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Z plenárního zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku ve
dnech 13. - 16. února 2017
Rakouský prezident Alexander van der Bellen pronesl na plénu slavnostní projev
Rakouský prezident Alexander van der Bellen pronesl na plénu slavnostní projev, ve kterém
vyzdvihnul hodnoty Evropské unie a připomněl, že se současnými problémy se můžeme
vyrovnat pouze společným úsilím. „Evropská myšlenka je jedinečná a rozhodně stojí za námahu,“
prohlásil Van der Bellen 14. února ve Štrasburku během své první zahraniční návštěvy v
úřadu prezidenta Rakouska.

Více informací zde

Řecká dluhová krize není u konce, poslanci volají po řešení
Řecko a stav jeho veřejných financí se vrací mezi horká témata EU. Do Atén se chystá tým
evropských úředníků a zástupců mezinárodního měnového fondu, aby posoudili, jestli Řecko
provedlo poslední reformy, které byly domluveny v rámci současného (třetího) programu
finanční pomoci a jsou podmínkou pro další mezinárodní podporu zemi.

Více informací zde

Poslanci schválili obchodní dohodu mezi EU a Kanadou
Evropský parlament ve středu 15. února schválil Komplexní hospodářskou a obchodní dohodu
mezi EU a Kanadou, známou pod zkratkou CETA. Dohoda, jejímž cílem je zintenzivnit
obchodní výměnu zboží a služeb a zvýšit investiční toky přes Atlantik, by se mohla prozatímně
uplatňovat již od dubna 2017. V roce 2015 dosáhl obchod mezi EU a Kanadou objemu 63,5
miliard eur a očekává se, že po přijetí dohody dále poroste ještě o 20%. Poslanci Evropského
parlamentu dali CETA zelenou poměrem hlasů 408 pro, 254 proti a 33 poslanců se zdrželo
hlasování.

Více informací zde

Kanadský premiér v Evropském parlamentu
„CETA není jen o obchodu, o dovozu a vývozu, o ziscích. Jejím smyslem je zlepšit životy lidí,“
prohlásil ve čtvrtek na plénu Evropského parlamentu ve Štrasburku kanadský premiér Justin
Trudeau. Na plénu hovořil u příležitosti středečního schválení obchodní dohody CETA mezi
EU a Kanadou. J. Trudeau je prvním kanadským premiérem, který vystoupil na půdě
Evropského parlamentu.

Více informací zde
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AKTIVITY EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Granty 2017 pro televize, rádia a on-line média
Evropský parlament vyhlásil výběrové řízení pro média (televize, rádio, on-line) na víceleté
partnerství 2016-2019. Lhůta pro podání přihlášek do tohoto výběrového je 28. února 2017. Cílem
partnerství je účast na následném výběrovém řízení na granty pro média, které bude vypsáno v
březnu 2017. Projekty, které získají grant, budou moci být zahájeny nejdříve 15. září 2017 a
ukončeny nejpozději do 30. června 2018, tedy maximální délka projektu 9,5 měsíce.
Maximální poskytovaná výše spolufinancování v rámci grantu je 60 %.

Více informací zde

„Můj dům evropských dějin“: Sdílejte svůj příběh o Evropě
Co znamená být Evropan? Neurčují to jenom velké osobnosti nebo důležití politici: všichni
svými příběhy tvoříme historii a máme podíl na udržování našeho společného dědictví a naší
identity. Online platforma Můj dům evropských dějin - My House of European History se má
stát virtuální knihovnou právě tohoto bohatství historek a svědectví lidí z celé Evropy. Proberte
vaše fotky, videozáznamy nebo třeba i nahrávky, sdílejte je v digitální podobě a staňte se součástí
společně tvořeného projektu.

Více informací zde

AKTIVITY INFORMAČNÍ KANCELÁŘE EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ČR
Jednotný digitální trh
Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR Vás zve v pátek 17. února 2017 na
Regionální diskuzní fórum, které se bude věnovat tématu jednotného digitálního trhu, který by
podle poslanců měl podpořit inovace a vytvořit lepší podmínky pro nově vznikající podniky
zatímco spotřebitelé by měli mít větší výběr a více ochrany. Vyplývá to z usnesení v němž
Parlament v lednu 2016 přijal stanovisko ke strategii navržené Komisí v roce 2015.

Více informací zde

Zapojte se do jarního kola soutěže Euroscola
V pondělí 13. února začalo jarní kolo soutěže Euroscola pro středoškoláky. V tomto kole stačí
odpovědět na 10 otázek a vyhrát tak cestu pro celou třídu do sídla Evropského parlamentu ve
Štrasburku. Internetová znalostní soutěž probíhá od 13. února do 13. března 2017. Soutěže
se mohou zúčastnit studenti druhých a třetích ročníků středních škol v České republice.

Více informací zde
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Přihlaste svůj projekt do Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany
Až do 20. února 2017 můžete podávat své přihlášky do soutěže o Cenu Karla Velikého pro
mladé Evropany. Je-li Vám méně než 30 let a pracujete na projektech, které prohlubují evropskou
identitu a vzájemné porozumění, přihlaste svůj projekt. Celoevropští vítězové si rozdělí 15 000
eur a vítěze národního kola nemine návštěva německých Cách.

Více informací zde

CO SE DĚJE V EVROPSKÉM DOMĚ
Café Evropa
Informační kancelář Evropského parlamentu a Evropská komise v ČR ve spolupráci s EUROPEUM Institute for European Policy
Vás zvou na debatu v rámci formátu debat Café Evropa. Debata se uskuteční ve středu 22. února na téma Asymetrie platů v EU
– proč naše mzdy zaostávají?
Více informací zde

Semináře
Ve čtvrtek 23. února Vás zveme na seminář, který se koná v rámci Národního konventu o EU. Seminář je nazvaný EU a Turecko
- nové výzvy pro staré partnerství. Úvodní příspěvky pronesou a Vaše dotazy zodpoví Tomáš Laně, bývalý velvyslanec ČR v
Turecku; Lucia Najšlová, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy; Břetislav Tureček, vedoucí Centra pro studium Blízkého
východu, Metropolitní univerzita Praha.
Více informací zde

Kino Evropský dům
Ve dnech 6. až 8. března budou v Evropském domě promítány tři snímky v rámci devátého ročníku Festivalu bulharských filmů.
Promítat se budou filmy Balkánská harmonie, Prásk a Cambridge. Festival bulharských filmů organizuje Velvyslanectví
Bulharské republiky v ČR a Bulharský kulturní institut. Zastoupení Evropské komise v ČR je spoluorganizátorem festivalu.
Více informací zde

Výstavy
15. února - 15. března 2017, Evropský dům (Jungmannova 24, Praha 1)
Každý všední den od 10:00 do 18:00 hod., v pátek do 17:00 hod.
U příležitosti 9. ročníku Festivalu bulharských filmů Vás zveme na výstavu nazvanou Nad Sofií sněží - výstava fotografií Ivana
Pastuchova.
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
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