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19.-26.10. - Týden rozvojové a humanitární pomoci v Olomouci
Simulace  úklidu  po   zemětřesení  a  stavba  nemocničního  stanu  první  pomoci  jsou  jen  některé  z
doprovodných  akcí  Týdne  rozvojové  a  humanitární  pomoci.  V  jeho  rámci   Eurocentrum Olomouc
spolupořádá třídenní cyklus seminářů. Akci Týden rozvojové a humanitární pomoci organizují Eurocentrum
Olomouc,  Arcidiecézní  charita  Olomouc,  Univerzita  Palackého  v  Olomouci,   Olomoucký  kraj  a Europe
Direct Olomouc. Akce je zdarma.

 

Hlavní program je rozdělen do tří po sobě jdoucích odpoledních  přednáškových bloků.

První  je  věnován  hodnocení  dosavadního  vývoje  na   poli  rozvojové  a  humanitární  pomoci,  výzvám  a novým
aktérům,  kteří   zasahují  do  dění  v  této  oblasti.  Druhý  den  nabídne  odbornou  debatu  nad   možnostmi zapojení
podnikatelské  obce  do rozvojových projektů  v  ČR a  EU.   O nastavení  zahraniční  rozvojové pomoci  v  ČR (ZRP)
bude  v  rámci  bloku   hovořit  Michal  Pastvinský,  ředitel  České  rozvojové  agentury.  Poslední   přednáškový  den se
účastníci seznámí mimo jiné se současným dění na  Haiti, které v lednu tohoto roku postihlo ničivé zemětřesení. O
své   poznatky  a  zážitky  ze  záchranných  akcí  se  podělí  Irena  Klimková,   koordinátorka  projektů  na Haiti
Arcidiecézní charity Olomouc.

Mirek Krša, Eurocentrum Olomouc

Dieter Grimm o Evropské unii
Bývalý  německý   ústavní  soudce  a profesor
veřejného  práva  Dieter  Grimm  poskytl
EUROSKOPU   rozhovor  k  evropské  integraci a
národní suverenitě.

Německý ústavní soud, jehož jste byl  soudcem, je
podle některých názorů k evropské integraci velmi
ostražitý.   Přesto  nikdy  nerozhodl o
protiústavnosti evropské legislativy, i když  mu to
umožňuje rozsudek Solange I z  roku 1974. Podle
něj  je  aplikace   evropského  práva  v  SRN možná
jen v rámci  německých ústavních limitů.   Proč se
ústavní soud drží takto zpátky?

Po   Solange  I.  přišel  rozsudek  Solange  II.  Podle něj
dokud existuje v EU  standard základních práv, který
je  stejně  dobrý  jako  německý,  nebude   soud tuto
pravomoc  využívat.  Ústavní  soud  v současnosti
pouze   kontroluje,  zda  má  EU  v  dané oblasti
kompetence,  a  zda  je  dotčena   identita německé
ústavy.  A  dosud  se  nestalo,  že  by  ústavní  soud  v
evropských  záležitostech  rozhodl  proti evropské
legislativě.

Pozici   ústavního  soudu  bych  ukázal  na rozsudku
Mangold z letošního srpna.  V tomto případu došlo k
jasnému překročení kompetencí Evropským soudním
dvorem,  a  přesto  ústavní  soud  řekl,  že  to  bylo v
pořádku.

Jako   nešťastné  vidím  v  rozhodnutí stanovení
podmínky,  že  musí  dojít   k  strukturálnímu posunu v
mocenských  poměrech  mezi  EU  a  členskými  státy,
aby  normu  prohlásil  za  neaplikovatelnou. Soudní
rozsudek  však  může  jen   výjimečně způsobit
strukturální  posun.  Takové  posuny  jsou následkem
celé   řady  jednotlivých  aktů.  Ústavní  soud tímto
bodem  udělal  krok  zpět.   V  určitém  smyslu  se sám
zbavuje moci.

Proč si ústavní soud tímto způsobem svazuje ruce?

To   bych  rád  věděl.  Domnívám  se,  že přání
spolupracovat  a  vyhnout  se   konfrontaci  je velmi
silné.  Doufám  jen,  že  stejně  tomu  je  i  ze  strany
Evropského  soudního  dvora.  Oba  soudy  se chtějí
vyhnout konfliktu. Hrozí  sice, ale hrozby nenaplňují.

Ústavní  soud  by  mohl   svůj  názor  změnit,  ale určitě
nijak  rychle.  Zůstává  možnost,  že  dojde  k
přesvědčení,  že  rozhodnutí  Evropského soudního
dvora  jde  tak  daleko,   že  způsobuje strukturální
posun.  Takové  případy  se  nicméně  stávají   zřídka a

budeme muset dlouho čekat, než nějaký nastane.

V   maastrichtském  rozsudku  německý ústavní
soud  vyřkl,  že  EU  nesplňuje  charakteristiku
spolkového  státu,  ale  jedná  se  o  svazek  států.
Mohla by  se Unie stát v budoucnosti federací?

Po   rozhodnutí  Spolkového  ústavního  soudu k
Lisabonské smlouvě by takový  posun nebyl možný s
účastí  Německa.  Ústavní  soud  konstatoval, že
německá  ústava není  slučitelná s  Evropskou unií ve
formě  spolkového  státu.   Pokud  by  se Německo
chtělo  přidat,  musela  by se  zrušit  německá ústava  a
napsat úplně nová.

Znamená  to,  že  podle  rozhodnutí  soudu z
Karlsruhe  Lisabonská  smlouva představuje
hranici, kam až může dojít evropská integrace?

Znamená   značku  „stop   v  přeměňování  EU ve
spolkový stát. Jsou ale určitě ještě  možnosti pro další
integraci.  Není  úplně  jasná  hranice,  kdy  by  se  EU
přeměnila ve federaci. Určitě by k tomu došlo, pokud
by  členské  státy   přestaly  být  „pány  smluv  a
nerozhodovaly  by  již  o  změnách  Smluv  jako  o
mezinárodní  smlouvě.  Kdyby  si  EU  mohla sama
napsat  svou  ústavu,  musela   by  se  obejít  bez účasti
Německa.  Kompetence  určovat  kompetence  musí
zůstat u členských států.

Seminář, na který jste do Prahy přijel,  nese název
 Proměny státnosti v procesu evropeizace . Jakou
nejvýraznější  změnu  evropeizace  v oblasti
státnosti přinesla?

Státy  již nemají monopol na legitimní násilí. Existuje
mnoho  záležitostí   s  velkým  politickým významem,
které již nejsou rozhodovány národními institucemi,
vládami či parlamenty, ale v Bruselu.

Znamenala  Lisabonská  smlouva  v  tomto ohledu
výrazný zlom?

Ne  zlom,  ale  novou  etapu.  Evropská  integrace se
vždy  vyvíjela  krok  za  krokem.  Lisabon  je  jedním z
mnoha kroků. Ale významným.

Je  posilováním  evropské  integrace ohrožena
suverenita národních států?

Žádný   národní  stát  není  již  suverénní  v klasickém
smyslu,  jak jsme jej   chápali  do poloviny 20. století.
Suverenita  byla  dříve  pojímána  jako  nedělitelný
pojem.  Při  takovém  chápání  suverenity  by nebyl
suverénní   žádný  stát.  Otázkou  je,  kolik suverenity
mu  zůstává.  V  případě  EU  je   přenos suverénních
práv největší. Ale také třeba USA nebo Čína jsou pod
 tlakem WTO. Suverenita se změnila v celém světě.
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22.11.  -  Staň  se  na den
poslancem Evropského
parlamentu

Plzeň

více informací

19.-26.10. - Týden rozvojové
a humanitární pomoci

Olomouc

více informací

21.-27.10.  -  2010 Evropské
dny pracovních příležitostí

Karviná, Nový jičín, Opava

více informací

25.10.  -  PROGRESS -
seminář  ke komunitárnímu
programu

Karlovy Vary

více informací

Pojem   suverenity  musí  být  v  současnosti pojímán
nově.  Buď  se  můžeme   rozhodnout  chápat  ji  jako
dělitelný pojem,  nebo můžeme stejně jako Spolkový
ústavní  soud  rozlišovat  suverenitu  a jednotlivá
suverénní   práva.  Státy  přesouvají  na  EU pouze
jednotlivá  suverénní  práva  a  EU  se   přitom nestává
suverénní. Suverenitu si stát podrží.

Německý  ústavní  soud  i  Evropský  soudní  dvůr se
chtějí  vyhnout  konfliktu.  Hrozí    sice,  ale hrozby
nenaplňují,  myslí  si  bývalý  ústavní  soudce Dietter
Grimm. (foto: Bundesverfassungsgericht)

EU  je  vyčítán  demokratický  deficit.  V čem
spočívá?

Většinou  je považován za hlavní problém nedostatek
kompetencí  Evropského   parlamentu  ve  srovnání s
národními parlamenty. Za zásadnější nedostatek však
považuji  špatně  vyvinuté  sociální  podloží  EU. V
národních státech  zprostředkovávají vztah politiky a
společnosti  neziskové  organizace,   odbory, občanské
iniciativy  atd.  Ty  jsou  na  evropské  úrovni  slabě
rozvinuté.

A ještě  důležitější  je  neexistence   evropských médií.
Národní  média  informují  a  diskutují  o  evropských
tématech z národního pohledu. Existuje 27 národních
diskusí  o  evropských   záležitostech,  ale ne
celoevropský  politický  diskurs,  a  bez  toho  si
nedovedu představit živou demokracii. V tom spočívá
zásadní  deficit,   který  oproti  posílení kompetencí
parlamentu není možné rychle odstranit. 

Nicméně společná diskuze již existuje na úrovni elit,
například  v  oblasti  vědy,  expertů nebo
podnikatelských  zájmů.   Demokratický  diskurs ale
musí  mít  širší  bázi,  musí  existovat  mezi
vzdělanějšími  i   méně  vzdělanými.  Za  zásadní bod
považuji jazyk. Cílem  by mělo být, aby každý mluvil
nejen rodným jazykem, ale i anglicky.

Je  to  prosaditelné?  Třeba  Francouzi  s  tím určitě
nebudou souhlasit.

Ve   Francii  dochází  k  proměně.  Stále  více mladých
Francouzů  je  ochotno   mluvit  anglicky.  Určitě to
nebude rychle, ale třeba již za deset let si  ve Francii
uvědomí, že je potřeba mluvit anglicky. Angličtina by
mohla  hrát podobnou úlohu jako dříve latina. Ale na
širší  bázi.  Potom  by  mohl   vzniknout  i evropský
diskurs.

Jako  jedno   z  řešení  demokratického  deficitu se
udává  posílení  role  národních   parlamentů v
Lisabonské  smlouvě.  Posílila  Lisabonská smlouva
dostatečně  jejich postavení?

Lisabonská  smlouva   jejich  roli  na  jednu stranu
posílila, ale na druhou stranu oslabila.  Mnoho oblastí
spadajících dříve do mezivládní spolupráce je nyní v
kompetenci  Unie  a  parlamenty  tím  ztratily možnosti
rozhodovat.  Na  druhou stranu ale posílily ve vztahu
k  principu  subsidiarity.  Mohou   podat  stížnost k
Evropskému  soudnímu  dvoru  kvůli jeho

nedodržování.  Německý ústavní soud parlament ještě
posílil  tím,  že  rozhodl,  že   zjednodušené změny
zakládacích  smluv  musí  být schvalovány
parlamentem.  Parlamenty by mohly hrát silnější roli,
pokud  by  se  o  evropské   záležitosti  více zajímaly.
Nyní jim nevěnují mnoho pozornosti.

A  na  závěr  otázka  do  budoucnosti.  Jak  se bude
podle  Vás  EU  dále  vyvíjet  a  jak  bude vypadat
třeba za dvacet let?

Bude  mít více členských států. Pravděpodobně státy
bývalé  Jugoslávie,  možná   i  Turecko nebo Ukrajinu.
A  více  kompetencí.  Za  reálnou  považuji  například
integraci  obranné  politiky.  Není  vyloučené,  že udělá
další   kroky  směrem  k  federaci,  ale  sám  bych  si to
nepřál.  Právě   z  demokratických  důvodů,  o kterých
jsme mluvili. Ale je mnoho těch,  kteří to považují za
cíl.  Výhodou  Evropské  unie  je,  že  není  spolkovým
státem.  EU mezi  státem a  mezinárodní  organizací je
ohromnou  inovací.   A  tato  inovace  může být
atraktivní i pro jiné části světa.

rozhovor vedla Marie Bydžovská, Euroskop

Více rozhovorů na Euroskopu.

Předávání  cen  v  souteži   Riskuj  -  tentokrát  o  EU .
Vítězové  přebírají  od  vedoucí  Eurocentra Zlín
poukázky  na  výuku  španělštiny  online (foto:
Eurocentrum Zlín)

 

Evropský den jazyků ve Zlíně
Více  než  500  lidí  se  zúčastnilo programu
Evropského  dne  jazyků,  který  23. září
spolupořádalo  Eurocentrum  Zlín. Program
soutěží,  workshopů,  přednášek  a netradičních
forem  výuky  jazyků  se  konal  na  Gymnáziu a
jazykové  škole  Zlín.  Rada  Evropy  vyhlásila  den
jazyků  v roce 2001, ve Zlíně se poprvé konal před
čtyřmi lety. Akci podpořil Krajský úřad Zlínského
kraje.

Evropský den jazyků se snaží upozornit na jazykovou
a  kulturní  rozmanitost  Evropy  a  podpořit jazykové
vzdělávání  dětí  i  dospělých.  Ve  Zlíně  si návštěvníci
mohli  vyzkoušet  svoje  znalosti  angličtiny na
workshopu  Philipa  Warwicka  z  Pearson Longman
nebo  poznat  výuku  podle  metody  Helen Doron
zaměřenou na děti do 14 let. Svůj workshop našli také
maturanti a učitelé.

Kromě  angličtiny  lidé  hojně  navštěvovali  i ukázku
výuky  španělského  jazyka  s  loutkami  a prezentační
workshop  pro  učitele  španělštiny.  Zájemci o
francouzský  jazyk  měli  připraveny workshopy
spojené  s  výtvarnými  a  dramatickými  aktivitami. Z
velkých  evropských  jazyků  nechyběla  ani němčina,
konkrétně  ukázka  výuky  předmětu  Němčina pro
manažerskou  praxi  na  Fakultě  humanitních studií
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Eurocentrum  Zlín  připravilo  soutěž  Riskuj -
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tentokrát  o  EU,  kde  se  střetli  žáci  Základní školy
Sportovní  z  Uherského  Hradiště  a  žáci Gymnázia
Polesného ve Znojmě. I přes vyrovnané znalosti obou
týmů stálo štěstí  na straně ZŠ Sportovní.  Vítězové si
odnesli  poukázky  na  výuku  španělštiny  online v
hodnotě 720 Kč od jazykového institutu Cervantes.

Lívia Pekajová, vedoucí Eurocentra Zlín

Jiřina Juříčková, Gymnáziuma Jazyková škola Zlín

Více informací na stránkách Eurocentra Zlín.

   

Plzeňský summit OSN
V  termínu  od  4.  -  8.  září  2010  proběhl  v Plzni
studentský  model  Valného  shromáždění  OSN, ve
kterém  si  studenti  středních  i  vysokých škol
vyzkoušeli  roli  diplomata  a  naučili  se  hájit zájmy
států,  jež  zastupovali.  Akci  připravuje občanské
sdružení  Plzeňská  diplomatická simulace,
partnerem projektu bylo Eurocentrum Plzeň.

  V prvních dvou dnech se studenti věnovali přípravě,
učili se vystupovat před více lidmi a hájit zájmy států,
které  zastupovali.  První  část  se  realizovala formou
odborných  přednášek,  interaktivních a
seznamovacích her.

Na  závěrečné  konferenci  si  potom vyzkoušeli
skutečná  diplomatická  jednání  v  rámci  tří výborů
Valného  shromáždění  OSN  -  první  řešil otázky
odzbrojování  a  mezinárodní  bezpečnosti,  druhý se
zabýval  globalizací,  ekonomickým  rozvojem a
životním  prostředím.  Třetí  výbor,  měl  na starosti
sociální, kulturní a humanitární záležitostmi.

Jana Vítková, Eurocentrum Plzeň

Více informací na stránkách Eurocentra Plzeň.

Simulace  sudentského  modelu  OSN  v  Plzni se
zúčastnilo  několik  desítek  žáků  středních  a vysokých
škol (foto: Eurocentrum Plzeň)

Brno centrem výzkumu
Eurocentrum Brno uspořádalo 20. září 2010 akci s
názvem  „Stane  se  Brno   centrem vědeckého
výzkumu?   Prezentace  dvou významných
plánovaných   brněnských  výzkumných projektů
FNUSA-ICRC  a  CEITEC  si  přišlo  poslechnout
třicet  lidí,  kteří  poté  dlouho  a  živě  diskutovali o
budoucnosti vědy v Brně.

Projekt  FNUSA-ICRC  (Fakultní  nemocnice  u sv.
Anny  v  Brně  -  Mezinárodní  centrum klinického
výzkumu),  jehož  rozpočet  má  3  miliardy korun,
prezentoval  René  Samek.  V  příštích  dvou  letech v
Brně  vyroste  první  mezinárodní  centrum pro
aplikovaný  lékařský  výzkum  na  světě.  Projekt bude
financován  z  Evropského  fondu  pro regionální
rozvoj,  prostřednictvím  Operačního programu
Výzkum  a  vývoj  pro  inovace  a  díky  spolupráci s
prestižní  americkou  Mayo  Clinic.  FNUSA-ICRC je
navrženo  jako  multifunkční  celek,  který  v sobě

kombinuje  výzkumnou  a  vývojovou  základnu nové
generace,  špičkové  centrum  veřejné  lékařské péče
zaměřené  zejména  na  oblast kardiovaskulární
medicíny  a  onemocnění  centrálního nervového
systému,  mezinárodní  vzdělávací  středisko a
technologický cluster.

Projekt  CEITEC  -  středoevropský technologický
institut představili jeho ředitel Tomáš Hruda a Radka
Svobodová-Vařeková  z  Národního  centra pro
výzkum  biomolekul.  CEITEC  vybuduje evropské
centrum  excelence  v  oblasti  věd  o  živé  přírodě a
pokročilých  materiálů.  Počítá  se  s vybudováním
výzkumných laboratoří  pro více než 1200 studentů a
téměř  600  vědeckých  pracovníků. Zdrojem
financování  je  rovněž  Evropský  fond  pro regionální
rozvoj,  OP  VaVpI,  a  celkový  rozpočet projektu
dosahuje  částky  5,24  mld.  Kč.  Na projektu
spolupracují  nejvýznamnější  brněnské  univerzity a
výzkumné instituce za podpory Jihomoravského kraje
a města Brna.

Aleš Belka, Eurocentrum Brno

Více informací na stránkách Eurocentra Brno.

Model  kampusu  středoevropského technologického
institutu CEITEC v Brně. Projekt v představil ředitel
projektu Tomáš Hruda a Radka Svobodová-Vařeková
z  Národního  centra  pro  výzkum  biomolekul. (foto:
ceitec)

Evropský den bez aut v Turnově
Liberecké  Eurocentrum se  v  pátek   17.  září 2010
zúčastnilo turnovského Dne bez aut. Ten je jednou
z  dílčích  akcí  Evropského   týdne  mobility, který
probíhá každoročně mezi 16. a 22. zářím. 

Letos  již  podeváté  proběhla  kampaň  EU za
alternativní  způsoby  přepravy  upozorňující na
rostoucí  zátěž  automobilového  provozu  ve městech.
Akci v Trutnově, kterou pořádal tamní městský úřad,
se zúčastnila řada organizací, sdružení i firem.

Eurocentrum  Liberec  připravilo  pro zájemce
informační  materiály  o   Evropské  unii,  zájemci si
také  mohli  vyzkoušet  svoje  znalosti  o evropské
problematice   v  připraveném  kvízu.  Každý, kdo
uspěl,  najde  v  poštovní  schránce  věcnou  cenu z
Eurocentra.  Pro  děti  měla  vedoucí  Eurocentra Eva
Stanková připravenou hru s mapou Evropy a obrázky
symbolů  jednotlivých zemí.

Konkurentem evropských  záležitostí  byl trojnásobný
mistra světa v biketrialu Martin Šimůnek, u kterého si
lidé  mohli  vyzkoušet  jízdu  na  trialových kolech.
Trialová  exibice  se  odehrála  přímo  před stánkem
Eurocentra.

O  Evropském  týdnu  mobility  je  více  k  dispozici na
webu  ministerstva  životního  prostředí
www.mzp.cz/etm nebo evropských stránkách kampaně
www.mobilityweek.eu.

Eva Stanková, Eurocentrum Liberec

Více informací na stránkách Eurocentra Liberec .
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České Budějovice - 6 hodin bez
aut
Soutěže  pro  děti,  informační  stánky,  ekotrh  a dle
měření  i  čistší   vzduch  nabídl program
Evropského  dne  bez  aut.  Ten  proběhl  ve  středu
22.  září  na  Náměstí  Přemysla  Otakara  II. v
Českých  Budějovicích.   Hlavními organizátory
byly  Centrum  ekologické  a  globální  výchovy
Cassiopeia a českobudějovický magistrát.

 

Eurocentrum  České  Budějovice  ve  spolupráci s
informační  kanceláří  Europe  Direct připravilo
program  zejména  pro  dětské  návštevníky. Evropské
puzzle,  kvízy  ale  i  spousta  informačních materiálů
byly již tradiční součástí této celoevropské akce.

„Eurocentrum  zaměřuje  svůj  program  spíše na
přednášky  a  semináře.  Evropský  den  bez  aut je
jednou  z  mála  open-air  akcí,  kterých  se účastníme.
Její  téma  ji  mi  ale  osobně  blízké  a  líbí  se  mi i
nenáročný  formát,  jakým  je  celý  program  tady v
Budějovicích  organizován.  Určitě  nebudeme chybět
ani  příští  rok,   řekla  Petra  Čechová  z Eurocentra
České Budějovice.

Euroskop, Eurocentrum České Budějovice

Více  informací  na  stránkách  Eurocentra České
Budějovice.

Přednáška  vládního  zmocněnce  pro  Galileo Karla
Dobeše v Plzni (foto: Eurocentrum Plzeň)

Eurocentrum přivezlo do Plzně
zmocněnce pro Galileo
Již po šesté se v Plzni konala evropská Noc vědců,
kterou  koordinuje   Techmania  Science Center.
Akce  probíhá  ve  stejný  den  v  desítkách  měst
členských  států  Evropské  unie.  Velký zájem
vzbudila  přednáška  o   evropském navigačním
systému Galileo. Na pozvání Eurocentra přijel do
Plzně  přednášet  vládní  zmocněnec pro
kandidaturu  ČR  na  sídlo  Galilea   Ing. Karel
Dobeš.

          Pro velkou část návštěvníků byla informace, že
Česká  republika  patří  mezi  žhavé  kandidáty na
umístění  sídla  Evropského  úřadu  pro  dohled nad
globálním  družicovým  systémem Galileo
překvapením.  Česká  republika  usiluje  o umístění
tohoto  úřadu  od  roku  2006.  Definitivní  rozhodnutí o
umístění  sídla  Galilea  může přijít  už  letos  v  říjnu na
zasedání Rady ministrů dopravy.

Podle  Dobeše  není  umístění  agentury  v  Praze jen
prestižní  otázka.  Sídlo,  které  má  vedle  dohledu nad
provozem Galilea zodpovídat i za marketing, akvizice
a  certifikace  Galilea,  může  přinést  nové  impulsy a
podporu hlavně pro malé a střední podnikání v České
republice.

Pokud  se  kandidatura  podaří  budou sídlem
navigačního  systému  Galileo  prostory bývalé
Konsolidační  agentury  v  Praze.  Během českého
předsednictví  zde  sídlila  velká  část  pracovníků, kteří
půlroční  koloběh  organizačně  zajišťovali  a  mj. i
odbor informování o evropských záležitostech.

Jana Vítková, Eurocentrum Plzeň

Více informací na stránkách Eurocentra Plzeň.

   

Seminář o Lisabonské smlouvě
Na  semináři  Eurocentra  Plzeň  o Lisabonské
smlouvě  přednášeli  Vojtěch   Belling, ředitel
Odboru  koordinace  evropských  politik Úřadu
vlády  ČR,  a   exministr  zahraničních  věcí Cyril
Svoboda.  Akci,  která  proběhla  4. října,
moderovala  vedoucí Eurocentra Jana Vítková. Na
semináři  spolupracovali  Katedra   politologie a
mezinárodních  vztahů  a  regionální organizace
studentů práv  Elsa Plzeň.

 

Vojtěch Belling se v přednášce zabýval ratifikací LS,
způsobu  jakým  funguje  evropské  právo  a Listinou
základních  práv  EU,  kde  Česká  republika získala
výjimku.  Dále  se  věnoval  změnám v  institucích EU,
které ze smlouvy vyplývají.

Cyril Svoboda se vrátil k ratifikaci v ČR a kritizoval
prezidenta  Václava  Klause  za  to,  že  si  poté,  co obě
komory  Parlamentu  smlouvu  ratifikovaly,  kladl pro
svůj  podpis  podmínky.  Podle  něj   se  musí  být  EU v
budoucnu něčím více, než jen spoluprací evropských
států,  založené  na  ekonomických  výhodách a
spolupráci.  Mladá generace musí přestat  s  typickým
českým švejkováním, dodal.

V závěru semináře se rozhořela  diskuze,  kde nejvíce
„horkým   tématem  byl  vstup  Turecka  do EU.
Studenty  zajímala  také  česká  výjimka  v Listině
základních práv EU.

Jana Vítková, Eurocentrum Plzeň

Více informací na stránkách Eurocentra Plzeň.

Vystoupení  bývalého  ministra  zahraničí Cyrila
Svobody  na  semináři  o  Lisabonské  smlouvě (foto:
Eurocentrum Plzeň)

   

Pardubice a Hradec Králové -
semináře o práci v EU
Absolventi  i  další  zájemci  o  práci  v jiných
evropských zemích mohli  30. září na Úřadu práce
v  Pardubicích  získat  informace  o  pracovních
podmínkách  v  zemích  EU/EHP  a  Švýcarsku, o
evropském trhu práce a  praktických otázkách, se
kterými se mohou Češi setkat při hledání práce v
evropských zemích.
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Seminář  „Jak  za  prací  do  Evropy   a  „  Evropská
dobrovolná  služba    spolupořádalo Eurocentrum
Pardubice s EURESem a Europe Direct Pardubice.

   Podobná akce proběhla v týdnu od 20.  do 24. září
2010  také  v  Královehradeckém kraji.  Na  již tradiční
akci  „European  Job  Days   se  Eurocentrum Hradec
Králové  podílí  již  čtvrtým  rokem. Hlavním
organizátorem  je  Eures  poradkyně pro
Královéhradecký kraj Ing. Kateřina Ostrčilová.

Ve  spolupráci  s  Úřady  práce  Eurocentrum Hradec
Králové  plánuje  ještě  několik  přednášek  v rámci
Týdne  vzdělávání  dospělých,  který  je  plánován na
týden od 8. do 12. listopadu 2010.

Radka Slezáková, Eurocentrum Pardubice

Kateřina Jandová, Eurocentrum Hradec Králové

Více  na  stránkách  Eurocentra  Pardubice  a
Eurocentra Hradec Králové.

Seminář ke komunitárním
programům LIFE+ a Evropa pro
občany
Ve  čtvrtek  7.  října  2010  proběhl  v prostorách
Krajského  úřadu   Královéhradeckého kraje
seminář  ke  komunitárním  programům  LIFE  + a
Evropa  pro   občany.  Představili  je Markéta
Konečná  z  oddělení   programů  EU na
Ministerstvu  životního  prostředí  a Marcela
Straková  z  odboru  informovování  o  evropských
záležitostech Úřadu vlády.

Program Evropa pro občany  je zaměřen na podporu
mezinárodních  projektů  měst,  obcí  a organizací
občanské  společnosti,  které  podporují mobilitu
občanů  a  aktivní  evropské  občanství (např.
partnerství  měst,  setkávání  občanů  v rámci
partnerských měst, projekty občanů, podpora projektů
uskutečňovaných  z  podnětu  organizací občanské
společnosti).

Program  LIFE+   je  evropský  finanční nástroj
podporující  projekty  zaměřené  na  ochranu  přírody a
životního prostředí  v  Evropské  unii.  Program LIFE+
se  skládá  ze  tří  částí  nazvaných  „LIFE+  Příroda a
biologická  rozmanitost  ,  „LIFE+  Politika  a  správa v
oblasti  životního  prostředí   a  „LIFE+  Informace a
komunikace .

Kateřina Jandová, Eurocentrum Hradec Králové

Více  informací  na  stránkách  Eurocentra Hradec
Králové.

   

Debata o vstupu Makedonie do
EU
Kdy  se  makedonské  slunce  přidá  k evropským
hvězdám?  Odpověď  hledali   účastníci veřejné
debaty,  kterou  12.  října  2010 uspořádalo
Eurocentrum Praha.

Jedním z největších problémů, které musí Makedonie
řešit  je  spor  o  název  s  Řeckem.  Podle Miroslava
Kouby z  Filozofické fakulty  Univerzity  Pardubice je
celý  spor  v  současnosti  neřešitelný  vzhledem k
neústupnosti  obou  stran,  která  pramení  z identit
jednotlivých  národů.  Makedonie  mohla  do OSN
vstoupit až pod názvem Bývalá jugoslávská republika
Makedonie  (angl.  Former  Yugoslav  Republic of
Macedonia  -  FYROM).   To  jasně  odkazuje na
prozatímní charakter tohoto označení,  řekl Kouba.

Makedonská vlajka (ilustrační foto)

Nereálná  Velká Albánie

Dalším problémem při přibližování Makedonie k EU
byl  kosovský  konflikt,  který  se  částečně  přelil  i do
Makedonie  a  souvisel  s  eskalací  napětí mezi
albánskou  menšinou  a  majoritním  obyvatelstvem v
roce  2001.  Kouba  odmítl  reálnost  vzniku  Velké
Albánie ,  protože makedonští  Albánci  mají převážně
identitu kosovských - a nikoli albánských - Albánců.

Jak  ale  podotkl  Jiří  Kuděla,  ředitel Kanceláře
strategie,  analýz  a  projektového  řízení ministerstva
zahraničí, na Balkáně existují i specifické subidentity
jednotlivých menšin, např. Srbů žijících v Bosně. „To
je potřeba tolerovat a nikoli protektorovat, zdůraznil
Kuděla.

Makedonie už není „pupkem Balkánu

Kromě  vnitřních  problémů  je  brzdou vstupu
Makedonie  i  ztráta  integračního  nadšení  v samotné
Evropské unii, která řeší jiné a aktuálnější problémy.
„Makedonci však se stále považují za pupek této části
Balkánu,  což  vede  k  rozčarování,   řekl zahraniční
zpravodaj  Českého  rozhlasu  Martin  Dorazín. Podle
něj  je  ideální  scénář  společný  vstup  Makedonie a
Srbska  do  EU.  Tím  by  se  mohl  překonal odpor
Řecka,  které  je  na  mezinárodní  scéně tradičním
srbským spojencem.

Podle  Kuděly  česká  diplomacie  proces  rozšiřování o
celý  západní  Balkán  podporuje.  Změny  v tempu
rozšiřování  souvisí  s  tím,  že  EU musí  vstřebat velké
východní  rozšíření  o  deset  států  v  roce  2004  a také
institucionální  změny  dané  Lisabonskou smlouvou.
Kuděla  odhadl,  že  Chorvatsko  vstoupí  do Evropské
unie  v  roce  2013,  Makedonie  spolu  se  Srbskem v
ideálním případě do roku 2020.

Další  z  cyklu  veřejných  debat  o  rozšiřování EU
organizovaných  Eurocentrem  Praha  proběhne v
listopadu a bude se věnovat Srbsku a Kosovu.

Vít Nejedlo, Eurocentrum Praha

Více informací na stránkách Eurocentra Praha .
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