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PROHLÁŠENÍ O VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI: 
Tvrzení použitá v této prezentaci mají žáky podnítit ke společné diskusi o hodnotách Evropské unie. Nevyjadřují
názory na tyto hodnoty ani postoj Evropského parlamentu.



DEMOKRACIE

„Referendum je vždy
dobrý způsob, jak zajistit
účast občanů.“



DEMOKRACIE

„Skutečná demokracie
může fungovat pouze na
místní úrovni“.



SVOBODA

„Svoboda znamená nemít
žádnou odpovědnost.“



SVOBODA

Vzhledem k tomu, že
existuje svoboda projevu, 
musí být v Evropském
parlamentu povoleny
rasistické politické strany.“

© European Union 2017, source EP 



SOLIDARITA

„Členský stát EU, který
zasáhla finanční krize, by 
měl získat podporu od 
ostatních členských států
EU.“



SOLIDARITA

„Solidarita znamená
využívat příjmy z daní k 
tomu, aby bylo pro 
každého zajištěno
důstojné bydlení, strava a 
vzdělání.“



ROVNOST/NEDISKRIMINACE

„Pro zajištění rovnosti je 
nezbytná pozitivní
diskriminace“.



ROVNOST/NEDISKRIMINACE

Všichni jsou si rovni, 
nezáleží na tom, jak jsou
bohatí.“



PRÁVNÍ STÁT / SPRAVEDLNOST

„U některých trestných
činů by mělo být možné si
vybrat, zda zaplatit
vysokou pokutu, nebo jít
do vězení.“



PRÁVNÍ STÁT / SPRAVEDLNOST

„Teroristé mají právo na
spravedlivý proces s 
řádnou obhajobou.“ 



DODRŽOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV

„Novinář by měl být
potrestán, pokud napíše
falešnou reportáž nebo
zprávu.“



DODRŽOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV

„EU by neměla
ekonomicky spolupracovat
s režimy, které porušují
lidská práva, a to ani
pokud by to byl pro EU 
výhodný obchod.“

Předseda Evropské rady Charles Michel a Josep Borrell při setkání s předsedou libyjské vlády (8. 1. 2020, Brusel). 



TOLERANCE/PLURALISMUS

“Nošení náboženských
symbolů, jako je kříž nebo
závoj, by mělo být ve škole
a v práci povoleno.“ 



TOLERANCE/PLURALISMUS

„Nenávistné výroky na
internetu jsou v pořádku, 
pokud k nim dochází v 
uzavřených/tajných
skupinách.“



ÚCTA K LIDSKÉ DŮSTOJNOSTI 

„Je morální povinností
každé země EU pomoci
žadatelům o azyl.“



ÚCTA K LIDSKÉ DŮSTOJNOSTI 

„Mučení by mělo být
povoleno s cílem získat
informace a zabránit tak
možným teroristickým
útokům.“
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Tato prezentace je součástí vzdělávacího nástroje EUROPE@SCHOOL – aktivní výuka o Evropské unii. 
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