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Diskuse Evropa a svět v Eurocentru Praha

České  předsednictví  v  Radě  EU  skončilo.  V  minulých  Eurolistech  jsme  informovali  o  úmyslu  uspořádat cyklus
debat, které se za tímto významným obdobím ohlédnou a pomohou jej reflektovat. Prvním z nich bude zahraniční
politika, klíčová oblast priorit českého předsednictví.

Aby  diskuse  měla  dostatečnou  relevanci  a  aby  její  účastníci  mohli  hovořit  se  skutečnými  aktéry  událostí tohoto
období, pozvali jsme tehdejšího i současného ministra zahraničních věcí, pány Schwarzenberga a Kohouta. První z
nich se podílel jak na přípravách priorit a jejich předjednávání se zahraničními partnery, tak i na většině vlastních
aktivit  českého  předsednictví.  Současný  ministr  Jan  Kohout  se  tohoto  procesu  účastnil  z  pozice  náměstka  a
poslední  dva  měsíce  předsednictví  pak  vyplnila  série  důležitých  summitů  s  vnějšími  partnery  EU,  na  nichž hrál
velmi důležitou roli. Velmi nás těší, že oba pánové naše pozvání přijali.

Tematicky  se  debata  jistě  dotkne  tehdejší  krize  v  pásmu  Gazy,  plynové  krize  mezi  Ruskem  a  Ukrajinou, která
postihla velkou část Evropy. Mluvit se bude i  o iniciativách ČR, tedy o neformálním summitu EU-USA, ustavení
tzv. Východního partnerství a summitu tzv. „Jižního koridoru“, který má posílit energetickou bezpečnost Evropy.

V  diskusi  se  jistě  objeví  i  nejdůležitější,  byť  neplánovaný  zlom  v  průběhu  předsednictví  –  pád  vlády  a nástup
nového, prozatímního kabinetu. Jak tento vnitropolitický vývoj ovlivnil naší pozici či pozici EU jako celku a jak se
nové vládě dařilo dokončovat priority té předchozí, i to bude otázkou, jíž budou hosté čelit.

Věříme,  že  diskuse  s  oběma  aktéry  předsednictví  bude  užitečnou  a  zároveň  potřebnou  součástí  celkové reflexe
českého předsednictví a srdečně na něj všechny čtenáře Eurolistů zveme.

Antonín Berdych

O Lisabonské smlouvě a
rozhodnutí německého
ústavního soudu

Ve středu  29.  července  se  v  Eurocentru  Praha konal
seminář  věnovaný  rozhodnutí  Spolkového ústavního
soudu  ohledně  souladu  Lisabonské  smlouvy s
německým právním řádem.

Úvodní  slovo patřilo  Štefanovi  Fülemu,  ministru pro
evropské  záležitosti.  Dalšími  řečníky  byli Lenka
Pítrová,  ředitelka  odboru  koncepcí  a  analýz Úřadu
vlády  ČR,  Petr  Mlsna,  ředitel  odboru vládní
legislativy  Úřadu  vlády  ČR,  Jiří  Georgiev z
Kanceláře  Senátu  Parlamentu  ČR,  a  Marek  Chmel z
Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Příspěvky pozvaných odborníků i dotazy z publika se
týkaly  především  zmíněného  soudního  rozhodnutí a
jeho  vlivu  na  ratifikační  proces  Lisabonské smlouvy
ve Spolkové republice Německo.  Diskutován byl ale
pochopitelně rovněž vliv, který toto rozhodnutí má na
proces  ratifikace  v  dalších  státech  EU,  zejména v
České republice.

Přestože  se  tento  seminář  konal  v  době dovolených,
těšil  se  značnému  zájmu  široké  veřejnosti a
přednášková  místnost  pražského  Evropského domu
byla  zcela  plná.  Je  to  dobrý  signál  toho,  že  se čeští
občané zajímají o evropská témata a chtějí se aktivně
účastnit  debaty  o  zásadních  otázkách evropské
integrace.

Vít Nejedlo

ČR může sloužit za vzor

Dne  29.  července  2009  proběhl  v  Eurocentru Praha
pod záštitou ministra pro evropské záležitosti Štefana
Füleho  seminář   věnovaný  dlouho očekávanému
rozhodnutí  německého  Spolkového  ústavního soudu
ve  věci  souladu  Lisabonské  smlouvy  s německým
Základním zákonem.

Celý seminář  zahájil  úvodním slovem ministr Štefan
Füle. Jako červená nit  se  pak všemi příspěvky vinula
myšlenka, že zmíněné rozhodnutí s sebou nepřineslo 
pouze   odpověď,   ale   vyvolalo   i   další  otázky. Za
zásadní  byl  označen   výrok   soudu   o   tom, že
Lisabonská  smlouva   jako   taková  v  rozporu se
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KALENDÁŘ
Praha  

Evropa a svět

24.  srpna  2009,  16.00 hodin,
Eurocentrum Praha,
Jungmannova 24, Praha 1.

Úvodní příspěvky přednesou

Jan Kohout, ministr zahraničních
věcí ČR,

Karel  Schwarzenberg, senátor,
bývalý ministr zahraničních věcí
ČR.

Rezervace možná zde.

Základním  zákonem   není,   ale  v  rozporu  s  ním je
prováděcí  zákon,  který  nedostatečně   rozšiřuje  a
posiluje  práva obou komor německého parlamentu v
záležitostech Evropské unie.

Odborný  příspěvek  Lenky  Pítrové,  ředitelky Odboru
koncepcí  a  analýz  Úřadu  vlády,  byl  věnován právě
tomu,  zda  Česká  republika  svou  úpravou jednacích
řádů  obou  komor  parlamentu  SRN předběhla.
Závěrem  svého  pojednání  pak  paní ředitelka
upozornila,  že  právní  úprava  ČR  již  je  jedním z
inspiračních  zdrojů  pro  nový  návrh  zákona pro
německý  parlament.  Důležitost  takovéto kvalitní
právní  úpravy  vystupuje  dle  ředitelky  Pítrové do
popředí i proto, že z hlediska rozhodnutí Spolkového
ústavního  soudu  je  role  národních  parlamentů v
záležitostech  EU  zásadní,  neboť  pouze jejich
prostřednictvím  lze  podle  něj  snížit demokratický
deficit EU.

Vystoupení   Petra   Mlsny,   ředitele   Odboru  vládní
legislativy  Úřadu  vlády,  a  Jiřího  Georgieva z
Kanceláře  Senátu  Parlamentu  ČR  byla  zaměřena na
témata  německé ústavnosti, legitimitu Evropské unie
a  zasazení  zmiňovaného  rozhodnutí  do kontextu
doktríny Spolkového ústavního soudu, která se váže k
problematice  EU  a  zachování  nedotknutelného jádra
spolkové ústavy.

V  obou  vystoupeních  zaznělo,  že  Spolkový ústavní
soud  jasně  deklaroval,  že  národ  tvoří podstatnou
náležitost  pojmu  „stát“.  V  rozhodnutí  je také
uvedeno,  že  v  Evropské  unii  žádný  evropský národ
není, a je tudíž zřejmé, že ani na základě Lisabonské
smlouvy  by  Evropská  unie  nebyla evropským
spolkovým státem, ale zůstala by i  nadále spolkem s
vládní  mocí  založeným  na  mezinárodním právu.
Podle obou panelistů je také důležité si uvědomit, jak
rozhodnutí o Lisabonské smlouvě zapadá do doktríny
Spolkového ústavního soudu, kterou dlouhodobě drží
při posuzování záležitostí EU.

Marek  Chmel  z  Kanceláře  Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR se ve svém příspěvku věnoval dopadu
rozhodnutí  na  vztahy  mezi  některými politickými
stranami  i  jednotlivci  na  německé vnitropolitické
scéně. Ústředním tématem bylo narušení vztahu mezi
křesťansko-konzervativními  stranami  CDU  a CSU.
Tento  vztah  byl  narušen  jednak  tím,  že hlavním
iniciátorem řízení před Spolkovým ústavním soudem
byl  poslanec  CSU  Gauweiler  a  pak  také odlišným
pohledem  na  řešení  nastalé  situace.  Zatímco CDU
preferuje  co  nejrychlejší  postup,  CSU naopak
navrhuje legislativu připravit pomaleji. Zdůrazněn byl
také fakt, že ze společné frakce CDU/CSU hlasovalo
proti  ratifikaci  Lisabonské  smlouvy  6  jejích  členů, z
čehož 5 jich bylo členy CSU.

Na  závěr  se  po  živé  diskuzi  všech zúčastněných
vyjádřil  i  Luděk  Sefzig,  předseda  Výboru pro
záležitosti  EU  Senátu  Parlamentu  ČR.  Shrnul pozici
horní komory Parlamentu ČR a její vztah k předběžné
kontrole ústavnosti.  Zároveň se důrazně ohradil proti
názoru, že Senát využívá institutu kontroly ústavnosti
k  brzdění  ratifikace  Lisabonské  smlouvy  v ČR.
Poděkování EC Praha za organizaci vyjádřil na úplný
závěr  i  ministr  pro  evropské  záležitosti  pan Štefan
Füle.

Jan Kust

Tak trochu jiná letní brigáda

V  průběhu  července  a  na  počátku  srpna  jsem téměř
veškerý  svůj  volný  čas  trávil  na  stáži  v pražském
eurocentru,  které  sídlí  v  Evropském  domě v
Jungmannově  ulici.  Měl  jsem  možnost  pracovat v

kolektivu přátelských mladých lidí a poznal jsem, že
státní  správu  netvoří   jen  neochotné  úřednice u
přepážky.  Během  tohoto  léta  prošlo Eurocentrum
Praha  reorganizací,  takže  práce  bylo  opravdu dost.
Asi  nejzajímavější  náplní  mé  práce  byla správa
pražských eurobodů, což jsou stojany s informačními
materiály   o  Unii,  které  se  nachází  na vytipovaných
místech  s  vysokou  návštěvností  lidí,  jako jsou
například  městské  knihovny  nebo  ministerstva. Jako
mimopražský  jsem  si  tak  rozšířil  obzory  o orientaci
po Praze a navštívil některá místa, do kterých bych se
jinak nejspíš nedostal. Pomáhal jsem také referentům
informačního  pultu  EC  Praha,  ke  kterému směřuje
široká  veřejnost  s  otázkami  týkajícími  se Evropské
unie.  Účastnil  jsem  se  dále  příprav odborného
semináře o Lisabonské smlouvě, kterého se zúčastnil
i  pan  ministr  Füle.  Stáž  mi  přinesla mnoho
zajímavých  zkušeností  a  splnila  řadu mých
očekávání. I přesto, že je práce na informačním pultu
vzhledem  k  úzkému  kontaktu  s  lidmi  velmi náročná
(a  všichni  tam  pracující  referenti  mají  můj obdiv),
jsem  se  rozhodl  při  volbě  dalšího  studia zvolit
společenskovědní obor.

Jiří Malák

Kuriózní dotazy na dotace a
fondy EU na lince Eurofon 800
200 200

Nevyužitá usedlost

Zdědil jsem velký statek, starý mlýn,  rozsáhlá pole a
několik  rybníků.  Nemohli  byste  mi  poradit,  jak to
využít?

Ropa v Africe

Mám  vymyšlený projekt na těžbu ropy v Jihoafrické
republice,  mohli  byste  mi  dát  nějaký  kontakt na
instituci EU, která mi na to dá dotaci?

Léčba koktavosti

Po  mnoha  létech  jsem  zpracoval  originální léčbu
koktavosti.  Pro  zhotovení  schématických a
animačních  projekčních  znázornění  nutných při
přednášce  potřebuji  vše  zainvestovat.  Cena, kterou
požaduje  grafik-animátor  je  okolo  50-80  tisíc Kč.
Můžete mě napsat, jak postupovat?

Luxusní penzion pro seniory

Jsme  soukromá  firma  a  chtěli  bychom postavit
luxusní  domov  důchodců  pro  seniory s
nadstandardními  službami.  Rádi  bychom  zjistili, zda
můžeme na tento projekt získat dotaci.

Chov daňčí a jelení zvěře

Obracím se na Vás s dotazem a zároveň s prosbou o
pomoc  při  řešení  otázky  čerpání finančních
prostředků  ze  zdrojů  EU  pro  oborní  chov  daňčí a
jelení zvěře.
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