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prosinec 2014 

Z jednání Evropského parlamentu 

 

Evropský parlament na svém plenárním zasedání ve Štrasburku ve dnech 15. - 18. prosince 2014 projednal následující 

témata: 

 

Zahájení zasedání: předseda Schulz odsoudil zásah na turecká média 

Předseda EP Martin Schulz zahájil prosincové plenární zasedání připomenutím, že svoboda a pluralita médií jsou 

základními hodnotami EU. "Přístupová jednání o začlenění Turecka do EU bereme velmi vážně, a proto je nutné, aby 

Turecko věnovalo pozornost nejen pokroku, ale i problematice své země," prohlásil Schulz.      

Více informací zde  
 

Emily O’Reilly byla znovuzvolena Evropskou veřejnou ochránkyní práv 

Evropský parlament v úterý znovuzvolil Emily O’Reilly Evropskou veřejnou ochránkyní práv na léta 2014-2019. V tajném 

hlasování ji podpořilo 569 poslanců. Bývalá irská veřejná ochránkyně práv Emily O'Reilly byla Evropskou veřejnou 

ochránkyní práv poprvé zvolena 3. července 2013 poté, co její předchůdce ohlásil odchod do důchodu. V úterním 

hlasování byla jediným kandidátem. 

Více informací zde 

 

Evropský parlament schválil rozpočty EU na rok 2014 a 2015 

Parlament ve středu 17. prosince schválil návrh rozpočtu EU na rok 2015 a doplnění rozpočtu na rok 2014. Rozpočet na 

rok 2015 počítá s prostředky na závazky ve výši 145,32 miliardy eur a s prostředky na platby ve výši 141,21 miliardy eur 

a s dodatečnými prostředky ve výši 4,25 miliardy eur na zaplacení nezaplacených účtů za rok 2014. 

Více informací zde 

 

Poslanci o zprávě CIA: mučení je nepřijatelné, spoluúčast EU se musí vyšetřit 

Waterboarding, přikovávání lidí ke zdi, rektální krmení: zpráva o metodách vyslýchání ze strany CIA, kterou nedávno 

zveřejnil americký Senát, přináší závažná tvrzení o tom, jak se CIA pokouší získat informace od vězňů pomocí mučení. Ve 

středu 17. prosince o zprávě jednali poslanci Evropského parlamentu na plenárním zasedání. Pošlapávání základních 

hodnot v boji proti terorismu označili za nepřijatelné a požadovali vyšetření případné spoluúčasti členských států EU na 

těchto metodách. 

Více informací zde 

 

Filmovou cenu LUX za rok 2014 získal Pawel Pawlikowski za film Ida 

Vítěze filmové ceny Evropského parlamentu LUX za rok 2014 vyhlásil ve středu v poledne během slavnostního ceremoniálu 

předseda EP Martin Schulz. Ida je příběhem mladé ženy, hledající sama sebe. Jde o emotivní osobní příběh, který se 

http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20141212IPR01101/html/President-Schulz-shocked-at-media-crackdown-in-Turkey
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20141215STO01803/html/Emily-O%E2%80%99Reilly-byla-znovuzvolena-Evropskou-ve%C5%99ejnou-ochr%C3%A1nkyn%C3%AD-pr%C3%A1v
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20141212IPR01102/html/Evropsk%C3%BD-parlament-schv%C3%A1lil-rozpo%C4%8Dty-EU-na-rok-2014-a-2015
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20141216STO02041/html/Poslanci-o-zpr%C3%A1v%C4%9B-CIA-mu%C4%8Den%C3%AD-je-nep%C5%99ijateln%C3%A9-spolu%C3%BA%C4%8Dast-EU-se-mus%C3%AD-vy%C5%A1et%C5%99it
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prolíná s bolestnou minulostí Evropy. 

Více informací zde 

 

Aktivity EP  

Jak to vypadá na plenárním zasedání? Prohlédněte si 

360º panorama. 

 

Jak to vypadá během plenárního zasedání Evropského 

parlamentu? Komu patří které místo? Naše 360º panorama 

zachycuje jeden z nejdůležitějších momentů života 

Evropského parlamentu: plenární zasedání. Najdete tu 

poslance, zástupce Evropské komise a Rady i předsedu 

Parlamentu. Už vidíte svého poslance? 

Více informací zde  

 

EuroparlTV 

Tento týden na EuroparlTV: 

Film „Ida“ na seznam svých trofejí přidává cenu EP 
Lux Prize 

V zákulisí plenárního zasedání 

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

 

Hledají se vítězové: Soutěž o Cenu Karla Velikého pro 

mladé Evropany 2015 zahajuje přijímání přihlášek 

  

Je vám 16-30 let a organizujete projekt s evropským 

rozměrem? Nebo někoho takového znáte? Od 2. prosince se 

mohou projekty, které mladé lidi seznamují s myšlenkou 

evropské integrace, začít hlásit do osmého ročníku soutěže o 

Cenu Karla Velikého pro mladé Evropany. Vítězové se dočkají 

nejen uznání a rozšíření povědomí o jejich aktivitách, ale i 

finanční odměny, která může jejich projekty posunout o krok 

dál. Přihlášky můžete podávat do 2. února 2015. 

Více informací zde  

http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20141212IPR01104/html/Filmovou-cenu-LUX-za-rok-2014-z%C3%ADskal-Pawel-Pawlikowski-za-film-Ida
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20141212STO01111/html/Jak-to-vypad%C3%A1-na-plen%C3%A1rn%C3%ADm-zased%C3%A1n%C3%AD-Prohl%C3%A9dn%C4%9Bte-si-360%C2%BA-panorama.
http://www.europarltv.europa.eu/cs/home.aspx
http://europarltv.europa.eu/cs/player.aspx?pid=c6dd9125-0037-4fe5-aefc-a40400ec760b
http://europarltv.europa.eu/cs/player.aspx?pid=c6dd9125-0037-4fe5-aefc-a40400ec760b
http://europarltv.europa.eu/cs/player.aspx?pid=08b02315-95a8-4aa4-981a-a3f400a2444c
http://www.europarltv.europa.eu/cs/home.aspx
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20141203STO82627/html/Hledaj%C3%AD-se-v%C3%ADt%C4%9Bzov%C3%A9-Sout%C4%9B%C5%BE-o-Cenu-Karla-Velik%C3%A9ho-pro-mlad%C3%A9-Evropany-2015
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Aktivity IKEP 

 

Laureáti Sacharovovy ceny v Evropském domě 

 

Až do ledna 2015 si v protorech Evropského domu můžete 

prohlédnout 26 let udílení Sacharovovy ceny za svobodu 

myšlení. Letošní laureát Denis Mukwege, konžský 

gynekolog, který se specializuje na ošetřování obětí 

znásilnění, si převzal ocenění ve středu 26. listopadu z 

rukou předsedy Evropského parlamentu Martina Schulze.  

Více informací zde 

Semináře v Evropském domě 

 

Ve středu 14. ledna Vás zveme na seminář s názvem 

Ukrajina blíže EU – co přináší asociační smlouva? 

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  

 

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 

 

http://www.evropsky-parlament.cz/cs/novinky_a_udalosti/akce_v_evropskem_dome/vystavy_2015.eu/portal/cs/13/02/14/02/&
mailto:seminare@europeum.org
http://www.evropsky-parlament.cz/cs/novinky_a_udalosti/akce_v_evropskem_dome/seminare_2015.eu/portal/cs/13/02/14/02/&
https://www.facebook.com/epiopraha?fref=photo
http://studium.evropsky-parlament.cz/


4 

 

Semináře v Evropském domě 

 

Ve středu 28. ledna Vás zveme na seminář s názvem 

Jakou hrají roli v EU národní parlamenty? 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.  

7. 1. 2015 Kino Evropský dům uvede německý snímek 

nazvaný Lollipop Monster, který vypráví příběh dvou 

středoškolaček. 

21. 1 .2015 se v Kině Evropský dům bude promítat dánský 

film Nerada ruším. Mladá dívka se snaží zjistit, kdo je její 

biologický otec.  

 

Program kina Evropský dům a více informací zde 

mailto:seminare@europeum.org
http://www.evropsky-parlament.cz/cs/novinky_a_udalosti/akce_v_evropskem_dome/seminare_2015.eu/portal/cs/13/02/14/02/&
http://www.evropsky-parlament.cz/cs/novinky_a_udalosti/akce_v_evropskem_dome/kino_evropsky_dum_2015.eu/portal/cs/13/02/14/02/&
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KNIHOVNA A STUDOVNA v Evropském domě 

 

Rádi bychom Vás pozvali do knihovny a studovny v 

prostorech 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

