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Otázky - EUROSCOLA 2017 
 

 

 

1. V sobotu 25. března 2017 to bude přesně 60 let od podpisu tzv. Římských smluv, které 
byly jedním ze základů evropské integrace. V platnost vstoupily v lednu 1958 a například 
stanovovaly, že poslanci budou voleni v přímých volbách (to se realizovalo v roce 1979). 
Které dvě smlouvy byly v Římě v březnu 1957 podepsány? 

a) Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství (EHS) a Smlouva o 
založení Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) 

b) Smlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO) a Smlouva o založení 
Evropského hospodářského společenství (EHS) 

c) Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) a 
Smlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO)  

 
2. Členskými zeměmi Evropské unie nejsou: 

a) Chorvatsko, Norsko, Slovinsko, Velká Británie 
b) Švýcarsko, Rumunsko, Malta, Irsko 
c) Island, Turecko, Makedonie, Srbsko 

 
3. V každé členské zemi EU můžete najít tzv. Informační kanceláře Evropského parlamentu, 
ta v České republice sídlí v Praze. Informační kanceláře naleznete i v jiném než hlavním 
městě členského státu. Ve kterých těchto městech se nachází Informační kanceláře EP? 

a) Washington, D. C., Milán, Mnichov 
b) Štrasburk, Wrocław, Ankara 
c) Barcelona, Ženeva, Amsterdam 

 

4. První poslanci Evropského parlamentu byli zvoleni přímou volbou v roce 1979. Občané 
zakládajících členských států měli šanci zvolit své zástupce již osmkrát. Česká republika je 
členem EU od roku 2004. Kolikrát již občané Česka volili poslance do Evropského parlamentu 
a kdy budou nejbližší volby? 

a) V ČR se již čtyřikrát konaly volby do EP, příští budou v roce 2020. 
b) V ČR se již třikrát konaly volby do EP, příští budou v roce 2019. 
c) V ČR se již třikrát konaly volby do EP, příští budou v roce 2022. 

 
5. Roaming je poskytování telekomunikačních služeb účastníkovi v jiné síti (v jiné zemi), než 
kde má účastník zaregistrované své telekomunikační služby. Jestliže při cestách po EU 
používáte mobilní telefon (k telefonování, posílání SMS zpráv nebo stahování dat), nesmí 
vám operátor účtovat sazbu vyšší, než je pevně stanovená horní hranice. Až vyrazíte po 15. 
červnu 2017 do zemí EU: 

a) Bude váš mobil zablokován, jeho funkčnost bude obnovena okamžitě po návratu do 
ČR. 

b) Nebudou již účtované žádné zvláštní poplatky za roaming. Sazby budou stejné, jako 
platíte u svého operátora v ČR. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Telekomunika%C4%8Dn%C3%AD_slu%C5%BEba


 
 

2  

 

c) Nic se nezmění, vše zůstane jako doposud - v rámci EU překročíte hranice státu, váš 
mobilní operátor vám pošle textovou zprávu s roamingovými cenami, které vám 
bude v dané zemi účtovat za příchozí a odchozí hovory, SMS a připojení k internetu. 

 
6. Vyberte pravdivé tvrzení. 

a) Cenu evropského občana, Filmovou cenu LUX a Sacharovovu cenu za svobodu 
myšlení každoročně uděluje Evropská komise.  

b) 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.  

c) 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. 

 
7. Když slyšíte jména Antonio Tajani, Jean-Claude Juncker a Donald Tusk s jistotou víte, že se 
jedná o: 

a) předsedu Evropského parlamentu, předsedu Evropské komise a předsedu Evropské 
rady 

b) italského prezidenta, lucemburského premiéra, bývalého polského prezidenta 
c) předsedu Evropské rady, bývalého předsedu Evropského parlamentu, nově 

zvoleného předsedu Evropské komise 
 
8. Do Evropského parlamentu je ve 28 členských státech EU voleno 751 poslanců. Každá 
země musí být reprezentována nejméně 6 poslanci, nejvyšší možný počet poslanců z jedné 
země je 96. Počet křesel je přidělován na základě počtu obyvatel každého členského státu, a 
proto je do Evropského parlamentu voleno 21 českých poslanců. Stejný počet europoslanců 
jako ČR mají i Portugalsko, Maďarsko, Řecko a Belgie. Které země reprezentuje 6 a 96 
poslanců? 

a) 96 poslanců je voleno do EP ve Francii, Velké Británii a Německu, 6 poslanců je 
voleno pouze v Lucembursku  

b) 96 poslanců je voleno do EP v Německu, 6 poslanců volí v Estonsku, Lucembursku, 
na Kypru a na Maltě 

c) 96 poslanců je voleno v Německu, 6 poslanců volí v Lichtenštejnsku 
 
 9. Evropský parlament organizuje a zaštiťuje množství akcí, programů a soutěží pro mládež. 
Které to jsou? 

a) Euroscola, Evropské setkání mládeže ve Štrasburku, Cena Karla Velikého pro mladé 
Evropany, Vyslanci do škol 

b) Vyslanci do škol, Evropský sbor solidarity, Euroscola, EU hrou 
c) Cena Karla Velikého pro mladé Evropany, EU hrou, Evropské setkání mládeže ve 

Štrasburku, Evropský sbor solidarity 
 
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 



 
 

3  

 

způsobem přispěly k boji za lidská práva na celém světě. V roce 2016 tuto cenu obdržely dvě 
jezídské dívky Nádija Murad a Lamjá Hadží Bašár. Co dalšího můžete o této ceně říci: 

a) Cena je pojmenovaná po sovětském vědci, disidentovi a nositeli Nobelovy ceny za 
mír A. Sacharovovi. Cena se uděluje pouze občanům Evropské unie.  

b) Cena byla v roce 1999 udělena V. Havlovi. Prvním laureátem v roce 1988 se stal N. 
Mandela.  

c) Poslanci EP předkládají nominace na Sacharovovu cenu a laureát je vybrán 
konferencí předsedů. Slavnostní udělení ceny se koná v sídle EP ve Štrasburku.   

 
 
 


