TISKOVÁ ZPRÁVA

Europoslankyně Martina Dlabajová získala MEP Awards 2015
19. března 2015

BRUSEL – 11. ročník udílení cen pro nejlepší poslance Evropského parlamentu
skončil ve středu 18. března velkým úspěchem pro Českou republiku. MEP
Awards za přínos v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí získala poslankyně
Martina Dlabajová (ANO/ALDE), která se stala v této soutěži historicky prvním
oceněným českým politikem.
„Cenu věnuji všem motivovaným a talentovaným mladým Evropanům, kteří se nebojí
jít za svým snem,“ uvedla Martina Dlabajová po večerním slavnostním vyhlášení
výsledků v prostorách Concert Noble v Bruselu. Ceny vítězům 18 kategorií předávala
někdejší členka Evropské komise a současná europoslankyně Viviane Reding. Hlavním
organizátorem soutěže je The Parliament Magazine.
„Velmi si ocenění vážím, ale vyměnila bych ho za možnost otočit postoj některých lidí
z pasivního přístupu k životu na aktivní,“ řekla Martina Dlabajová při přebírání ceny.
Osmatřicetiletá poslankyně ze Zlína byla zvolena do Evropského parlamentu loni
v červnu a opustila pozici předsedkyně představenstva Krajské hospodářské komory
Zlínského kraje. Respekt mezi kolegy europoslanci, kteří o cenách rozhodují v interním
hlasování, si získala zejména díky své práci ve Výboru pro zaměstnanost a sociální věci.
Velkou pozornost věnuje i Výboru pro rozpočtovou kontrolu, kde zastává funkci
místopředsedkyně.
V České republice se M. Dlabajová snaží o systematické propojování vzdělávacího
systému s trhem práce, hledá nové možnosti pro zvýšení zaměstnanosti mladých lidí,
podporuje kreativní průmysly a usiluje o lepší čerpání prostředků EU. Od roku 2015
dává šanci prožít „stáž snů“ mladým lidem v projektu s názvem PročByNe?
(www.procbyne.cz)
Kromě Martiny Dlabajové byli z českých europoslanců nominováni do užšího výběru
MEP Awards 2015 také Pavel Svoboda (Nejlepší nováček), Miroslav Poche
(Energetika) a Pavel Poc (Životní prostředí), avšak cenu nezískali. Za dobu trvání
ankety se dosud nepodařilo vyhrát „evropského Oskara“ žádnému z českých zástupců.
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