
  
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
DEEP 2 – DELOVANJE EVROPSKEGA PARLAMENTA 
SEPTEMBER 2017 – JUNIJ 2018 
 
(December 2017) 
 
Na Radiu Študent 89,3 Mhz smo meseca septembra začeli s projektom DeEP 2 – Delovanje 
Evropskega parlamenta, ki predstavlja nadaljevanje projekta DeEP, ki smo ga izvajali v sezoni 
2016/17.  

V okviru projekta DeEP2 - Delovanje Evropskega parlamenta, ki nastaja v partnerstvu 
ljubljanskega in zagrebškega Radia Študent, podpira pa ga Evropski parlament, bomo od 
septembra 2017 do junija 2018 podrobneje spremljali dogajanje v in okoli Evropskega parlamenta. 
Gre za projekt, s katerim želimo približati delovanje Evropskega parlamenta mlajši populaciji, saj 
gre za populacijo, ki kaže najmanj interesa za delovanje in obstoj te evropske institucije, poleg tega 
pa je volilna udeležba na volitvah v EP najnižja ravno med mladimi. 

Vsak petek pripravljamo tedenski pregled dogajanja v EP. Dvakrat v mesecu so na sporedu daljše 
oddaje, v okviru katerih podrobneje obravnavamo aktualne teme. V posebnih oddajah se bomo 
posvetili evropski politiki na področju kulture in znanosti. V reportažah bomo odkrivali vpliv 
Evropske unije na terenu, dogajanje, povezano z Evropskim parlamentom pa bomo obravnavali tudi 
skozi satirične oddaje. Prispevki  Aktualne teme bomo obravnavali tudi v obliki"Ask us 
anything" dogodkov, kjer bodo na vprašanja odgovarjali evropski poslanci.V okviru projekta 
organiziramo tudi delavnice za dijake na temo poročanja o delu Evropskih institucij. 

 
IZPOSTAVLJAMO 
 
Oddaje: 
 
Kako se znebiti plevela brez raka, avtor Jošt Žagar (12.10. 2017) 
 
Glifosat je herbicid, ki ga je dobrih štrideset let nazaj razvila ameriška kmetijska korporacija 
Monsanto. Po njegovi množični razširitvi so se začele počasi kazati stranske posledice na okolju in 
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zdravju ljudi. Evropska agencija za varnost hrane je novembra leta 2015 odločila .... 
 
Evropski projekti, avtor Dejan Navodnik (26.10. 2017) 
 
O družboslovnih projektih, ki jih izvajajo Univerza v Ljubljani in razni raziskovalni inštituti ter 
sofinancira Evropska unija ... 
 
Ne-nevtralna Evropska unija, avtorica Lana Jurman (15.11. 2017) 
 
Evropska unija mora, sledeč Pogodbi o delovanju Evropske unije, zavzemati nevtralno stališče do 
lastništva podjetij v državah članicah. ... Evropska unija pa kljub temu z različnimi smernicami, 
priporočili in preiskavami državam članicam pogosto svetuje o ... 
 
Projekti, projekti, avtor Gregor Simčič (30.11. 2017) 
 
V oddaji smo se prebijali skozi labirint različnih programov ter projektov, ki so aktualni na področju 
naravoslovnih znanosti ... 
 
Video prispevek: 
 
DnEUni tednik 030, avtorji Arnold Marko, Pia Nikolič, Nejc Marcen in Tea Grahek 
 
»..vzpostavili smo stik z zemeljsko Evropo… 
..Passati vedno bolj priljubljeni. Yugo na popularnosti izgublja.. 
..kako ločiti levo od desne… 
...in o-betty..« 
 
Link: https://youtu.be/cnlBt0ZzgOo 
 
 
ASK ME ANYTHING / VPRAŠAJ ME KARKOLI 
 
 
V mesecu oktobru ste zastavljali vprašanja  Francu Bogoviču, evropskemu poslancu iz 
vrst Evropske ljudske stranke, on pa je nanje odgovoril:  
 
 
                                                              »Kako kot poslanec ocenjujete razmerje moči 
Sprašuje VITO                                    med Evropskim parlamentom, svetom in komisijo?    
                                                               Je ustrezna ali bi si želeli kakšne korekcije?« 
 
Evropsko unijo sestavljajo države članice, ki imajo sicer vsaka svoje  
nacionalne institucije treh vej oblasti - zakonodajno, izvršno in sodno,  
smo pa v evropski zvezi povezani tudi zato, ne samo da koristimo vse 
 temeljne svoboščine in prednosti, temveč tudi, da s prenosom dela  
izvrševanja nalog na evropske institucije združujemo »sile« za cilje ili  
dosego skupnih interesov, ki pa bi jih posamične države mnogo težje                 Odgovarja F.B.   
dosegle same, če sploh, še posebej v svetovnem merilu. Je pa res, in s                   
tem se zelo se strinjam, da je proces delovanja vseh ključnih evropskih                   
 institucij, kot so Evropski svet, Svet EU, Evropski parlament in Evropska 
 komisija izredno kompleksen. ... Razmerje med institucijam na  
evropski ravni je ...« Več na: DeEP2 - Vprašanja  
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                                                                   »Zanima me, če lahko poveste kaj več o 
Sprašuje MISKOMUNIKACIJSKI                            pametnih vaseh. Katere tehnološke              
         TEHNOLOG                                                               inovacije prinašajo?« 
 
 
»Hvala za vprašanje! O konceptu »pametnih mest« se  
govori že dlje časa, imamo tudi že številne primere le-teh, 
ki izkoriščajo sodobno IKT za izboljševanje raznoraznih  
storitev v mestih. V kolikor podeželje temu trendu ne bo  
sledilo in bomo vse znanje in tehnologijo »pustili« v mestih,                    Odgovarja F.B.   
tvegamo povečanje izseljevanja s podeželskih območij v  
mesta in povečanje razvojnega zaostanka med urbanimi in  
podeželskimi območji. Zato sva z madžarskim poslanskim  
kolegom Tiborjem Szanyijem (S&D) že konec prejšnjega  
leta zagnala akcijo Pametne vasi, h kateri je aktivno pristopila  
tudi Evropska komisija.« ... Več o akciji na: DeEP2 - Vprašanja  
 
 
... 
 
 
NAPOVEDUJEMO 
 
Januarja pričakujemo prvi »ASK ME ANYTHING«, ki ga pripravlja naš partnerski Radio Student 
Zagreb. Odgovarjali bodo hrvaški evroposlanci in evroposlanke!  
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