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Z plenárního zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku ve 
dnech 7. - 10. září 2015 

 

 
Předseda EP zahájil  plenární zasedání výzvou ke společné azylové a uprchlické politice 

 
"Migranti, kteří přicházejí do Evropy, ji staví před historickou zkoušku. Stovky tisíc v ní hledají 
ochranu před válkou a pronásledováním. Správnou odpovědí na tuto globální výzvu nejsou 
zdi či odrazování, národní sobectví či vnitrostátní opatření, ale společná azylová a uprchlická 
politika," uvedl v úvodu plenárního zasedání předseda EP Martin Schulz. Dodal, že předseda 
Komise Juncker představí ve středu Parlamentu plány na rozdělení žadatelů o azyl mezi 
členské státy EU. 

 

 
Více informací zde 

 
Evropský parlament žádá  rozšíření zákazu klonů  a jejich dovoz 

 
Evropský parlament v úterý rozšířil Komisí navrhovaný zákaz klonování na všechna 
hospodářská zvířata, jejich potomky a z nich získávané produkty, včetně zárodečných 
produktů klonů. Zákaz by se měl podle poslanců vztahovat i na dovoz těchto produktů na 
území EU. "Doposud jsme reprodukční materiál dováželi ze třetích zemí. Chceme komplexní 
zákaz, týkající se nejen využití klonovací techniky, ale také dovozu reprodukčního materiálu, 
klonů a jejich potomků. Záznamy o rodokmenech, chovné knihy, záznamy o stavech jsou 
dostupné," uvedla zpravodajka výboru pro životní prostředí a veřejné zdraví Renate Sommer 
(ELS, DE). 

 

 
Více informací zde 

 
Hlavní prioritou musí být uprchlická krize,  říká Juncker v debatě o stavu EU 2015 

 
Hlavní prioritou dnes je, a musí být, řešení uprchlické krize," uvedl předseda Evropské komise 
Jean-Claude Juncker ve svém prohlášení o stavu EU ve středu 9. září v Evropském 
parlamentu. "EU čelí migraci, hospodářské krizi a válkám ve svém sousedství, a my musíme 
přispět k řešení těchto problémů," uvedl ve svém úvodním projevu předseda Evropského 
parlamentu Martin Schulz. 

 

 
Více informací zde 

 

 
Poslanci EP reagují na nové návrhy Komise týkající se migrační a uprchlické krize 

 
Ve  středu Komise představila a  se  členy Evropského parlamentu diskutovala o  nových 
návrzích na řešení migrační krize, mezi které patří přemístění 120 000 žadatelů o azyl v rámci 
EU, nad rámec v květnu navrženého počtu 40 000, budoucí stálý mechanismus přemístění, 
seznam bezpečných zemí původu za účelem rychlejších návratů žadatelů o azyl, jejichž 
žádost byla zamítnuta, a legální migrační cesty. Poslanci členské státy vyzvali k činům a 
ocenili vřelé přijetí uprchlíků ze strany občanů EU. 

 

 
Více informací zde  

http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20150903IPR91513/html/Zah%C3%A1jen%C3%AD-zased%C3%A1n%C3%AD-migranti-stav%C3%AD-EU-p%C5%99ed-zkou%C5%A1ku
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20150903IPR91517/html/Klonov%C3%A1n%C3%AD-zv%C3%AD%C5%99at-EP-%C5%BE%C3%A1d%C3%A1-roz%C5%A1%C3%AD%C5%99en%C3%AD-z%C3%A1kazu-o-potomky-klon%C5%AF-a-jejich-dovoz
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20150909STO92301/html/Debata-o-stavu-EU-2015-Hlavn%C3%AD-prioritou-mus%C3%AD-b%C3%BDt-uprchlick%C3%A1-krize-%C5%99%C3%ADk%C3%A1-Juncker
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20150903IPR91516/html/Migra%C4%8Dn%C3%AD-a-uprchlick%C3%A1-krize-poslanci-reaguj%C3%AD-na-nov%C3%A9-n%C3%A1vrhy-Komise
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AKTIVITY EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

 
Na stáže v Evropském parlamentu se můžete hlásit právě teď 

 
Zajímáte se o evropské záležitosti, hledáte v tomto oboru první pracovní zkušenost a chtěli 
byste nahlédnout do zákulisí jedné z unijních institucí? Evropský parlament každoročně nabízí 
placené i neplacené stáže, během nichž se mohou mladí lidé seznámit s prací Parlamentu a 
jeho fungováním. Na stáž se mohou hlásit studenti a absolventi vysokých škol. Na výběr jsou 
stáže všeobecné a specializované stáže pro novináře a překladatele. Stáže Roberta 
Schumana, které jsou placené, jsou otevřené pro všechny absolventy vysokých škol. Tyto 
pětiměsíční stáže probíhají dvakrát za rok a začínají v březnu a v říjnu. Přihlášky na stáž 
začínající v březnu 2016 můžete podávat právě teď až do 15. října. 

 

 
Více informací zde 

 
 
 
 
 
 
 
 

AKTIVITY INFORMAČNÍ KANCELÁŘE EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ČR 

Podzimní kolo  Euroscoly je tu! 

V úterý 15. září se rozjíždí další kolo soutěže Euroscola, kterého se mohou zúčastnit 
všichni studenti druhých a třetích ročníků středních škol. Studenti mají vytvořit koláž z 
fotografií, které zachycují společnou třídní nebo školní dobročinnou sbírku. Podzimní kolo je 
inspirované Evropským rokem rozvoje, jehož cílem je zvýšit zájem veřejnosti a podpořit 
projekty, které mohou problémy současného světa alespoň částečně zmírnit. 

 

 
Více informací zde 

 
 
 
 
 

 
Fakta vs. mýty  o EU 

 
Ve čtvrtek 24. září a v pátek 2. října se v Brně uskuteční seminář pro mladé, který je nazvaný 
Fakta vs. mýty o EU. Diskutovat budeme o nejznámějších mediálních mýtech týkajících se 
legislativy EU. Tyto mýty jsou veřejností obvyklenotoricky známé, ale nikdo často nezná 
přesné znění nebo význam daného nařízení. Vstup na seminář je zdarma a účast je nutné 
potvrdit na info@participace.cz. 

 

 
Více informací zde 

 
 

CO SE DĚJE V EVROPSKÉM DOMĚ 
 

Debaty a semináře 
 

V pondělí 21. září Vás zveme na debatu nazvanou Digitální kontrakt, která se bude věnovat působnosti nově sjednocených 
smluvních pravidel a bude se snažit nálézt odpověď, zda by se nová pravidla měla vztahovat pouze na oblast B2C nebo i B2B. 
Této debaty se zúčastní Olga Sehnalová, členka výboru pro Vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Evropského parlamentu, Karel 
Novotný, náměstek ministra pro podnikání, digitální ekonomiku a spotřebitele z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, a Jan 
Vetyška, výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komerci. 

 

Více informací zde 
 

Kino Evropský dům 
 

16. září od 19:00 se v Kině Evropský dům bude promítat dánský snímek SuperClásico, komedie, která líčí osudy Christiana, 
majitele upadající vinotéky, kterému se hroutí nejen živnost, ale i manželství s Annou. 
30. září od 19:00 uvádí Kino Evropský dům film nazvaný Přestupní stanice, který líčí osudy přistěhovalců mířících přes  
Řecko do Evropy. 
14. října od 19:00 se v Kině Evropský dům můžete těšit na Bílého boha, kde je hlavním hrdinou pes Hagen, který je řízením 
osudu oddělen od svojí milující paničky a musí se naučit přežít na ulicích Budapešti. 

 

Více informací zde 
 

  

http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20150720STO84206/html/St%C3%A1%C5%BEe-v-Evropsk%C3%A9m-parlamentu-hl%C3%A1sit-se-m%C5%AF%C5%BEete-pr%C3%A1v%C4%9B-te%C4%8F
http://www.euroscola.cz/
http://www.euroscola.cz/
mailto:info@participace.cz
http://www.evropsky-parlament.cz/cs/novinky_a_udalosti/tiskove_zpravy/2015/zari_2015/fakta_vs_myty.html
http://www.evropsky-parlament.cz/cs/novinky_a_udalosti/akce_v_evropskem_dome/kulate_stoly_panelove_diskuze_2015.html
http://www.evropsky-parlament.cz/cs/novinky_a_udalosti/akce_v_evropskem_dome/kino_evropsky_dum_2015.html
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Výstavy 
 

Až do 14. října si v prostorech Evropského domu můžete prohlédnout výstavu nazvanou Evropa ve škole. Evropský dům je pro 
veřejnost otevřen každý všední den od 10:00 do 18:00 hod., v pátek do 17:00 hod. Vstup na výstavu je zdarma. 

 

Více informací zde 
 

 
 
 

 
 

Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR, Jungmannova 24, 110 00 Praha 1 
Telefon: +420 255 708 208 

E-mail : eppraha@ep.europa.eu 

http://www.evropsky-parlament.cz/cs/novinky_a_udalosti/akce_v_evropskem_dome/vystavy_2015.html
mailto:eppraha@ep.europa.eu

