
 

Tento týden v Parlamentu: dopady britského
referenda, jednání Sobotka - Schulz, náklady na
migrační krizi
 
O výsledcích referenda ve Spojeném království budou poslanci diskutovat na mimořádné
plenární schůzi v úterý dopoledne. Ve čtvrtek se uskuteční slyšení o rozpočtových
dopadech uprchlické krize, na němž spolupracují hned čtyři parlamentní výbory. Krom
toho bude tento týden věnován jednáním jednotlivých politických skupin parlamentu v
přípravě následujícího plenárního zasedání ve Štrasburku.
 
Mimořádné jednání Parlamentu o UK referendu
 
V úterý 28. června od 10:00 můžete v přímém přenosu sledovat debatu poslanců o výsledcích
čtvrtečního referenda ve Spojeném království o setrvání v Evropské unii. Jaké dopady bude pro
Evropu rozhodnutí Britů mít a na co je nutné se připravit, bude na závěr diskuse také
předmětem usnesení Parlamentu. Hlavní body pro vás budeme průběžně shrnovat
prostřednictvím Storify.
 
V úterý v poledne jedná český premiér Bohuslav Sobotka v Parlamentu s jeho předsedou
Martinem Schulzem.
 
Náklady na uprchlickou krizi
 
Co pro evropský rozpočet znamená současná uprchlická a migrační krize v Evropě proberou
poslanci s Georgem Sorosem, zakladatelem a předsedou nadace Open Society, se zástupci
Agentury OSN pro uprchlíky (UNHCR) a s generálním tajemníkem Evropské rady pro uprchlíky
a exulanty. Na toto veřejné slyšení přijedou mimo jiné z Varšavy ředitel Evropské agentury pro
policejní spolupráci (Frontex) a z Malty šéf Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu
(EASO). Na jeho pořádání se podílejí čtyři výbory: rozpočtový, zahraniční, rozvojový a výbor pro
občanské svobody. Sledujte 30.6. od 9:00.
 
 
 
Pokud se chcete jedním kliknutím dozvědět, co o těchto tématech píší na různých platformách
čeští poslanci a poslankyně, můžete využít filtru na stránce Newshub.
 
Přejeme vám zdárný a příjemný týden.
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AGENDA&reference=20160628&secondRef=SYN&language=CS
http://www.europarl.europa.eu/plenary/cs/home.html
https://storify.com/europarl_en/ukreferendumdebate
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/top-stories/20150831TST91035/Migration-a-common-challenge
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/cs/committees/video?event=20160630-0900-COMMITTEE-BUDG-AFET-LIBE-DEVE
http://www.epnewshub.eu/#/contributors?types=facebook&types=twitter&types=flickr&types=googleplus&types=instagram&types=youtube&types=vimeo&types=rss&cType=mep&countries=CZ&_k=zg6x14


Další informace
Program Evropského parlamentu na 27. června - 1. července 2016
Přímý přenos z mimořádné plenárky: 28.6. od 10:00
Program Předsedy Evropského parlamentu (v angličtině)
Top téma: Migrace

Evropský parlament online
Twitter (v češtině)
Facebook
LinkedIn
Reddit
Google+
EP Newshub
Materiály nejen pro novináře: EP Media Network
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http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/agenda
http://www.europarl.europa.eu/plenary/cs/home.html
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/agenda.html
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/top-stories/20150831TST91035/Migrace-spole%C4%8Dn%C3%A1-v%C3%BDzva
https://twitter.com/Europarl_cs
https://www.facebook.com/europeanparliament
http://www.linkedin.com/company/european-parliament
http://www.reddit.com/r/europeanparliament
https://plus.google.com/+europeanparliament/posts
http://www.epnewshub.eu/#/template=newslist
http://epnetwork.tumblr.com/


Poslanci jednaní mj. o dopadech britského referenda i rozpočtových nákladech uprchlické krize
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