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leden 2015 

Z jednání Evropského parlamentu 

 

Evropský parlament na svém plenárním zasedání ve Štrasburku ve dnech 12. - 15. ledna 2015 projednal následující 

témata: 

 

Zahájení lednového zasedání: pocta Philipu Bradbournovi a Leo Tindemansovi 

Po prohlášeních a minutě ticha k uctění památky obětí teroristických útoků z Paříže z minulého týdne zahájil předseda 

Schulz zasedání vzdáním pocty bývalému britskému poslanci Evropského parlamentu Philipu Bradbournovi, který zemřel 

19. prosince, a belgickému státníkovi Leo Tindemansovi, jež zemřel 26. prosince. Parlament uctil jejich památku minutou 

ticha. 

Více informací zde  
 

Evropský parlament vzdal hold obětem pařížských teroristických útoků 

"Násilí s kalašnikovy nás nedonutí degradovat naše evropské hodnoty," slíbil předseda Parlamentu Martin Schulz, který 

vyjmenoval sedmnáct obětí útoků na Charlie Hebdo a židovský supermarket. Po minutě ticha obětem vzdali hold také 

předsedové politických skupin. Někteří z nich vnímali příval solidarity vyjádřené miliony občanů napříč Evropou a po celém 

světě jako renesanci a potvrzení základních evropských hodnot.  

Více informací zde 

 

Hlasování o možnosti omezit geneticky modifikované organismy 

Poslanci v úterý schválili novou legislativu, která umožní členským státům EU na svém území omezit nebo zcela zakázat 

pěstování plodin obsahujících geneticky modifikované organismy (GMO). Nová legislativa, na jejímž znění se Evropský 

parlament s Radou neformálně dohodl v prosinci loňského roku, byla navržena již v roce 2010. Její projednávání však bylo 

čtyři roky zablokováno kvůli neshodám mezi členskými státy ohledně obecného přístupu ke geneticky modifikovaným 

organismům.  

Více informací zde 

 

Matteo Renzi hodnotil předsednictví Itálie v Radě EU 

Italský premiér Matteo Renzi se v úterý dopoledne zúčastnil parlamentní plenární rozpravy o hodnocení šestiměsíčního 

předsednictví své země v Radě EU, které v prosinci skončilo. Renzi poslancům řekl, že Evropa musí "investovat do 

úspěchu," překonat krizi a konečně setřást recesi: "Je naprosto nezbytné, abychom všichni bojovali za překonání tohoto 

stavu hospodářské recese a úsporných opatření," vyzval italský premiér. 

Více informací zde 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20150109IPR06301/html/Zah%C3%A1jen%C3%AD-lednov%C3%A9ho-zased%C3%A1n%C3%AD-pocta-Philipu-Bradbournovi-a-Leo-Tindemansovi
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20150109IPR06302/html/Evropsk%C3%BD-parlament-vzdal-hold-ob%C4%9Btem-pa%C5%99%C3%AD%C5%BEsk%C3%BDch-teroristick%C3%BDch-%C3%BAtok%C5%AF
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20150109IPR06306/html/Hlasov%C3%A1n%C3%AD-o-mo%C5%BEnosti-omezit-geneticky-modifikovan%C3%A9-organismy
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20150112STO07404/html/Matteo-Renzi-hodnotil-p%C5%99edsednictv%C3%AD-It%C3%A1lie-v-Rad%C4%9B-EU
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Rozprava s předsedou Evropské rady Tuskem: bezpečnost a "Junckerův plán" 

"Evropský strategický investiční plán není zázračným všelékem. Má-li však někdo z vás nápad, jak překonat hospodářskou 

krizi mávnutím jednoho proutku, pak, prosím, vstaňte," uvedl předseda Evropské rady Donald Tusk v rozpravě k 

výsledkům prosincové Evropské rady. Rozprava se rovněž týkala vyhýbání se daňovým povinnostem a v návaznosti na 

teroristické útoky v Paříži také bezpečnosti a jmenné evidence cestujících.  

Více informací zde 

 

Bezpečnost, pracovní místa, digitální trh: Lotyšsko představilo priority svého předsednictví v Radě EU 

poslancům Evropského parlamentu 

V důsledku nedávných teroristických útoků ve Francii je nezbytné hájit evropské hodnoty, řekla ve středu poslancům 

Evropského parlamentu lotyšská premiérka Laimdota Straujuma při představování priorit předsednictví své země v Radě 

EU. Někteří poslanci přivítali její prohlášení, že se zaměří na pravidla pro jmennou evidenci cestujících (PNR) ke zvýšení 

bezpečnosti; zdůraznili také, že je třeba pokračovat v podpoře investic a hospodářského růstu, a ve vytváření jednotného 

digitálního trhu. 

Více informací zde 

 

Ukrajina: poslanci odsuzují teroristické činy a požadují zachování sankcí vůči Rusku 

Sankce EU proti Rusku by měly být zachovány do té doby, dokud Rusko nezmění svůj agresivní postoj vůči Ukrajině, 

nebude plně dodržovat příměří, nestáhne své jednotky a nepřestane podporovat separatisty, uvádí se v usnesení, které ve 

čtvrtek přijal Evropský parlament.  

Více informací zde 

 

Aktivity EP  

Je tu nová FOTOSOUTĚŽ: Staňte se naším hostujícím 

fotografem! 

  

Připravte se, a … CVAK. I letos vás zveme k účasti v naší 

fotosoutěži, tentokrát věnované Evropskému roku pro rozvoj 

2015. Každý měsíc až do září oznámíme jedno téma, týkající 

se rozvoje. Pošlete nám svou fotografii inspirovanou daným 

tématem a přihlášku, a třeba se vám podaří vyhrát pozvánku 

k nafocení reportáže na plenárním zasedání ve Štrasburku. 

Více informací zde  

http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20150109IPR06307/html/Rozprava-s-p%C5%99edsedou-Evropsk%C3%A9-rady-Tuskem-bezpe%C4%8Dnost-a-Juncker%C5%AFv-pl%C3%A1n
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20150113STO07501/html/Bezpe%C4%8Dnost-pracovn%C3%AD-m%C3%ADsta-digit%C3%A1ln%C3%AD-trh-priority-loty%C5%A1sk%C3%A9ho-p%C5%99edsednictv%C3%AD
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20150109IPR06321/html/Ukrajina-EP-odsuzuje-teroristick%C3%A9-%C4%8Diny-a-po%C5%BEaduje-zachov%C3%A1n%C3%AD-sankc%C3%AD-v%C5%AF%C4%8Di-Rusku
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20150108STO05702/html/Je-tu-nov%C3%A1-FOTOSOUT%C4%9A%C5%BD-Sta%C5%88te-se-na%C5%A1%C3%ADm-hostuj%C3%ADc%C3%ADm-fotografem!
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EuroparlTV 

Tento týden na EuroparlTV: 

Charlie Hebdo – jaká by měla být reakce Evropy? 

 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  

 

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 

 

Aktivity IKEP 

 

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.europarltv.europa.eu/cs/home.aspx
http://europarltv.europa.eu/cs/player.aspx?pid=4b7d2e5a-f51e-4c76-853e-a41e01240fbb
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
https://www.facebook.com/epiopraha?fref=photo
http://studium.evropsky-parlament.cz/
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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.  

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

film Nerada ruším, který vypráví příběh mladé dívky, která 

se snaží zjistit, kdo je její biologický otec. 

04. 02. 2015 uvede Kino Evropský dům romantický příběh 

nazvaný Kuře na švestkách, který pojednává o osudové 

lásce. 

11. 02. 2015 promítá Kino Evropský dům bulharský film 

Poslední piráti Černého moře. 

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

