
Z plenárního zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku ve
dnech 21. - 24. listopadu 2016

  Zahájení plenárního zasedání

Předseda Evropského parlamentu Martin Schulz zahájil plenární zasedání ve Štrasburku v
pondělí v 17:00. Oznámil změny ve složení Parlamentu. Program plenárního zasedání byl
přijat beze změn.

Více informací zde

  Propaganda mířící na evropskou společnost

Rusko nebo teroristické organizace jako takzvaný Islámský stát produkují online propagandu,
která lidi znejišťuje, zasívá strach a snaží se rozdělit Evropu. V úterý večer poslanci
diskutovali o tom, jak se s takovými informačními útoky vypořádat. Anna Fotyga, polská
konzervativní poslankyně, ve své zprávě volá po tom, aby země EU lépe spolupracovaly a
věnovaly na boj proti propagandě větší prostředky. V našem rozhovoru vysvětluje, co můžeme
proti kampaním nenávisti a radikalizace dělat.

Více informací zde

  Film Toni Erdmann od Maren Ade byl oceněn parlamentní Filmovou cenou LUX

Režisérka Maren Ade si ve středu z pléna Evropského parlamentu odnesla trofej Filmové
ceny LUX za snímek Toni Erdmann, který je originální kombinací komedie a dramatu. Vypráví
příběh otce snažícího se navázat blízký vztah se svojí dcerou a zároveň ukazuje neúprosné a
odlidštěné prostředí velkých korporací. „Filmy jako Toni Erdmann se mohou točit jenom díky
národním a evropským dotacím, protože ty nám dávají určitou svobodu,“ okomentovala
režisérka význam podpory evropské kinematografii.

Více informací zde

  Poslanci usilují o větší spolupráci v EU s cílem lépe chránit Evropu

Terorismus, hybridní hrozby, kybernetické útoky a energetická nejistota nedávají zemím EU
jinou možnost, než aby zvýšily úsilí v oblasti bezpečnostní a obranné spolupráci, čímž se
otevírá cesta k vytvoření Evropské obranné unii, tvrdí poslanci EP v úterním usnesení.
Navrhují 2% HDP na obranu, zřízení mnohonárodních sil a operačního velitelství EU pro
účinné plánování, kontrolu a velení operací a krizových situací, aby EU měla k dispozici
nástroje v situacích, kdy nebude NATO ochotno zasáhnout.

Více informací zde

  Poslanci schválili nové limity na látky znečišťující ovzduší
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Ambiciózní plán na zavedení národních stropů týkající se emisí a látek znečišťujících ovzduší
do roku 2030, včetně oxidů dusíku (NOx), pevných polétavých částic a oxidu siřičitého, získal
při středečním hlasování podporu poslanců Evropského parlamentu. Nové limity byly již
neformálně dohodnuty během nizozemského předsednictví v Radě EU. Znečištění ovzduší
způsobuje ročně zhruba 400 tisíc předčasných úmrtí v EU.

Více informací zde

AKTIVITY EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  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. prosince na
štrasburském plenárním zasedání.

Více informací zde

AKTIVITY INFORMAČNÍ KANCELÁŘE EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ČR

  Přihlaste svůj projekt do Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany

Až do 30. ledna 2017 můžete podávat své 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.

Více informací zde

  Výstava laureátů Sacharovovy ceny v Ústí nad Labem

U příležitosti 28. ročníku udílení Sacharovovy ceny za svobodu myšlení, kterou Evropský
parlament oceňuje osobnosti nebo celé kolektivy, které brání lidská práva a základní svobody,
Vás zveme na vernisáž výstavy Sacharovova cena za svobodu myšlení, která se uskuteční v
pátek 2. prosince 2016 od 17:30 v Severočeském divadle v Ústí nad Labem. Výstava se 9.
prosince přesune do Evropského domu, Jungmannova 24, Praha, kde ji budete moci
zhlédnout zdarma až do konce prosince 2016.

Více informací zde

  Finalisté Filmové ceny LUX 2016 jdou do kin

U příležitosti LUX Film Days Vás zveme na tři finálové snímky, které se letos ucházely o
Filmovou cenu LUX Evropského parlamentu: Když otevřu oči, Můj život Cukety a Toni
Erdmann. Tři filmy nominované na letošní Filmovou cenu LUX 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

  V Pardubicích a v Hradci Králové se uskuteční regionální konference EPM
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Historicky první regionální konference Evropského parlamentu mládeže v ČR se uskuteční od
25. do 27. listopadu v Pardubicích a od 9. do 11. prosince v Hradci Králové. Informační
kancelář Evropského parlamentu v ČR je partnerem této studentské neziskové organizace,
která propaguje demokratické hodnoty a zvyšuje povědomí o evropské politice.

Více informací zde

CO SE DĚJE V EVROPSKÉM DOMĚ

Semináře

V úterý 29. listopadu Vás spolu s Eurocentrem Praha zveme na seminář, který je určen pro žadatele o podporu projektů
partnerské spolupráce měst a obcí z programu Evropa pro občany 2014 – 2020. Ve čtvrtek 8. prosince se pak bude konat
seminář nazvaný "Jak se bránit propagandě".

Více informací zde

Café Evropa

Přijďte s námi posedět v rámci nového formátu debat Café Evropa, které pořádá Informační kancelář Evropského parlamentu a
Zastoupení Evropské komise v ČR ve spolupráci s EUROPEUM Institute for European Policy. Ve středu 7. prosince se bude
mluvit o Evropské unii a Číně – co nám může tato velmoc dát a vzít?

Více informací zde

Kulaté stoly / panelové diskuze

Zveme Vás na debatu nazvanou Energetická účinnost: kam směřuje „zelený závazek“ EU, která se uskuteční v pátek 2. prosince
ve 13:00 v Evropském domě. Hlavním cílem debaty je diskuse o revizi směrnice o energetické účinnosti.

Více informací zde

Kino Evropský dům

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

3. - 30. listopadu, poté od 12. - 31. prosince 2016, v Evropském domě (Jungmannova 24, Praha 1)
Každý všední den od 10:00 do 18:00 hod., v pátek do 17:00 hod.

Celý listopad a prosinec si v prostorech Evropského domu můžete prohlédnout 28. let udílení Sacharovovy ceny za svobodu
myšlení, kterou Evropský parlament oceňuje osobnosti nebo celé kolektivy, které brání lidská práva a základní svobody.
Letošními laureátkami se staly 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.

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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