středu v podvečer. Mnozí
kritizovali roli Ruska a apelovali na aktivnější zapojení EU při snaze najít východisko ze syrské
krize. Po šesti letech trvání si konflikt v Sýrii vyžádal už bezmála čtvrt milionu obětí. Odhaduje
se, že až 14 milionů lidí v Sýrii potřebuje humanitární pomoc, zatímco skoro pět milionů
Syřanů se nachází v obléhaných nebo těžko přístupných oblastech.

Více informací zde

AKTIVITY EVROPSKÉHO PARLAMENTU
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

Byly zveřejněny nominace na Sacharovovu cenu 2016
Turecký novinář Can Dündar a jeho tým, předák krymských Tatarů Mustafa Džemilev,
bojovnice proti útlaku jezídských žen Nadia Murad Basee a Lamija Aji Bašar a ujgurský
akademik Ilham Tohti byli nominováni na Sacharovovu cenu za svobodu myšlení. Cena je
každoročně udělována výjimečným osobnostem, které bojují proti nesnášenlivosti, fanatismu
a potlačování svobod. Jméno vítěze bude oznámeno na konci října.

Více informací zde

AKTIVITY INFORMAČNÍ KANCELÁŘE EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ČR
Podzimní kolo soutěže Euroscola začalo 5. září
Až do 7. listopadu trvá 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 se mohou zúčastnit studenti druhých a třetích ročníků středních škol v
České republice.

Více informací zde
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Výběrové řízení: projekt
Informační kancelář Evropského parlamentu v České republice v rámci celoevropského
projektu "Vyslanci do škol" zaměřeného na střední školy připravuje výběrové řízení na firmu,
která zajistí realizaci tohoto projektu v České republice.

Více informací zde

Slavnostní předání Ceny Evropského občana
Cenu evropského občana, kterou od roku 2008 uděluje Evropský parlament, si za Českou
republiku 7. října v Evropském domě převezmou humanitární organizace ADRA CZ a
zakladatelka projektu Czechitas paní Dita Přikrylová.

Více informací zde

10 let LUX Film Prize
V pondělí 10. října u příležitosti 10. výročí filmové ceny Evropského parlamentu LUX Film
Prize bude kino Aero součástí speciální simultánní projekce filmu Mustang, držitele LUX Prize
a Europa Cinemas Label za rok 2015. Po projekci bude následovat živý přenos debaty s
režisérkou filmu, do které se budete moci zapojit přes Twitter.

Více informací zde

Fakta vs. mýty o EU v Karviné a Liberci
V pátek 14. října v Liberci a v pátek 21. října v Karviné se uskuteční semináře na téma Fakta
vs. mýty o EU. Diskutovat budeme o nejznámějších mediálních mýtech týkajících se
legislativy EU. Tyto mýty jsou veřejností obvykle notoricky známé, většina z nás ale často
nezná přesné znění nebo význam daného nařízení. V médiích se objevují zprávy, že nám
Evropská unie zakazuje fotit významné památky či že banány mají mít jednotnou velikost,
barvu apod. Chcete vědět, kde je pravda? Chcete zjistit, jak Evropská unie funguje? Pak
doražte na náš seminář. Jeho součástí je také diskuze s poslanci Evropského parlamentu,
Pavlem Teličkou v Liberci a Kateřinou Konečnou v Karviné. Vstup na seminář je zdarma a
účast je nutné potvrdit na info@participace.cz.

Více informací zde

LUX filmy na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava
Již 20. ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava se uskuteční 25. - 30.
října 2016. Tento festival je slavností autorského dokumentárního filmu a největší událostí
svého druhu ve střední a východní Evropě, v jehož rámci budete letos moci zhlédnout 3
finalisty LUX Film Prize, Když otevřu oči, Toni Erdmann a Život cuketky. Tuto cenu již 10 let
udílí Evropský parlament.

Více informací zde

Navštivte nás na veletrhu Gaudeamus v Brně
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Na brněnském výstavišti se 1. - 4. listopadu koná již 23. ročník veletrhu pomaturitního a
celoživotního vzdělávání Gaudeamus. Rádi vás přivítáme na našem stánku, kde získáte
informace o soutěži Euroscola, o možnostech stáží a návštěv v Evropském parlamentu i
dalších institucích. Samozřejmě vám rádi zodpovíme dotazy ohledně fungování Evropského
parlamentu či Evropské unie a poskytneme informační materiály.

Více informací zde

CO SE DĚJE V EVROPSKÉM DOMĚ
Kino Evropský dům
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
7. října - 4. listopadu 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.
Zastoupení Evropské komise v ČR, Informační kancelář EP v ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Národní institut
pro další vzdělávání, Český národní komitét projektu Evropa ve škole a Evropské hnutí v České republice Vás srdečně zvou na
výstavu oceněných výtvarných a literárních prací soutěže evropských škol Evropa ve škole.
Mezinárodní soutěžní výtvarný a literární projekt Evropa ve škole představuje úspěšnou formu vzdělávání a výchovy k
evropskému myšlení. Projekt je organizován nepřetržitě od roku 1953 ve 33 zemích, nejdříve pod názvem Den evropských škol,
poté Evropa ve škole.
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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