DEEP 2 – DELOVANJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
SEPTEMBER 2017 – JUNIJ 2018
(Junij 2018)
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. 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:
Sladko-kislo v EP, avtorica Pia Novak (23.5. 2018)
V Evropskem parlamentu je potekalo težko pričakovano zaslišanje ustanovitelja in izvršnega
direktorja Facebooka Marka Zuckerberga. Namen obiska je bil evropskim poslancem pojasniti,
kako se bo Facebook reformiral po zlorabi osebnih podatkov...

Oskrbovana Evropa, avtor Matija Pušnik (7.6. 2018)
V današnji oddaji, ki je del oddaj v sklopu projekta DEEP - delovanje evropskega parlamenta, bomo
govorili o projektih na področju družbenih ved, ki jih finančno podpira Evropska unija. Slednjih je
kar nekaj, mi se bomo osredotočili na dva slovenska projekta, ki se nam zdita ne samo izrazito
zanimiva, pač pa sta tudi izredno aktualna...
Romanje, avtor Matej Zwitter (12.6. 2018)
Večnamenski romski centri so začeli obratovati konec lanskega leta, in sicer v občinah Novo mesto,
Črnomelj, Maribor, Kočevje, Trebnje, Lendava in Krško.
Kjer so čebele doma, avtor Antun Katalenič (14.6. 2018)
Kjer so čebele doma” je ime letošnje osrednje razstave Slovenskega etnografskega muzeja v
Ljubljani. Ta se bo odprla čez dve uri. Razstava, ki bo na ogled postavljena do junija 2019, se
posveča avtohtoni kranjski čebeli, panjem, poslikanim panjskim končnicam in čebelnjakom, katerih
dediščina zaznamuje slovensko kulturno krajino.

Video prispevek:
DnEUni tednik 059, avtorji Arnold Marko, Pia Nikolič, Nejc Bahor in Maruša Golob
POSLEDNJI DNEVNI TEDNIK JE EVROPSKI!!!
Link: https://vimeo.com/277225818

ASK ME ANYTHING / VPRAŠAJ ME KARKOLI

V mesecu juniju ste zastavljali vprašanja Tanji Fajon, evropski poslanki iz skupine Naprednega
zavezništva socilaistov in demokratov v evropskem parlamentu, ona pa je nanje odgovorila:

Sprašuje MATEJA

»Vaše mnenje o prihajajočem Copyright Law in
predvsem Article 13 ki prihaja v parlament 20. 06.«

Glasovanje v pristojnem odboru EP JURI bo predvidoma 20.6.
Zadeva je še v pogajanjih, pogovori potekaji o več različicah
kompromisov, glasovanje še ni potrjeno, tako je mogoče
pričakovati tudi morebitno odložitev. V nadaljevanju bodo
sledili trialogi, pogajanja med institucijami, ko bodo stališče
morale sprejeti tudi vlade. V zvezi s členom 13 so zaključki
ta trenutek preuranjeni. Ni še razlogov za preplah, saj ni
mogoče napovedati, kaj bo nazadnje sprejeto, če sploh bo.
Več na: DeEP2 - Vprašanja

Sprašuje YUNKER

»Bi glasovali za ukinitev plenarnih sej EP v
Strasbourgu? Zdi se kot nepotreben strošek...«

Ne bi glasovala za ukinitev plenarnih sej EP. Da bom natančna.
Glasovala bi za ukinitev sedeža EP v Strasbourgu, ker gre za
izjemno potrato časa in denarja. Se pa zavedam zapletov in
različnih interesov držav članic EU. Za ukinitev sedeža EP
v Strasbourgu in selitev vseh aktivnosti v Bruselj, je potrebno
soglasje vseh držav. Smiselno bi bilo iskati dogovor v smeri,
ki bi sicer izjemno lepo stavbo v Strasbourgu, ki ob meji z
Nemčijo simbolizira tudi mir, izkoristil za sedež kake od
mednarodnih evropskih institucij, ali podobno. Da bi stavba
ohranila namen in živela naprej. Več o akciji na: DeEP2 - Vprašanja
...

Odgovarja T.F.

Odgovarja T.F.

