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Otázky - EUROSCOLA 2016 
 

 

 

1. Lisabonská smlouva pozměňuje Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení 
Evropského společenství. Před tím, než Lisabonská smlouva vstoupila 1. prosince 2009 v 
platnost, musely ji ratifikovat všechny členské státy Evropské unie. Kolik jich tehdy bylo?  

a) 25 členských států  
b) 27 členských států 
c) 28 členských států 

 
2. Členskými zeměmi Evropské unie nejsou: 

a) Chorvatsko, Norsko, Slovinsko 
b) Švýcarsko, Rumunsko, Makedonie 
c) Norsko, Švýcarsko, Makedonie 

 
 
3. V každé členské zemi EU můžete najít tzv. Informační kanceláře. Informační kancelář 
Evropského parlamentu v České republice sídlí: 

a) v Praze 
b) v Brně 
c) v České republice zatím není 

 

4. Evropská unie má 28 členských zemí. V 19 zemích EU se platí eurem. Ve kterých zemích 
není zavedená společná měna euro? 

a) Velká Británie, Slovensko, Itálie 
b) Estonsko, Litva, Kypr 
c) Švédsko, Česká republika, Chorvatsko 

 
5. TTIP - Transatlantické partnerství pro obchod a investice je dohoda, která by se mohla stát 
největší zónou volného obchodu na světě. Pokud bude dohoda podepsána, bude platit mezi: 

a) Evropskou unií, Kanadou a USA 
b) Evropskou unií a USA 
c) Evropskou unií a Českou republikou 

 
6. Vyberte pravdivé tvrzení. 

a) European Charlemagne Youth Prize, LUX Film Prize a Sakharov Prize for Freedom of 
Thought jsou ceny, které každoročně uděluje Evropská komise  

b) Erasmus + je program Evropského parlamentu pro seniory 
c) European Youth Event a Euroscola se konají v sídle Evropského parlamentu ve 

Štrasburku 
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7. Evropskou unii tvoří několik institucí, kterými například jsou Evropský parlament, 
Evropská komise, Evropská rada, Rada Evropské unie, Evropská centrální banka, Evropský  
 
veřejný ochránce práv nebo Evropský hospodářský a sociální výbor. Co můžete s jistotou říct 
o Evropském parlamentu? 

a) Evropský parlament je zákonodárným orgánem EU. Poslanci Evropského 
parlamentu jsou voleni přímo občany EU každých 5 let. Poslední volby do EP se 
uskutečnily v květnu 2014. 

b) Evropský parlament má tři sídla - v Bruselu, ve Štrasburku a v Berlíně. V současnosti 
má Evropský parlament 651 poslanců, 20 jich je za Českou republiku.  

c) Poslanci Evropského parlamentu zasedají v jednacím sále podle národních delegací a 
jednou do roka se scházejí během tzv. plenárního zasedání ve Štrasburku, kde hlasují 
o legislativě Evropské unie.  

 
8. Den Evropy je jedním ze symbolů Evropy a Evropské unie. Je připomínkou roku 1950, kdy 
francouzský ministr zahraničních věcí Robert Schuman představil myšlenku mírové 
spolupráce v Evropě. Proto bývá někdy také nazýván Schumanův den. Který den se slaví? 

a) 1. května 
b) 8. května 
c) 9. května 

 
9. Jak byste popsali vlajku Evropské unie? 

a) Vlajku Evropské unie tvoří dvanáct zlatých hvězd v kruhu na modrém pozadí. Kruh 
vyjadřuje evropskou jednotu, počet hvězd se shoduje s počtem zakládajících zemí.  

b) Vlajku Evropské unie tvoří kruh dvanácti zlatých hvězd na modrém pozadí. Hvězd je 
dvanáct, protože toto číslo tradičně symbolizuje dokonalost, úplnost a jednotu. 
Počet hvězd zůstane stejný bez ohledu na další rozšiřování EU. 

c) Vlajku Evropské unie tvoří kruh zlatých hvězd na modrém pozadí. Kruh zlatých hvězd 
představuje solidaritu a spolupráci mezi evropskými národy. Počet hvězd je stejný 
jako počet členských států EU. 

 
10. Jedním ze způsobů, jak se Evropský parlament zasazuje o lidská práva, je udílení 
Sacharovovy ceny za svobodu myšlení. Udílí se od roku 1988 osobnostem, které výjimečným 
způsobem přispěly k boji za lidská práva na celém světě; upozorňuje na případy porušování 
lidských práv, podporuje laureáty a pomáhá jim v jejich úsilí. V roce 2015 tuto cenu obdržel 
saúdskoarabský blogger, spisovatel a aktivista Ráif Badawí. Laureáty jsou také: 

a) Malála Júsufzajová (2013), Alexander Dubček (1989) 
b) Barack Obama (2009), Aun San Su Ťij (1990) 
c) Jásir Arafat (1994), Nelson Mandela (1993) 
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