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listopad 2014 

Z jednání Evropského parlamentu 

 

Evropský parlament na svém plenárním zasedání ve Štrasburku ve dnech 24. - 27. listopadu 2014 projednal následující 

témata: 

 

Zahájení zasedání: předseda Schulz odsoudil útok na synagogu v Jeruzalémě 

Předseda EP Martin Schulz odsoudil útok na synagogu v Jeruzalémě z minulého týdne, který si vyžádal pět životů a 

zranění mnoha dalších osob. Vyzval rovněž všechny strany, aby zastavily "nesmyslné zabíjení" a místo něj se podílely na 

dialogu. Dodal, že útok z minulého týdne byl "útokem proti míru". 

Více informací zde  
 

Rozpočet EU: Parlament vyzývá členské státy k zaplacení účtů a k dohodě 

Poslanci dali v úterní rozpravě najevo své zklamání z toho, že nebylo dosaženo dohody s Radou o doplnění rozpočtových 

prostředků EU na rok 2014 a o novém rozpočtu na rok 2015. Členské státy EU vyzvali, aby projevily politickou vůli k 

řešení neustále rostoucího počtu nezaplacených faktur za rok 2014. Jednání budou opět pokračovat poté, co bude 28. 

listopadu představen nový návrh rozpočtu. 

Více informací zde 

 

Papež František promluvil v Evropském parlamentu "ke všem evropským občanům" 

Ochrana lidské důstojnosti byla hlavním tématem úterního slavnostního projevu papeže Františka ke členům Evropského 

parlamentu. Papež ve svém projevu, ve kterém vyzval Evropu, aby "znovuobjevila to nejlepší ze sebe sama," zdůraznil 

také otázky imigrace, ochrany životního prostředí a podpory lidských práv a demokracie. 

Více informací zde 

 

Nositel Sacharovovy ceny Denis Mukwege: "Ženské tělo se stalo opravdovým bitevním polem" 

"Ženské tělo se stalo opravdovým bitevním polem a znásilnění se používá jako válečná zbraň," řekl konžský lékař Denis 

Mukwege, když ve středu 26. listopadu přijímal ve Štrasburku Sacharovovu cenu za svobodu myšlení za rok 2014. 

Evropský parlament Dr Mukwegeho ocenil za to, že svůj život zasvětil tisícům obětí znásilnění a brutálního sexuálního 

násilí, které je pácháno během konfliktu v Demokratické republice Kongo. 

Více informací zde 

 

Investiční balík v hodnotě 315 miliard EUR k nastartování ekonomiky EU 

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker ve středu oznámil vytvoření nového strategického investičního fondu EU, 

jehož cílem je v následujících třech letech mobilizovat alespoň 315 miliard EUR investic k nastartování ekonomiky EU. Po 

jeho představení v plenární rozpravě poslanci z většiny poslaneckých skupin návrh podpořili, ale vyzvali rovněž k přijetí 

http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20141121IPR79801/html/Zah%C3%A1jen%C3%AD-zased%C3%A1n%C3%AD-p%C5%99edseda-Schulz-odsoudil-%C3%BAtok-na-synagogu-v-Jeruzal%C3%A9m%C4%9B
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20141121IPR79863/html/Rozpo%C4%8Det-EU-Parlament-vyz%C3%BDv%C3%A1-%C4%8Dlensk%C3%A9-st%C3%A1ty-k-zaplacen%C3%AD-%C3%BA%C4%8Dt%C5%AF-a-k-dohod%C4%9B
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20141121IPR79832/html/Pape%C5%BE-Franti%C5%A1ek-promluvil-v-Evropsk%C3%A9m-parlamentu-ke-v%C5%A1em-evropsk%C3%BDm-ob%C4%8Dan%C5%AFm
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20141125STO80503/html/V%C3%ADt%C4%9Bz-Sacharovovy-ceny-Dr-Mukwege-%C5%BDensk%C3%A9-t%C4%9Blo-se-stalo-bitevn%C3%ADm-polem
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rychlých prorůstových opatření. 

Více informací zde 

 

Poslanci velkou většinou zamítli návrh na vyslovení nedůvěry Komisi 

Evropský parlament ve čtvrtek zamítnul návrh na vyslovení nedůvěry Evropské komisi vedené Jean-Claudem Junckerem. 

Proti návrhu hlasovalo 461 poslanců, 101 hlasovalo pro a 88 se zdrželo hlasování. Návrh byl podán 76 poslanci skupiny 

EFDD a nezařazených poslanců v návaznosti na plenární rozpravu s Jean-Claudem Junckerem k tzv. "Lux leaks" z 12. 

listopadu. Rozprava o návrhu proběhla v pondělí 24. Listopadu. 

Více informací zde 

 

Internetové vyhledavače a cloudy v hledáčku poslanců 

Evropský parlament ve čtvrtek vyzval členské státy EU a Evropskou komisi, aby prolomily bariéry růstu jednotného 

digitálního trhu EU. Poslanci zdůraznili, že je potřeba předcházet zneužívání dominantního postavení na trhu internetových 

společností, a to zejména prostřednictvím řádného prosazování unijních předpisů v oblasti hospodářské soutěže. Komise 

by dle poslanců měla zvážit návrhy na oddělení vyhledávačů od ostatních komerčních služeb. 

Více informací zde 

 

Poslanci v debatě o boji proti násilí páchanému na ženách: musíme jednat hned teď 

25. listopad byl Mezinárodním dnem za odstranění násilí páchaného na ženách a ve stejný den se tomuto tématu věnoval 

v plenární rozpravě i Evropský parlament. Ten ve svém únorovém usnesení vyzval Evropskou komisi, aby předložila návrh 

legislativního aktu o boji proti násilí páchanému na ženách. Během rozpravy se poslanci ptali komisařky pro rovnost žen a 

mužů Věry Jourové na opatření, která chce Evropská komise přijmout. 

Více informací zde 

 

 

Aktivity EP  

Evropský parlament si připomíná 25 let Úmluvy o 

právech dítěte 

 

Na tento měsíc připadá 25. výročí přijetí Úmluvy o právech 

dítěte. Evropský parlament si tento milník připomněl ve 

středu 26. 11. v podvečer. Místopředsedkyně Evropského 

parlamentu Mairead McGuinness jsme se zeptali na její názor 

na význam Úmluvy.  

Více informací zde 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20141121IPR79833/html/Investi%C4%8Dn%C3%AD-bal%C3%ADk-v-hodnot%C4%9B-315-miliard-EUR-k-nastartov%C3%A1n%C3%AD-ekonomiky-EU
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20141121IPR79864/html/Poslanci-velkou-v%C4%9Bt%C5%A1inou-zam%C3%ADtli-n%C3%A1vrh-na-vysloven%C3%AD-ned%C5%AFv%C4%9Bry-Komisi
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20141125IPR80501/html/Internetov%C3%A9-vyhledava%C4%8De-a-cloudy-v-hled%C3%A1%C4%8Dku-poslanc%C5%AF
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20141124STO80017/html/Boj-proti-n%C3%A1sil%C3%AD-p%C3%A1chan%C3%A9mu-na-%C5%BEen%C3%A1ch-mus%C3%ADme-jednat-hned-te%C4%8F
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20141125STO80502/html/Evropsk%C3%BD-parlament-si-p%C5%99ipom%C3%ADn%C3%A1-25-let-%C3%9Amluvy-o-pr%C3%A1vech-d%C3%ADt%C4%9Bte
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EuroparlTV 

Tento týden na EuroparlTV: 

Státní návštěva: Papež František žádá Evropu, aby 
oživila svou vizi 

Laureát Sacharovovy ceny Dr. Mukwege: Konžské 
ženy prahnou po spravedlnosti 

 
Další pořady na:  
http://www.europarltv.europa.eu/cs/home.aspx 

 

Méně igelitek - čistší životní prostředí 

  

Odhozené plastové nákupní tašky představují pro životní 

prostředí a zejména pro vodu a vodní ekosystémy velké 

nebezpečí. Evropský parlament během dubnového plenárního 

zasedání schválil návrh na omezení spotřeby lehkých 

plastových nákupních tašek na polovinu do roku 2017 a o  

80 % do roku 2019, ve srovnání s rokem 2010. Téma 

plastových tašek připomněla i naše soutěž o hostujícího 

fotografa. V pondělí 24. 11. hlasoval Výbor pro životní 

prostředí o dohodě, kterou se podařilo dosáhnout mezi 

Parlamentem a Radou EU.  

Více informací zde 

 

Aktivity IKEP 

Laureáti Sacharovovy ceny v Plzni 

 
 . 

Loni jste si na plzeňské pěší zóně mohli prohlédnout 

venkovní expozici 25. výročí udílení Sacharovovy ceny, 

kterou od roku 1988 uděluje Evropský parlament jako 

ocenění výjimečným osobnostem nebo organizacím za 

jejich úsilí v boji za lidská práva a základní svobody. Letos 

bude k vidění tato expozice ve foyer Nového divadla v 

Plzni. Výstava se rozšířila o letošního laureáta Denise 

Mukwegeho, konžského gynekologa, který se specializuje 

na ošetřování obětí znásilnění. 

 

http://www.europarltv.europa.eu/cs/home.aspx
http://europarltv.europa.eu/cs/player.aspx?pid=6a85772c-33c9-473c-b3c7-a3ea00b918e4
http://europarltv.europa.eu/cs/player.aspx?pid=6a85772c-33c9-473c-b3c7-a3ea00b918e4
http://europarltv.europa.eu/cs/player.aspx?pid=164fc024-2183-4383-aea0-a3ea00b9176d
http://europarltv.europa.eu/cs/player.aspx?pid=164fc024-2183-4383-aea0-a3ea00b9176d
http://www.europarltv.europa.eu/cs/home.aspx
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20141120STO79704/html/M%C3%A9n%C4%9B-igelitek-%C4%8Dist%C5%A1%C3%AD-%C5%BEivotn%C3%AD-prost%C5%99ed%C3%AD
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Od 10.12. si budete moci tuto výstavu prohlédnout také v 

prostorách Evropského domu, Jungmannova 24, Praha 1. 

Více informací zde 

 

Evropský filmový podzim: finalisté letošní filmové  

ceny LUX přichází do brněnského kina Scala 

 

Filmové dny LUX vám tento podzim přináší tři finalisty 

filmové Ceny LUX. O ceně každoročně rozhodují 

hlasováním poslanci Evropského parlamentu, ale ještě 

před tím mají možnost se se všemi třemi filmy seznámit i 

filmoví fanoušci ve všech 28 zemích EU a vybrat si svého 

favorita. Tři finálové snímky se budou promítat  

v brněnském kině Scala od 4. - 6. prosince během 

Filmových dní LUX.  

Více informací zde 

Semináře v Evropském domě 

 

Ve středu 3. prosince Vás zveme na seminář s názvem 

Věda a výzkum v EU – jsme úspěšní? Seminář se 

uskuteční v Evropském domě od 17:00–19:00, 

Jungmannova 24, 110 00 Praha 1. Na seminář je možné se 

registrovat prostřednictvím e-mailu 

seminare@europeum.org nebo na telefonním čísle 

224186207. 

Více informací zde 

 

http://www.evropsky-parlament.cz/cs/novinky_a_udalosti/tiskove_zpravy/2014_1/listopad_2014/vystava_sacharova_v_plzni.html
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/top-stories/content/20140715TST52442/html/Filmov%C3%A1-cena-LUX-2014
http://www.evropsky-parlament.cz/cs/novinky_a_udalosti/tiskove_zpravy/2014_1/listopad_2014/lux_days_brno_2014.html;jsessionid=256059664349101C0C6E798A82E73138
mailto:seminare@europeum.org
http://www.evropsky-parlament.cz/cs/novinky_a_udalosti/akce_v_evropskem_dome/seminars.html
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Jak učit o Evropské unii? E-learning pro učitele 

  

Informační kancelář Evropského parlamentu připravila spolu 

s partnery vzdělávací portál o Evropské unii. Učitelé mohou 

studovat akreditovaný kurz a po úspěšném zvládnutí 

požadavků získat osvědčení o absolvování kurzu DVPP. 

Více informací zde 

 

Semináře v Evropském domě 

 

Ve středu 17. prosince Vás zveme na seminář s názvem 

Ekonomický vývoj v EU a USA – ztrácíme nebo 

doháníme Ameriku? Seminář se uskuteční v 

Evropském domě od 17:00–19:00, Jungmannova 24, 

110 00 Praha 1. Na seminář je možné se registrovat 

prostřednictvím e-mailu seminare@europeum.org nebo 

na telefonním čísle 224186207. 

Více informací zde 

 

  

 

Filmové cestování napříč Evropou v Evropském domě 

 

Každou druhou středu od 19 hodin Vám v Evropském 

domě nabízíme filmovou ochutnávku současného evropského 

filmového světa.  Vstup je zdarma.  

 

10. 12. 2014 Kino Evropský dům uvede italský snímek 

nazvaný Caesar musí zemřít. 

 

Program kina Evropský dům a více informací zde 

http://studium.evropsky-parlament.cz/
https://www.facebook.com/epiopraha?fref=photo
http://studium.evropsky-parlament.cz/
mailto:seminare@europeum.org
http://www.evropsky-parlament.cz/cs/novinky_a_udalosti/akce_v_evropskem_dome/seminars.html
http://www.evropsky-parlament.cz/cs/novinky_a_udalosti/akce_v_evropskem_dome/europehousecinema.html
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KNIHOVNA A STUDOVNA v Evropském domě 

 

Rádi bychom Vás pozvali do knihovny a studovny v prostorách 

Evropského domu, kde je Vám k dispozici více než 3000 knih, 1700 

publikací a nespočet informačních brožur. Většinu odborných materiálů si 

můžete bezplatně zapůjčit ke studiu domů. Samozřejmostí je i potřebné 

počítačové zázemí včetně rychlého internetové připojení.  

 

Každý všední den jsou k Vám dispozici informační pracovníci od 10:00 

do 18:00. 

 

Katalog knihovny, který rovněž slouží jako rezervační systém, Vám je  

k dispozici zde 

 

 
Tento e-mail Vám zasíláme na elektronickou adresu, která byla vybrána z veřejných dostupných zdrojů.  
V případě Vašeho nesouhlasu se zasíláním NEWSLETTERu Vás prosíme o  sdělení, na základě kterého budete z databáze 
vybraných příjemců vyřazeni. Do předmětu zprávy napište NESOUHLASÍM a odešlete ji na elektronickou  adresu, ze které 
Vám byl Newsletter zaslán. Děkujeme. 

 

 

 
 
Evropský parlament  
Informační kancelář v ČR 

Jungmannova 24, 110 00 Praha 1 
 
Tel.: +420 255 708 208 
www.evropsky-parlament.cz  
Facebook 
Twitter: EP_Praha 
 

 

http://katalog.evropska-unie.cz/
http://www.evropsky-parlament.cz/
http://www.evropsky-parlament.cz/
http://www.facebook.com/pages/Prague-Czech-Republic/Informacni-kancelar-Evropskeho-parlamentu/278212515809?v=wall

