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Lisabonská smlouva - aktuální
otazníky
Aktuální otázky i otazníky spojené s ratifikací
Lisabonské smlouvy probrali odborníci a politici
na konferenci pořádané 26. února 2009 CEVRO
Institutem. Akci podpořil odbor informování
o evropských záležitostech (OEZ), jehož ředitel
Ondřej Karas měl úvodní slovo.

Právní pohled na Lisabonskou smlouvu a rozhodnutí
Ústavního soudu přiblížil Petr Kolář z CEVRO
Institutu. Zabýval se také otázkou suverenity. Podle
Ústavního soudu nedochází k její ztrátě, ale pouze
vypůjčení. Kolář si položil otázku, zda se evropskou
integrací nevytváří suverenita nová. Jan Kysela ze
Senátu se věnoval dopadu implementace smlouvy na
právní řád České republiky a vztahy mezi českou
vládou a parlamentem (hodně diskutovaný vázaný
mandát vlády a proces subsidiarity). 

Česká republika se dostala během předsednictví do
obtížné situace. Kromě ratifikace na národní úrovni,
odpovídá i za naplnění závěrů prosincové Evropské
rady, která přislíbila Irsku záruky, pokud uspořádá
druhé referendum o Lisabonské smlouvě. Irská vláda
ho slíbila vypsat do uplynutí mandátu současné
Komise, tedy do října 2009. 

Irské záruky 

O formě záruk Irsku vede české předsednictví
intenzivní jednání. „Splnění závazků Irsku nesmí
porušovat stávající evropské právo, ani vést k novému
otevření projednávání Lisabonské smlouvy," objasnila
mantinely vyjednávání ředitelka odboru koncepcí a
analýz Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády
Lenka Pítrová. 

Závazky Irsku nebudou separátní („opt-out"), ale
budou platit pro všechny členské státy EU - každému
státu tak zůstane právo nominovat vlastního
evropského komisaře, Rada ministrů bude
jednomyslně hlasovat o daních atd. Irsko navíc
požaduje záruky, že společná evropská obrana
neohrozí jeho neutralitu, a specifické záruky v oblasti
rodinné politiky, vzdělávání a práva na život. 

Podle Pítrové zatím není jasný způsob, jakým Irsko
záruky dostane. Většina členských států by uvítala
formu deklarace. To je však pro vládu v Dublinu

málo. Jako možné řešení vidí Pítrová rozdělení záruk.
Část by Irsko získalo rozhodnutím hlav států
v mezinárodním režimu, část deklaratorně a zbytek
jako rozhodnutí v rámci evropského práva. Součástí
zřejmě bude i prohlášení Irska, že chce nadále zůstat
součástí Evropské unie. 

Sporné momenty ratifikace 

Lisabonská smlouva mimo jiné mění formu
předsednictví Evropské unie (GAERC, Rada EU) a
sílu členských států při hlasování v Radě. Nové
instituce předsednictví „supranacionalizují", uvedla
politoložka Markéta Pitrová z Masarykovy university
v Brně. Upozaďuje se národní prvek při volbě priorit
předsednictví, který odrážel rovnost členských států.
Podle Pitrové je otázkou, jaký bude mít předsednictví
v budoucnu smysl. 

Naopak změna v hlasovací síle členských států je
podle ní zcela logická. Současná EU je jiná než v roce
1957 a rozšíření v letech 2004 a 2007 do ní přivedlo
velké množství menších států. Lisabonská smlouva
definitivně potvrzuje Německu takový počet hlasů,
který odpovídá jeho velikosti a vlivu. 

Podle Pitrové zvítězila při přijímání Lisabonské
smlouvy forma nad obsahem. Největším problémem
jsou ale sporné momenty při její ratifikaci, zvláště
nátlak, který ji doprovázel. „V počátcích integrace šlo
o pozvolný proces založený na dohodě, který dnes
chybí. Účel ale nesvětí prostředky," zdůraznila
Pitrová, která se obává dopadů na vnímání EU ze
strany občanů členských států. 

Sporné je například překročení mandátu Konventu při
přípravě ústavní smlouvy, nerovnost ve vnímání
francouzského „ne" ústavní smlouvě a odmítnutí
Nizozemí a Irska či bezradnost unijních institucí
během procesu ratifikace. Pitrová kritizovala
i „přilepení" změn v rámci Lisabonské smlouvy ke
smlouvám o vstupu Chorvatska do EU. Propojují se
tak věci, které spolu nesouvisí. Irsko se navíc stává
vazalem přístupových jednání s Chorvatskem. 

Celý zvukový záznam konference je dostupný
na webových stránkách  CEVRO  Institutu.

Eurovolby na Euroskopu
Volby do Evropské parlamentu proběhnou 5.-6.
června 2009. Na  Euroskopu  najdete profily šesti
hlavních politických frakcí v EP.

Evropský parlament má 785 poslanců. Na nové
členské státy, které přistoupily v letech 2004 a 2007,

připadalo 215 poslanců. Europoslanci jsou od roku
1979 voleni na pět let přímým hlasováním. Česko
v letech 2004-2009 zastupovalo 24 poslanců, nyní to
bude 22 poslanců. Euroskop připravuje rozhovory
s představiteli politických stran, které kandidují.
Součástí zpravodajství je pravidelná rubrika
"Evropské volby - aktuality", která již informuje
o volebním dění v dalších členských státech.
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Pravidelné semináře
Eurocentra Praha
Eurocentrum Praha pro Vás již
pravidelně organizuje čtvrteční
semináře s evropskou tématikou -
v kalendáři tohoto čísla Eurolistů
naleznete přehled seminářů, které
se uskuteční v nadcházejícím
období. Seznam všech seminářů
jarního cyklu i těch přechozích
spolu s prezentacemi naleznete na
stránkách Eurocentra Praha
v sekci Pravidelné semináře. 

Semináře se konají vždy
od 17:00 do 18:30. Vstup volný. 

Věříme, že Vás nabízená témata
přednášek zaujmou, a těšíme se
na Vaši návštěvu v Eurocentru
Praha.

12. 3. 2009
Nároky na rodinné dávky
v rámci EU
Přednášející: 
GABRIELA OBERMANNOVÁ, 
Odbor rodiny a dávkových
systémů, MPSV ČR

19. 3. 2009
Transatlantické vztahy -
historická perspektiva a
budoucí vývoj
Přednášející: 
TOMÁŠ WEISS, 
Institut pro evropskou politiku
EUROPEUM

26. 3. 2009
Evropský sociální fond
Přednášející: 
PETR LEISTNER, 
Odbor řízení pomoci
z Evropského sociálního fondu,
MPSV ČR

2. 4. 2009
Legislativní proces a jeho
evropská dimenze
Přednášející: 
PETR KOLÁŘ, 
Prorektor vysoké školy CEVRO
Institut

Výstava Blízké vzdálenosti
Eurocentrum Praha a Sdružení pro integraci
mentálně postižených SIMP, o.s. si Vás dovolují
pozvat na výstavu Blízké vzdálenosti.

Fotografie výstavy Blízké vzdálenosti jsou
dvojportréty  - člověk s mentálním handicapem
a známá/něčím výjimečná osobnost. Tyto portréty
mají vždy jednotné téma. Fotografie nám mohou
ukázat věci, ve kterých se svět dvou, na první pohled
zcela odlišných jedinců, potkává, podobá se. 

Výstava je pořádána pod záštitou  člena Evropské
komise pana V. Špidly, primátora pana P. Béma,
ministra vlády pro lidská práva a menšiny pana
M. Kocába a občanského sdružení ANO pro Evropu.

Výtvarná soutěž Vajíčko šlo na
vandr
Eurocentrum Praha a Zastoupení Evropské komise
v ČR vyhlásily dne 23. února 2009 velikonoční
výtvarnou soutěž „Vajíčko šlo na vandr". Soutěž je
určena žákům 1.-9. tříd ZŠ a odpovídajících
ročníků víceletých gymnázií.

Byl krásný dubnový den a v trávě u vody leželo

vajíčko. Nebylo bílé, hnědé ani kropenaté. Bylo celé

pestrobarevné s různými klikatými čárami a puntíky.

Vajíčko si řeklo: „Když jsem tak krásné a jiné než

ostatní, vydám se do světa. Nebudu přece sedět doma

za pecí." 

Chcete vědět, co se dělo dál a jak to souvisí s naší
soutěží?  Podívejte se na stránky Eurocentra Praha
(www.euroskop.cz/eurocentrum.praha) - tam
naleznete více informací i podmínky soutěže.
Příspěvky lze zasílat  do 24. března 2009.
Nepropásněte tedy jedinečnou příležitost soutěžit
o zajímavé ceny a zúčastnit se slavnostního vyhlášení
v Evropském domě!

Vzdělávací program pro SŠ
"Cesta Evropou za 60 minut"
Eurocentrum Praha připravilo pro studenty
středních škol v rámci Evropského roku tvořivosti
a inovací a u příležitosti předsednictví ČR v Radě
EU interaktivní vzdělávací program „Cesta
Evropou za 60 minut ...aneb EU v roce 2009".

Program se uskuteční ve dnech  25. a 26. března 2009
v několika termínech. Aktuální přehled volných
termínů a více informací o této akci naleznete na
http://www.euroskop.cz/8375/1350/sekce/akce/vzdela
vaci-program-pro-ss-cesta-evropou-za-60-minut/. 

Studenti se  interaktivní formou  dozví více o tom,
co Evropskou unii čeká v roce 2009 (mezi hlavní
témata bude patřit: Evropský rok tvořivosti a inovací,
předsednictví ČR v Radě EU, významná výročí
a očekávané události roku 2009) a své znalosti si také
ověří formou tématických her a soutěží. 

V případě Vašeho zájmu o tuto akci prosíme
o závaznou registraci (s uvedením počtu a věku žáků,
vybraného termínu a telefonického kontaktu) na
e-mailové adrese  simova@euroskop.cz.

Veletrh JOBDAYS 2009
JOBDAYS je největší veletrh práce v České
republice určený všem zájemcům o práci v České
republice i v zahraničí. Eurocentrum Praha bude
na veletrhu prezentovat své služby a aktivity
formou informačního stánku.

Veletrh  JOBDAYS  se uskuteční ve dnech  8.-10.
dubna 2009  na výstavšti Incheba Expo Praha.
Na JOBDAYS 2009 budou nabízena nejen volná
místa českých a zahraničních firem na území České
republiky, ale i pracovní příležitosti v zahraničí. Své
zastoupení budou mít personální agentury, internetové
portály nabízející práci a další specialisté na trhu
práce. 

 

 

Veletrh JOBDAYS pořádá společnost  JobsinPrague.cz
společně s celoevropskou sítí služeb zaměstnanosti
EURES. Veletrh nabídne konkrétní pracovní pozice,
seznámí širokou veřejnost s možnostmi pracovního
uplatnění v ČR i v celé Evropské unii, ukáže, kde a jak
hledat práci, kde získat praktické informace
o pracovních podmínkách, o trhu práce, o studiu,
stážích a mnoho dalšího! Propojí také získávání
kvalitních informací a pracovních příležitostí
se zábavou. Na každý den jsou připraveny semináře,
přednášky, workshopy a informace o možnostech
proškolení či rekvalifikace. A to vše nejen
pro absolventy, ale i pro širokou veřejnost, která již
na trhu práce aktivně působí. 

Vstup zdarma.  Více informací naleznete na
www.jobdays.cz.

Výběrová řízení do institucí EU a
plánované změny
Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Stálé
zastoupení ČR při EU ve spolupráci se
Zastoupením Evropské komise v ČR a Centrem
pro sociální a ekonomické strategie Fakulty
sociálních věd UK Praha pořádají seminář
Výběrová řízení do institucí EU a plánované
změny.

Přednášet bude ředitel Evropského úřadu pro výběr
personálu,  David Bearfield.  Seminář se uskuteční
v pondělí 16. března 2009  od 9:00 do 10:30 v Modré
posluchárně (Univerzita Karlova, Celetná 20, Praha 1)
a bude zaměřen na možnosti zaměstnání v institucích
EU, budování kariéry v nich, organizaci výběrových
řízení a změny, kterými výběrová řízení a celý úřad
pro výběr personálu v současné době procházejí. 
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9. 4. 2009
Ochrana spotřebitele v
EU a činnost Evropských
spotřebitelských center
Přednášející: 
TOMÁŠ VEČL, 
Ředitel Evropského
spotřebitelského centra při České
obchodní inspekci; 
PAVLA ŠŤASTNÁ, 
Evropské spotřebitelské centrum
při České obchodní inspekci

16. 4. 2009
Komunitární programy v
praxi
Přednášející: 
IVANA HALADOVÁ, 
Vedoucí oddělení pro kulturu,
vzdělávání a sociální politiku,
Agentura Cross Czech

23. 4. 2009
Uznávání profesních
kvalifikací v rámci EU,
EHP a Švýcarska
Přednášející: 
ZUZANA ŠONKOVÁ, 
Národní koordinátorka pro
uznávání kvalifikací, MŠMT ČR

30. 4. 2009
Program
švýcarsko-české
spolupráce
Přednášející: 
LUDMILA LEFNEROVÁ, 
Vedoucí oddělení přípravy
a koordinace, Centrum pro
zahraniční pomoc, MF ČR; 
JIŘÍ HODÍK, 
Oddělení přípravy a koordinace,
Centrum pro zahraniční pomoc,
MF ČR

Další součástí semináře bude  diskuse  se současnými
českými zaměstnanci Evropské komise, kteří již
výběrovými řízeními prošli a mají s prací
v evropských institucích své zkušenosti, o které se
s účastníky rádi podělí. Přednáška se uskuteční
v anglickém jazyce, diskuse v anglickém a českém
jazyce.

Veřejné jednání Výzkum, rozvoj
a konkurenceschopnost
Dne 18. 3. 2009 se v Evropském domě
(Jungmannova 24, Praha 1) uskuteční veřejné
jednání Evropského hospodářského a sociálního
výboru „Výzkum, rozvoj a konkurenceschopnost".

Mezi konkrétní oblasti, které budou diskutovány, patří
například spolupráce mezi průmyslem, vzděláváním
a výzkumem; evropské univerzity a potřeby průmyslu;
limity tzv. "knowledge triangle" (výzkum, vzdělávání,
inovace) atd. 

Vstup volný. Více informací naleznete v Kalendáři
akcí na Euroskopu  (http://www.euroskop.cz/).

Workshopy Možnosti čerpání
dotací z ROP Střední Čechy
Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední
Čechy připravuje workshopy na téma "Možnosti
čerpání dotací z ROP Střední Čechy". Obsahem
workshopů budou informace k ukončeným
výzvám, nejčastější chyby a problémy v žádostech
a informace k aktuálním výzvám.

Workshopy, které jsou určeny především potenciálním
žadatelům (obce, svazky obcí, neziskové organizace,
oblastní nemocnice, krajský úřad, Euromanažeři,
zpracovatelé projektů), proběhnou ve čtyřech
středočeských městech:  Benešov  - 17. března 2009,
Beroun  - 19. března 2009,  Kolín  - 24. března 2009 
a  Mělník  - 26. března. 

Více informací a možnost registrace naleznete na
http://www.ropstrednicechy.cz/akce.php.

Mezinárodní filmový festival
Jeden svět
Jeden svět je dnes největším filmovým festivalem
o lidských právech v Evropě a jednou
z nejvýznamnějších kulturních akcí v rámci Prahy
a celé České republiky. Každoročně promítá kolem
120 filmů z celého světa a snaží se podporovat
kvalitní dokumentární filmy se sociální, politicky
angažovanou a lidskoprávní tematikou. V roce
2007 získal Jeden svět Čestné uznání Organizace
Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu
(UNESCO) za výchovu k lidským právům.

Festival se koná pod záštitou  Václava Havla,
místopředsedy vlády pro evropské záležitosti
Alexandra Vondry, ministra kultury Václava Jehličky,
ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga

a primátora hlavního města Prahy Pavla Béma.
Letošní ročník je také oficiální doprovodnou akcí
předsednictví ČR v Radě  EU. 

Jedenáctý ročník festivalu  Jeden svět  se bude konat
v Praze od 11. do 19. března  2009,  v průběhu března
a dubna se uskuteční ve 29 dalších městech po celé
České republice. Výběr z filmů Jednoho světa bude
prezentován i v Bruselu a ve Washingtonu DC jako
součást kulturního programu v rámci českého
předsednictví v Radě EU. 

V tomto roce se organizátoři festivalu rozhodli
reflektovat  zásadní globální výzvy  současného světa -
hlavními tématy jsou proto voda, nafta, plyn,
energetika, oteplovaní, ekonomika a finanční krize.
Vizuál 11. ročníku festivalu Jeden svět navíc
připomíná letošní  dvacáté výročí od pádu Železné
opony  a zaměřuje se na oslovení generace dnešních
dvacetiletých - první generaci v České republice, která
vyrostla ve svobodě. Zároveň jde o generaci, jejíž
život bude zásadním způsobem ovlivněn současnými
globálními výzvami. 

Jeden svět je nejen  filmovým  festivalem, ale také
diskusní  platformou,  která každoročně nabízí divákům
možnost aktivně se zapojit do debaty nad aktuálními
politickými a sociálními tématy. Nejinak tomu bude
i v letošním roce - kromě krátkých debat po téměř
všech projekcích budou v Praze fungovat tři  debatní
kina  - Divadlo Archa, Městská knihovna
a Francouzský institut. Zde budou každý den
po projekci jednotlivých filmů organizovány panelové
diskuse na aktuální témata. 

Novinkou letošního ročníků je program  Jeden svět pro
seniory a  seniorky, Jeden  svět pro rodiče s dětmi  či
Jeden svět v městských částech.  

Více informací naleznete na webových stránkách
festivalu Jeden svět  http://www.jedensvet.cz/.

Mezinárodní filmový festival
Febiofest
16. ročník mezinárodního filmového festivalu
Febiofest se odehraje v Praze od 26. 3.
do 3. 4. 2009.

Následně bude probíhat i v regionech ČR a bude mít
i samostatnou slovenskou část. Festival přinese
například přehlídku současné dánské kinematografie
a objevnou retrospektivu  francouzské nové vlny, která
slaví půl století od svého začátku. Více informací
naleznete na  http://www.febiofest.cz/cz/news.php.

Vydavatel: Eurocentrum Praha
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