
 

Poslanci sa budú tento týždeň venovať výsledkom
britského referenda a migrácii
 
Výsledky britského referenda si v Parlamente vyžiadali zvolanie mimoriadneho
plenárneho zasadnutia, ktoré sa bude konať v utorok ráno. Na pláne je znovu migrácia,
tentokrát bude reč hlavne o jej finančných dôsledkoch. Politické skupiny sa budú
pripravovať na riadne plenárne zasadnutie, ktoré sa bude konať v Štrasburgu od 4. do 7.
júla.
 
Plenárne zasadnutie o výsledkoch referenda v Spojenom kráľovstve
 
Po minulotýždňovom referende o členstve Spojeného kráľovstva v EÚ bolo na utorok ráno
zvolané mimoriadne plenárne zasadnutie, počas ktorého budú poslanci rokovať o jeho
výsledkoch. Po plenárnej debate sa bude hlasovať o uznesení, ktoré hodnotí výsledky
referenda a ako aj jeho dopady na celú Úniu. Túto dôležitú plenárnu debatu budeme pokrývať
naživo na Storify.
 
Koľko nás bude stáť migračná kríza? 
 
Na pláne je opätovne aj migračná a utečenecká kríza, tentokrát z pohľadu koľko nás to bude
stáť. Téme sa budú tentokrát venovať aj štyri výbory: rozpočtový, rozvojový, zahraničný a výbor
pre občianske slobody. Ako hlavného rečníka si poslanci vypočujú zakladateľa Open Society
Foundation Georga Sorosa. Okrem neho na spoločnej schôdzi vystúpi generálny tajomník
Európskej rady pre utečencov a exilantov, predstavitelia Frontexu, UNHCR a Európskej
komisie. Viac o postoji Parlamentu k riešeniu migračnej krízy sa dočítate v našej top téme.
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Ďalšie informácie
Program Európskeho parlamentu od 27. júna do 3. júla
Program živého vysielania
EP na Twitteri v slovenčine
EP na Facebooku
EP na Google+
Newshub - príspevky poslancov na sociálnych sieťach
EP na Reddite
Materiály pre novinárov: EP Media Network
Program mimoriadneho plenárneho zasadnutia, 28. júna
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https://storify.com/europarl_en/ukreferendumdebate
https://storify.com/europarl_en/ukreferendumdebate
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/top-stories/20150831TST91035/Migr%C3%A1cia-V%C3%BDzva-pre-v%C5%A1etky-krajiny
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/news-room/agenda
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/sk/schedule
https://twitter.com/Europarl_SK
https://www.facebook.com/europeanparliament
https://plus.google.com/+europeanparliament/posts
http://www.epnewshub.eu/#/template=newslist
http://www.reddit.com/r/europeanparliament
http://epnetwork.tumblr.com/post/123969200942/plenary-week-of-13-july-this-is-a-selection-of
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AGENDA&reference=20160628&secondRef=SYN&language=SK


Horúcimi témami tohto týždňa budú britské referendum a migrácia
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