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Analýzy voleb do EP
Po zveřejnění výsledků voleb do Evropského
parlamentu zpracoval Euroskop analýzy úspěšnosti
jednotlivých  politických skupin, které se ucházely
o hlasy voličů. Kromě čtyřky největších
parlamentních frakcí (Evropská strana lidová,
Strana evropských socialistů, Aliance liberálů a
demokratů pro Evropu a Zelení/Evropská
svobodná aliance) zahrnul i výsledky
extremistických uskupení.

Frakce evropských socialistů (PES) získala jako celek
162 křesel a propadla ve většině členských zemí.
Porazili je evropští lidovci se ziskem 267 křesel.
Komentátoři se shodli, že jde o celoevropský trend
příklonu k pravici. Socialisté si podle nich věřili na
200 křesel, přesto evropská levice zaostala v souboji
s pravicí zhruba o 10% a proti pravici se prosadila jen
ve třech zemích ze 27. A důvody? Levice neobstála
s vysvětlením, že za současnou finanční krizi může
pravice. Z Evropského parlamentu tak máme
středopravou instituci. 

Stejný trend jako umírněné strany postihl i radikály.
Nečekaného úspěchu tak dosáhli pravicoví extremisté,
zatímco krajně levicová frakce Skupina konfederace
Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice
(zkratka GUE/NGL) poprvé zaznamenala méně než
pět procent hlasů. 

Vedle středo-pravicových stran byla dalším vítězem
evropských voleb frakce Zelení/Evropská svobodná
aliance  .  Protože z nejsilnější frakce EP se oddělila
česká ODS, britští konzervativci, polská Právo a
spravedlnost a několik menších stran, stala se jedinou

z „velké čtyřky" nejsilnějších frakcí v Evropském
parlamentu, která v novém parlamentu posílí ( z 5,5 na
7,1 %). 

Podobně jako v případě levicových stran byl neúspěch
 Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE),
která se propadla z 12,7 % na 10,9 %, vysvětlován
ekonomickou krizí. Při absenci věrohodných alternativ
dávali voliči přednost vládnoucím partajím, zatímco
protestní hlasy připadali populistickým a extrémním
stranám a hnutím. 

Největšího úspěchu dosáhla krajní pravice
v Nizozemsku (Strana svobody Gerta Wilderse) a
Maďarsku (hnutí JOBBIK). Obě strany skončily na
druhém místě, naopak krajní pravice úplně vypadla
v Polsku a oslabila v „tradičních" zemích jako Belgie
nebo Francie. 

Celkem 36 poslanců ze 13 zemí, které lze zařadit mezi
krajní pravici má technickou šanci splnit podmínky
pro vytvoření parlamentní frakce v EP. Ačkoli nelze
vznik klubu vyloučit, dosavadní zkušenost
z působením těchto stran v europarlamentu dává
důvod ke skepsi. Zatím naposledy měla krajní pravice
vlastní frakci v Evropském parlamentu v roce 2007.
Skupina Identita, tradice, suverenita (ITS) se ale
rozpadla pro vzájemné spory italských a rumunských
poslanců. 

Terezie Vávrová, Marie Bydžovská

Statistika českého předsednictví
Během předsednictví přijelo do Čech na různá
jednání téměř 30 tisíc zahraničních delegátů. Čeští
zástupci řídili přes 3000 zasedání na různých
úrovních. Pod záštitou českého předsednictví se
uskutečnilo více než 600 kulturních akcí.

I přes komplikace způsobené pádem vlády vyjednala
Česká republika do konce funkčního období
Evropského parlamentu shodu u 50 legislativních
předpisů přijímaných postupem spolurozhodování.
Dohody se podařilo dosáhnout také u dalších
23 návrhů projednávaných v konzultacích, kdy
Evropská rada nemusí dbát na názor Evropského
parlamentu. 

Předsednictví znamenalo pro české úředníky doma
i v Bruselu výraznou logistickou zátěž.
O předsednické akce se staralo 1500 úředníků, z toho
330 byla nově vytvořená místa. V Bruselu čeští
zástupci řídili přibližně 2260 zasedání nejrůznějších
pracovních skupin. 

O téměř 30 tisíc delegátů, kteří se ubytovali v českých
hotelech, se průběžně staralo 89 "styčných
pracovníků". K přepravě mohli delegáti
předsednických akcí využít sedm desítek osobních aut,
stejný počet minibusů a 20 autobusů. 

Pro celkem 65 akcí bylo zajištěno tlumočení, na
největší z nich - summitu pro Východní partnerství -
pracovalo 80 tlumočníků. Přeloženo bylo také na
4000 normovaných stránek potřebných dokumentů. 

Vláda rozdala jako suvenýry 14.000 kravat, 7000
šátků, 36.000 propisovacích tužek. 

O předsednictví psalo celkem 3730 novinářů, z toho
2049 zahraničních žurnalistů informovalo z akcí na
českém území. Webové stránky předsednictví
www.eu2009.cz navštívilo 1,9 milionu lidí, což je
nejvíce v posledních letech. Portál bude nadále
fungovat jako archiv - najdete zde např. statistiky a
hodnocení českého předsednictví. 

Euroskop
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Soutěž Vzkažte Evropě má své
vítěze
V pondělí 15. června se v Evropském domě
uskutečnilo vyhlášení výsledků celostátní soutěže
Vzkažte Evropě, kterou ve spolupráci
s Eurocentrem Praha pořádala Informační
kancelář Evropského parlamentu v Praze a Dům
zahraničních služeb MŠMT. Vyhlášení se kromě
zástupců pořádajících institucí zúčastnil i náměstek
ministryně školství pan Jakub Dürr.

Soutěž Vzkažte Evropě byla určena pro studenty
prvních až třetích ročníků všech typů středních škol.
Cílem soutěže bylo zvýšit zájem studentů o dění
v Evropě a zároveň přiblížit problémy mladých lidí
představitelům veřejného života v České republice. 

Úkolem studentů bylo pozvat některého
z významných představitelů veřejného života na
debatu do své školy a besedovat s ním o tématech,
která považují za aktuální a k nimž se chtějí vyjádřit.
Dále měli za úkol vytvořit reportáž z této diskuse a
vzkázat svůj názor veřejnosti. 

Vítězem soutěže se stalo Gymnázium Valašské
Klobouky, jehož žáci se zaměřili na řešení otázek ve
svém okolí, zainteresovali zástupce veřejného života a
jasně formulovali svůj "vzkaz Evropě". Cenou za
první místo je možnost navštívit prostory Evropského
parlamentu ve Štrasburku. 

 

  

Druhé místo připadlo Gymnáziu Olgy Havlové
v Ostravě, studenti byli oceněni zejména za snahu
o konfrontaci různých pohledů při diskusích
s politickými představiteli. Studenti tohoto gymnázia
budou moci navštívit sídlo Evropského parlamentu
v Bruselu. 

Na třetím místě skončila Střední škola teleinformatiky
v Ostravě, její studenti se zaměřili na otázky života

v jejich městě a konfrontovali své názory
s představitelem místní samosprávy. Jako ocenění své
práce se zúčastní exkurze do obou komor českého
parlamentu. 

Organizující instituce ocenily i ostatní školy, které
postoupily do druhého kola soutěže, konkrétně jde
o tyto školy: 

1st International School of Ostrava 
SŠZZE Vyškov, Komenského náměstí 7 
Střední průmyslová škola technická,Varnsdorf 
Střední odborná škola Šumperk 
Gymnázium Špitálská 2, Praha 9 - Vysočany 
Střední škola služeb a cestovního ruchu 
SOŠ a SOU Neratovice 
Střední škola podnikatelská a VOŠ Kroměříž, odl.
pracoviště Zlín 

Také tito studenti prokázali, že se aktivně zajímají
o problémy ve svém okolí, že jsou schopni formulovat
své názory a prezentovat je veřejnosti. A to bylo
i hlavním smyslem celé soutěže. 

Antonín Berdych

Eurovolby v Eurocentru Praha
V posledních květnových dnech a počátkem června
se Eurocentrum Praha stalo důležitým
informačním místem pro širokou veřejnost
vzhledem k nadcházejícím volbám do Evropského
parlamentu.

Zvýšil se jak počet telefonátů, tak počet návštěv přímo
u informačního pultu našeho eurocentra. Veřejnost
nejvíce zajímaly společné a odlišné body volebních
systémů do Evropského parlamentu v jednotlivých
členských státech, možnost volby v zahraničí či
základní informace o fungování Evropského
parlamentu. 

V prostorách pražského eurocentra byly dále
k dispozici materiály oficiální předvolební kampaně
Evropského parlamentu poskytnuté Informační
kanceláří EP. Naše prostory tedy nesloužily volební
kampani jednotlivých politických stran, ale byly
využity pro posílení zájmu české veřejnosti o evropské
volby a charakter kampaně byl tedy pouze informační.
V průběhu celé kampaně zde byly například vysílány
volební spoty v několika jazycích, které vysvětlovaly
důležitost účasti v evropských volbách. 

Eurocentrum Praha

United Islands opět v
evropském kabátě
Stejně jako v roce 2004, kdy se festival United
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Islands stal oslavou vstupu České republiky do
Evropské unie, byla i letos tato událost spojena
s evropským tématem.

Tentokrát se jednalo o neformální předání českého
předsednictví představitelům Švédska. Této
příležitosti využilo Eurocentrum Praha , které zřídilo
19. června na Střeleckém ostrově info rmační stánek.
Návštěvníci tak měli možnost po celý den položit
pracovníkům Eurocentra jakýkoliv dotaz ohledně EU,
odnést si info rmační materiály a také mnohé
propagační předměty českého předsednictví. Příchozí
měli velký zájem především o publikaci týkající se
Lisabonské smlouvy. Mezi nejoblíbenější suvenýry
pak patřily tužky, pastelky a odznaky. 

Největší pozornost veřejnosti upoutalo vyvrcholení
celé akce, kdy z  info rmačního stanoviště Eurocentra
vyplula loďka s Alexandrem Vondrou a Štefanem
Fülem a nákladem sudu piva. Bývalému a současnému
ministrovi pro evropské záležitosti se na hladině
Vltavy úspěšně podařilo předat tuto pomyslnou štafetu
předsednictví švédskému chargé d'affaires, a český
půlrok v čele EU byl tedy zakončen skutečně stylově –
ve znamení celoevropsky oblíbeného nápoje s příchutí
českého chmele. 

Iva Horčicová

Semináře pro nevládní
neziskové organizace
V rámci spolupráce Ministerstva pro místní rozvoj,
Asociace nestátních neziskových organizací v ČR a
Centra pro komunitní práci bylo ve všech
krajských městech v období od února do června
2009 uspořádáno 13 interaktivních seminářů
s cílem zvýšit povědomí o problematice
strukturálních fondů mezi nevládními neziskovými
organizacemi.

Na seminářích proběhlo nejen informování a
vzdělávání řady zástupců nevládních neziskových
organizací, ale také předávání zpětné vazby řídícím
orgánům. Zástupcům nevládních neziskových
organizací bylo představeno aktuální programovací
období 2007-2013 s důrazem na současný vývoj a
možnosti dotací pro jejich organizace. V rámci
seminářů byly představeny také možnosti základního
dotačního poradenství v rámci sítě regionálních
Eurocenter  a přes bezplatnou linku Eurofon
800 200 200. 

Důležitou součástí byla možnost řídících orgánů získat
od jednotlivých žadatelů reflexi jejich pozitivních
nebo negativních zkušeností s dotacemi ze
strukturálních fondů. Taková zpětná vazba je totiž
nezbytným předpokladem efektivního fungování
zmíněných fondů a unijní politiky hospodářské a
sociální soudržnosti jako takové. Výstupy
z jednotlivých seminářů najdete  zde  . 

Eva Matulová

Reflexe českého předsednictví
Eurocentrum Praha připravuje cyklus veřejných
debat, které se budou věnovat zhodnocení českého
předsednictví.

Předsednictví České republiky v Radě EU bylo
významným obdobím, kdy si naše země užívala nikoli
jen svoji hvězdnou hodinu, ale rovnou celý půlrok
slávy v čele Unie. Čeští politikové a úředníci
předsedali stovkám formálních i neformálních jednání,
do řady měst celé ČR zavítaly desítky evropských
politiků, ale uplynulý půlrok byl především
vyvrcholením procesu několikaletých příprav. 

Poté, co došlo k předání pomyslného evropského žezla
Švédsku, nabízí se ohlédnutí jak za přípravami, tak za
samotným průběhem českého předsednictví. Zatímco
napsáno toho bylo již mnoho, kvalifikovaná a
interaktivní diskuse mezi zástupci odborné a široké
veřejnosti zatím neproběhla. Eurocentrum Praha proto
připravuje cyklus veřejných panelových debat, které
se uskuteční od července do září 2009 a budou se
věnovat reflexi právě skončeného předsednictví. 

Úvodní diskuse se bude věnovat jedné ze třech
hlavních priorit – vnějším vztahům EU. Další debaty
se zaměří na ekonomiku, energetiku a vnější
prezentaci českého předsednictví. Jako řečníci se
zúčastní jak ministři či náměstci z jednotlivých
ministerstev, tak zástupci opozičních politických stran
nebo nezávislí odborníci. Takové personální obsazení
zajistí podle našeho názoru kvalifikovaný a vyvážený
pohled na hlavní aspekty českého předsednictví. 

Formát veřejných diskusí je navíc vhodným
prostředkem, jak přispět k aktivnímu podílu české
veřejnosti na hodnocení období, které bylo pro Českou
republiku v mnoha ohledech zásadní. O konkrétních
termínech konání jednotlivých diskusí vás budeme
informovat na stránkách našeho měsíčníku. 

Vít Nejedlo 
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