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Z plenárního zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku ve
dnech 24. - 27. října 2016
Předseda EP Martin Schulz zahájil plenární zasedání výzvou
Předseda EP Martin Schulz při zahájení plenárního zasedání vyzval poslance, aby dodržovali
pravidla vzájemného respektu. Vyzval je v souvislosti s incidentem mezi dvěma poslanci ze
dne 6. října., incidentem se nyní zabývá Poradní výbor Evropského parlamentu.

Více informací zde

Jak zpřístupnit informace veřejných institucí lidem s postižením
Na internetu vyhledáváme stále více informací a nacházíme texty, fotky, videa a odkazy. Jak
ale po webu brouzdají nevidomí? Pro 80 milionů Evropanů je potřeba převést text na audio
nebo do speciální čtečky s Braillovým písmem a obrazy popsat slovy, jinak je vyčleníme ze
společnosti, která se čím dál tím víc digitalizuje. Parlamentní zpravodajka návrhu, česká
poslankyně Dita Charanzová, proto žádá, aby web stránky i mobilní aplikace veřejné správy
byly přístupné postiženým.

Více informací zde

Trans tuky v našem jídelníčku a na programu pléna
Fast-food, sušenky, polotovary, bramborové lupínky, margaríny jsou příklady potravin, které
obsahují takzvané trans tuky. Pokud tyto nenasycené mastné kyseliny konzumujete ve velkém
množství, koledujete si podle vědeckých studií nejen o obezitu, ale zřejmě také o cukrovku,
neplodnost, Alzheimerovu chorobu a kardiovaskulární onemocnění. Trans tuky se tento týden
dostaly i na program plenárního zasedání Evropského parlamentu. Poslanci jednali a hlasovali
o usnesení požadujícím limity pro průmyslově vyráběné trans tuky.

Více informací zde

Poslanci požadují demokracii v EU, právní stát a dodržování základních práv a svobod
Poslanci vyzývají Evropskou komisi, aby zřídila unijní mechanismus v oblasti demokracie,
právního státu základních práv a svobod v EU. K ukončení současnou krizí vyvolaného
porušování demokracie, právního státu a základních práv v členských státech EU, by měla
Komise vytvořit závazný mechanismus vedoucí k monitorování a vyvozování zpráv v této
oblasti, tvrdí poslanci ve svém úterním usnesení. Tento mechanismus by měl zahrnovat objektivní
kritéria a stanovit postupné kroky k nápravě, dodávají.

Více informací zde
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Poslanci hlasovali o návrhu unijního rozpočtu na rok 2017
Evropský parlament požaduje více finančních prostředků na pomoc mladým lidem při hledání
zaměstnání, podporu hospodářského růstu a pomoc třetím zemím s cílem zmírnit migrační
krizi. Poslanci tak chtějí zvrátit všechny škrty navržené Radou v návrhu rozpočtu na rok 2017.
Počítají s tím, že část potřebných finančních prostředků na prosazení těchto změn, by mohla
být získána díky revizi “Víceletého finančního rámce”.

Více informací zde

AKTIVITY EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Vítězové Ceny Karla Velikého pro mládež v Parlamentu
Jsou mladí a mají chuť udělat něco pro lepší porozumění mezi Evropany. Za své projekty
dostali od Evropského parlamentu cenu Karla Velikého pro mládež. Převzali ji slavnostně už
začátkem května v Cáchách a v půlce října přijeli do Bruselu, aby představili své projekty ve
výboru pro kulturu a předsedovi Parlamentu. Benedetta, Tillmann a Charikleia měli také
možnost sledovat několik poslanců přímo při práci a řekli nám o svých dalších plánech.

Více informací zde

Nadia Murad & Lamjá Bašár převezmou Sacharovovu cenu v prosinci
Dvě jezídské dívky, Nadia Murad & Lamjá Bašár, které přežily násilí ze strany Islámského
státu a staly se hlasem obětí sexuálního zotročování a také genocidy svého národa na území
Iráku, získaly společně letošní Sacharovovu cenu za svobodu myšlení. Ve čtvrtek 27. října to
na plénu oznámil předseda Parlamentu Martin Schulz poté, co tak rozhodli spolu s ním
předsedové politických skupin EP. Slavnostní předání ceny se bude konat 14.12. na
štrasburském plenárním zasedání.

Více informací zde

AKTIVITY INFORMAČNÍ KANCELÁŘE EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ČR
Podzimní kolo soutěže Euroscola je v plném proudu
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 převzaly humanitární organizace ADRA CZ a
zakladatelka projektu Czechitas paní Dita Přikrylová. Slavnostní setkání celkem 50 jednotlivců
nebo organizací z 26 zemí EU se konalo v Bruselu 12. října.

Více informací zde

LUX filmy na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava
Právě probíhá již 20. ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava, 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 Můj život cukety. Tuto cenu již 10 let
udílí Evropský parlament.

Více informací zde

Navštivte nás na veletrhu Gaudeamus v Brně
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

Finalisté filmové ceny LUX Prize 2016 jdou do kin
U příležitosti LUX Film Days Vás zveme na tři finálové snímky, které se letos uchází o
filmovou cenu Evropského parlamentu: Když otevřu oči, Můj život cukety a Toni Erdmann. Tři
filmy nominované na letošní filmovou cenu LUX Prize budou promítány ve více než 40
městech po celé Evropě s titulky ve všech jednotlivých národních jazycích EU. Veškeré
projekce jsou pro veřejnost zdarma. V České republice můžete finálové snímky zhlédnout v
brněnském kině Scala 7. - 9. prosince 2016.

Více informací zde
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CO SE DĚJE V EVROPSKÉM DOMĚ
Kino Evropský dům
02/11/2016 v 19:00 uvede Kino Evropský dům komediální drama Fúsi, příběh zavalitého čtyřicátníka, který sbírá odvahu vstoupit
do dospělého světa.
16/11/2016 v 19:00 promítá Kino Evropský dům francouzský snímek Samba, který vypráví o složitém osudu přištěhovalce ze
Senegalu.
30/11/2016 v 19:00 promítá Kino Evropský dům snímek s názvem Požár na moři, který se věnuje problematice migrantů mířících
z Afriky do Evropy.
14/12/2016 v 19:00 uvede Kino Evropský dům nezávislou road movie s názvem Punk není mrtev, snímek o lidech, pro něž punk
není jen hudba, ale celoživotní postoj.
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

http://www.evropsky-parlament.cz/page/cs/novinky_a_udalosti/newsletter/newsletter...

31/10/2016

