
1 

 

 

září 2014 

Z jednání Evropského parlamentu 

 

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

témata: 

 

Zahájení zasedání: předseda Schulz lituje utonutých migrantů ve Středomoří 

"EU musí učinit vše, co je v jejich silách, aby bylo zabráněno dalším úmrtím migrantů ve Středozemním moři – jde o 

humanitární katastrofu," uvedl předseda EP Martin Schulz v reakci na zprávy, že přes 200 uprchlíků utonulo, když se jejich 

loď potopila u libyjských břehů a přes 500 jich utonulo minulý týden při potopení jejich lodi u Malty. 

Více informací zde  
 

Evropský parlament ratifikoval asociační dohodu mezi EU a Ukrajinou 

Evropský parlament v úterý ve Štrasburku vyjádřil svůj souhlas s asociační dohodou mezi EU a Ukrajinou, jejíž součástí je 

také prohloubená a komplexní dohoda o volném obchodu (DCFTA). Dohoda byla současně ratifikována ukrajinským 

parlamentem v Kyjevě. Na jejím základě se prohloubí politické přidružení a ekonomická integrace mezi EU a Ukrajinou a 

dojde k vzájemnému volnému přístupu na trhy smluvních stran.  

Více informací zde 

 

Islámský stát: poslanci vyzývají k většímu úsilí k zastavení zabíjení 

Evropský parlament ve čtvrtek schváleném usnesení důrazně odsoudil vraždy novinářů Jamese Foleyho a Stevena Sotloffa 

a humanitárního pracovníka Davida Hainese takzvaným Islámským státem (IS). EU musí dle poslanců všemi možnými 

prostředky, včetně přiměřené vojenské pomoci, pomoci irácké vládě a místním orgánům. Mezinárodní společenství 

poslanci vyzvali k odstřihnutí Islámského státu od jeho zdrojů. Vyzvali rovněž k politickému řešení konfliktu v Sýrii. 

Více informací zde 

 

Epidemie Eboly v západní Africe je celosvětovým bezpečnostním rizikem, říká Parlament 

Vypuknutí epidemie viru Ebola v západní Africe bylo mezinárodním společenstvím podceněno a představuje nyní 

celosvětové bezpečnostní riziko, uvedli poslanci ve čtvrtek schváleném usnesení. Vzhledem k tomu, že zasažené země trpí 

hospodářským kolapsem, mělo by být zváženo použití prostředků vojenské a civilní ochrany pod hlavičkou OSN a urychlen 

přístup k existujícím nadějným způsobům léčby. 

Více informací zde 

 

Poslanci vítají známky naděje na Ukrajině a vyzývají EU, aby stála vůči Rusku čelem 

Evropský parlament vítá známky naděje směrem k dosažení míru na Ukrajině, jakož i nově ratifikovanou asociační dohodu 

mezi EU a Ukrajinou, zároveň se však obává skutečných záměrů Ruska v rámci nevyhlášené “hybridní války”. Ve čtvrtek 

http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140912IPR61953/html/Zah%C3%A1jen%C3%AD-zased%C3%A1n%C3%AD-p%C5%99edseda-Schulz-lituje-utonut%C3%BDch-migrant%C5%AF-ve-St%C5%99edomo%C5%99%C3%AD
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140915IPR62504/html/Evropsk%C3%BD-parlament-ratifikoval-asocia%C4%8Dn%C3%AD-dohodu-mezi-EU-a-Ukrajinou
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140915IPR62601/html/Isl%C3%A1msk%C3%BD-st%C3%A1t-poslanci-vyz%C3%BDvaj%C3%AD-k-v%C4%9Bt%C5%A1%C3%ADmu-%C3%BAsil%C3%AD-k-zastaven%C3%AD-zab%C3%ADjen%C3%AD
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140915IPR62603/html/Epidemie-Eboly-v-z%C3%A1padn%C3%AD-Africe-je-celosv%C4%9Btov%C3%BDm-bezpe%C4%8Dnostn%C3%ADm-rizikem-%C5%99%C3%ADk%C3%A1-EP
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schváleném usnesení poslanci také vyzývají EU, aby vůči Rusku stála čelem a více podporovala unijní zemědělce, které 

zasáhly zákazy dovozu do Ruska.  

Více informací zde 

 

Aktivity EP  

Stroj času: Jak evropské politiky za posledních 35 let 

změnily náš běžný život 

 

Evropský parlament právě zahájil nové pětileté funkční 

období a brzy bychom měli znát i složení nové Evropské 

komise. Tato chvíle je dobrou příležitostí k ohlédnutí se za 

tím, jak se za posledních 35 let, od prvních přímých voleb 

do Evropského parlamentu, změnila nejen Evropská unie, 

ale i běžný život v ní. Vydejte se s naším strojem času na 

výlet do minulosti. 

Více informací zde 

 

 

EuroparlTV 

Tento týden na EuroparlTV: 

Být, či nebýt evropským komisařem 

Projde Junckerova Komise první velkou zkouškou? 

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

 

http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140918IPR65201/html/EP-v%C3%ADt%C3%A1-zn%C3%A1mky-nad%C4%9Bje-na-Ukrajin%C4%9B-a-vyz%C3%BDv%C3%A1-EU-aby-st%C3%A1la-v%C5%AF%C4%8Di-Rusku-%C4%8Delem
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140506STO46201/html/Stroj-%C4%8Dasu-Jak-evropsk%C3%A9-politiky-za-posledn%C3%ADch-35-let-zm%C4%9Bnily-n%C3%A1%C5%A1-b%C4%9B%C5%BEn%C3%BD-%C5%BEivot
http://www.europarltv.europa.eu/cs/home.aspx
http://europarltv.europa.eu/cs/player.aspx?pid=e0148410-68a8-4b11-b80f-a30e0100a444
http://europarltv.europa.eu/cs/player.aspx?pid=cca1f2e5-dcf4-47be-bdb1-a3a4008fe760
http://www.europarltv.europa.eu/cs/home.aspx
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Seznamte se politickými skupinami v Evropském 

parlamentu 

 

Evropský parlament je vysoce politickou institucí, kde se 

vášnivě diskutuje o rozdílných názorech na širokou škálu 

otázek, výdajovými prioritami EU počínaje, přes právo na 

soukromí, až po obchodní vztahy. Politické skupiny mají v 

tomto střetu idejí nezastupitelnou úlohu. Sdružují totiž 

podobně smýšlející poslance z celé EU a dávají jim tak 

váhu v rozhodovacím procesu. Naše nová stránka 

představuje všechny politické skupiny, jejich hodnoty a 

jejich lídry.  

Více informací zde  

Aktivity IKEP 

Ve čtvrtek 24. září Vás zveme na seminář s názvem Proč 

je nezaměstnanost v Česku jedna z nejnižších v EU? 

Seminář se uskuteční Evropském domě od 17:00–19:00, 

Jungmannova 24, 110 00 Praha 1. Na semináře je možné 

se registrovat na: seminare@europeum.org nebo na tel: 

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.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140911STO61102/html/Seznamte-se-politick%C3%BDmi-skupinami-v-Evropsk%C3%A9m-parlamentu
mailto:seminare@europeum.org
http://www.evropsky-parlament.cz/cs/novinky_a_udalosti/akce_v_evropskem_dome/seminars.html
http://studium.evropsky-parlament.cz/
https://www.facebook.com/epiopraha?fref=photo
http://studium.evropsky-parlament.cz/
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Výstava Ztraceni v překladu? 

Až do konce září si můžete v Evropském domě 

prohlídnout výstavu s názvem „Ztraceni v překladu? 

Půlstoletí překladatelství a tlumočnictví na českých 

univerzitách". Výstava je strukturovaná do tří vzájemně 

prolínajících se bloků: Dějiny oboru, Souvislosti a Jak se 

nám studovalo.  

Každý všední den je Evropský dům otevřen veřejnosti 

vždy od 10:00 - 18:00, v pátek do 17:00. 

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.  

 

01. 10. 2014 Kino Evropský dům uvede finsko-norsko-

švédský snímek s názvem Punkový syndrom, který 

sleduje osudy čtyř mentálně hendikepovaných hudebníků a 

jejich cestu k popularitě.  

15. 10. 2014 Promítáme italský film o čtrnáctiletém 

Lorenzovi, který nemá rád lidi. Tím pádem ani školu a celou 

řadu dalších věcí, která přináší sociální kontakty.  

Program kina Evropský dům a více informací zde 

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  

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

