
Posláním Informační kanceláře  
evroPského Parlamentu je  
Informovat občany o PrácI  
a rolI evroPského Parlamentu,  
o jeho rozhodnutích 
a čInnostech.

dále Informační kancelář  
evroPského Parlamentu: 

zprostředkovává pokrytí činností Evropského  
parlamentu ve sdělovacích prostředcích 
a připravuje návštěvy a semináře pro 
novináře v Bruselu či Štrasburku

udržuje kontakt s Parlamentem ČR, státními úřady  
ČR a jinými organizacemi

zprostředkovává kontakt s poslanci Evropského  
parlamentu

napomáhá organizaci aktivit  
Evropského parlamentu v ČR

podává zprávy Evropskému parlamentu 
o relevantních událostech v ČR

organizuje či podporuje semináře,  
konference a kampaně k aktuálním tématům 
spjatým s Evropským parlamentem

provozuje webové stránky se základními  
informacemi o Evropském parlamentu a své činnosti 

podporuje informovanost o EU mezi  mládeží  
a studenty, např. prostřednictvím  
programu Euroscola

vydává a distribuuje tištěný materiál zejména  
o Evropském parlamentu 

poskytuje veřejnosti přístup k dokumentům z archivu  
Evropského parlamentu 

spolupracuje se Zastoupením Evropské komise v ČR
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jsem občan a chcI se dozvědět víc  
o evroPském Parlamentu

 navštivte nás a vyzvedněte si nebo objednejte brožury a publikace 
k různým tématům o Evropském parlamentu či Evropské unii
 podívejte se na naše webové stránky, zatelefonujte nám
 využijte příležitosti zúčastnit se našich přednášek a seminářů

jsem student
 navštivte sídlo Evropského parlamentu ve Štrasburku 
v rámci soutěže Euroscola nebo se zapojte do každoroční 
soutěže „Jaro v Evropě”, viz rubrika „Školy a mládež”
 využijte naší nabídky na přednášku o Evropském parlamentu
 sledujte na stránkách www.europarl.europa.eu 
nabídku stáží v Evropském parlamentu 
přijďte na akce pro mladé lidi pořádané naší kanceláří

jsem novInář
 využijte možnosti navštívit plenární zasedání Evropského parlamentu 
ve Štrasburku, přímého kontaktu s našimi i jinými europoslanci
 zúčastněte se specializovaných seminářů/školení v Bruselu
 pro tiskové zprávy nahlédněte do rubriky „Dokumenty” 
na našich webových stránkách
 obraťte se na nás - poradíme Vám, jak vyhledat 
 unijní dokumenty a jiné informace

zajímám se o dění v evroPském  
Parlamentu

 zavolejte nám, navštivte nás nebo naše webové stránky,  
vyžádejte si zasílání našeho newsletteru
nechte si poslat informační materiály
 navštivte stránky Evropského parlamentu (www.europarl.europa.eu)
 sledujte přenosy z plenárního zasedání prostřednictvím 
satelitního vysílání EbS (Europe by Satellite)
 otázky, které se vás přímo týkají a které jsou v zájmu či působnosti 
EU, můžete položit Evropskému parlamentu formou petice

chcI oslovIt Poslance
 navštivte rubriku „Kdo je kdo v EP” nebo zalistujte v naší 
brožuře “Poslanci zvolení za Českou republiku”
 zprostředkujeme Vám kontakt a poradíme Vám
 chcete-li se seznámit s materiály poslanců, jděte na 
„Dokumenty” na našich webových stránkách
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Evropský parlament je velmi dynamickou institucí, která za po-
sledních 50 let své existence prošla významným vývojem, především  
pokud jde o růst jeho pravomocí a tím dosažených výsledků, 
bezprostředně a pozitivně ovlivňujících životy občanů. 

Málo se ví, že Evropský parlament se například podílí (spolu 
s Radou) na vytváření legislativy na ochranu spotřebitele (např. kom-
penzace za opožděné 
lety), na zlepšení zdraví 
občanů (např. výrazné 
nápisy na cigaretách o je-
jich škodlivosti), směřující 
ke zlepšování životního 
prostředí (např. čistota 
říčních toků) atd. Od 
roku 1979 je Evropský 
parlament přímo voleným tělesem všech Evropanů, které je navíc 
naprosto transparentní, což znamená, že všechna jednání, včetně 
jednání ve výborech, jsou přístupná veřejnosti. 

Nezanedbatelné je působení Evropského parlamentu na 
mezinárodním poli co se týče otázky lidských práv. Evropský  
parlament například každoročně udílí Sacharovovu cenu, slaví 
Den boje proti homofobii. V poslední době se Evropský parlament 
mediálně zviditelnil například odmítnutím jmenovat do řad Evropské 
komise člověka pro jeho odmítavý postoj vůči právům homosexuálů. 
Evropský parlament se také zasadil o odvolání Komise, mezi jejímiž 
členy byli lidé podezřelí z finančních machinací. Evropský parla-
ment dále jmenuje Ombudsmana. Mimo to, Evropský parlament také  
schvaluje unijní rozpočet a některé mezinárodní smlouvy.

evropský dům
Jungmannova 24
110 00 Praha 1-Nové Město
tel.: +420 255 708 208
fax: +420 255 708 200
e-mail: eppraha@europarl.europa.eu
www.evropsky-parlament.cz



INFORMAČNÍ KANCELÁŘ  
EVROPSKÉHO PARLAMENTU

chci oslovit  
poslance

Zajímám se  
o dění v Evropském 

parlamentu

Mám dotaz...
Jsem občan a chci se 

dozvědět víc o Evropském 
parlamentu

Jsem student
Jsem novinář


