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Z plenárního zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku ve
dnech 12. - 15. prosince 2016
Schulz při zahájení plenárního zasedání zdůraznil potřebu tolerance a solidarity v boji
proti terorismu
Předseda Evropského parlamentu Martin Schulz v úvodu prosincového plenárního zasedání
zdůraznil potřebu tolerance, solidarity, přátelství a lidskosti v boji proti tzv. Islámskému státu,
skupině Aš-Šabáb a dalším teroristickým organizacím. Odsoudil víkendové útoky v Turecku,
Egyptě a Somálsku a označil je za další pohromu, která postihla v letošním roce celý svět.
Pozůstalým a rodinám obětí vyjádřil jménem Parlamentu upřímnou soustrast.

Více informací zde

Jezídské aktivistky Nádija Murad a Lamjá H. Bašár převzaly Sacharovovu cenu 2016
Dívky, které přežily zajetí bojovníky Islámského státu, Nádija Murad a Lamjá Hadží Bašár,
převzaly na plénu Sacharovovu cenu za svobodu myšlení. Parlament tak vyjádřil podporu
jejich boji za práva jezídské menšiny v Iráku a postavil se za oběti sexuálního násilí
páchaného ISIS. „Každý den zažívají tisíckrát svou vlastní smrt,“ připomněla Lamjá Hadží
Bašár úděl více než 3 500 žen a dětí, které jsou stále v zajetí a otroctví bojovníků tzv.
Islámského státu.

Více informací zde

Europoslanci podporují nová pravidla k posílení železniční dopravy
Veřejné zakázky týkající se vnitrostátní osobní železniční dopravy v zemích EU budou muset
projít výběrovým řízením, říkají nová pravidla, která podpořil Evropský parlament ve středu.
Tato pravidla si rovněž kladou za cíl zvýšit investice a rozvoj nových obchodních služeb.

Více informací zde

Poslanci požadují okamžité ukončení bojů v Aleppu
Dohoda o příměří v Aleppu nevyrdžela ani den a padla tím prozatím naděje na evakuaci
civilistů. Otřesná situace v tomto druhém největším syrském městě byla proto jedním z
hlavních bodů debaty na plénu ve středu ráno, když poslanci hovořili o přípravách summitu
EU. Žádali okamžité zastavení bojů a umožnění přístupu humanitární pomoci do města.
Někteří poslanci také tvrdě kritizovali roli Ruska v syrském konfliktu.

Více informací zde
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AKTIVITY EVROPSKÉHO PARLAMENTU

EU a UNICEF podporují děti
V oblastech zasažených válkami nebo přírodními katastrofami dnes po celém světě žije 462
milionů dětí a mladistvých. Krizové situace jim ztěžují nebo znemožňují školní docházku.
Projekt #EmergencyLessons zprostředkovává jejich příběhy a v úterý 6. prosince se v Parlamentu
sešli děti, učitelé a dobrovolníci, aby připomněli, že zajistit vzdělávání je stejně důležité jako
dodávky jídla a léků.

Více informací zde

Prezentace návrhů z Evropského setkání mládeže
V květnu 2016 pozval Parlament 7 500 mladých lidí, aby během Evropského setkání mládeže
formulovali návrhy pro budoucnost kontinentu. Někteří z účastníků byli během uplynulých
týdnů v parlamentních výborech a své nápady probrali s poslanci. Mluvilo se o všem od
migrační a azylové politiky, změn klimatu až po elektronické hlasování. „Politika určuje vaši
budoucnost, tak se do ní zapojujte,“ vyzvala mladé lidi s poděkováním za jejich příspěvky
místopředsedkyně Parlamentu Mairead McGuiness.

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

Fakta vs. mýty o EU v Kroměříži
V pátek 13. ledna se v Kroměříži uskuteční seminář 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. Pozvání na tento seminář přijali
poslankyně Martina Dlabajová a Michaela Šojdrová, poslanci Petr Mach a Pavel Telička.
Vstup na seminář je zdarma, účast je nutné potvrdit na info@participace.cz. Těšíme se na setkání!

Více informací zde

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

16/12/2016

Page 3 of 3

CO SE DĚJE V EVROPSKÉM DOMĚ
Výstavy
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.
V prosinci 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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