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NOVÝ ROK 2009
Rok 2009 - pro nás i pro Evropu rok
v mnohém důležitý a významný.
V první polovině roku se Česká
republika ujme své předsednické role
v Radě Evropské unie, což je role nejen
prestižní, ale i velmi zodpovědná. Čekají nás opět
volby do Evropského parlamentu a voleni budou i noví
komisaři Evropské komise. Evropa si navíc připomene
20. výročí pádu železné opony a 5. výročí historicky
největšího rozšíření Evropské unie. Na programu bude
také debata o rozpočtu EU a reformě Společné
zemědělské politiky. Čeká nás zkrátka řada nových
výzev a proto nám i všem Evropanům přeji úspěšný
vstup do roku 2009 a hlavně štěstí, zdraví a pohodu!
Renata Blaháková
EUROPE DIRECT Brno

ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ EU 2009
Česká republika se 1. ledna 2009 ujme
předsednictví v Radě EU. Převezme tuto funkci po
Francii a bude ji k 1. červenci 2009 předávat
Švédsku.
Česká republika tak bude půl roku reprezentovat
Evropskou unii ve vztahu k zahraničním a k
nadnárodním organizacím. Bude vydávat stanoviska
k důležitým událostem na evropské i mimoevropské
scéně, přičemž tato stanoviska by měla vyjadřovat
postoj celé Unie.
Půlroční předsednictví ČR v Radě EU bude přitom
teprve druhým předsednictvím "nového" státu

Evropské unie. První stát ze skupiny, které k EU
přistoupily v roce 2004 a 2007, bylo Slovinsko, které již
předsedalo v 1. polovině roku 2008.
Počátkem roku 2009 představí Česká republika
Evropskému parlamentu program pro období svého
šestiměsíčního předsednictví. Při formulaci svých
priorit ČR úzce spolupracovala s předcházející
a následující předsednickou zemí, tedy s Francií
a Švédskem. Společně s nimi také vytvořila
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18-ti měsíční program tří předsednictví, jehož obsah je
určující pro stanovení priorit nejen českého, ale
i francouzského a švédského předsednictví.
Hlavní programový okruh priorit ČR tvoří:
 Konkurenceschopnost
 Čtyři svobody
 Liberální obchodní politika
Dalšími důležitými tématy jsou:
 Energetika bezpečná a udržitelná
 Revize rozpočtu a reforma Společné zemědělské
politiky
 Transatlantické vztahy, záp. Balkán, vých. Evropa
 Další rozvoj prostoru svobody, bezpečí a práva
 Instituce a jejich reforma, volba předsedy Komise
a vysokého představitele pro Společnou zahraniční
a bezpečnostní politiku
Hlavním mottem předsednictví České republiky je
„Evropa bez bariér".

www.eu2009.cz
RADA EVROPSKÉ UNIE
Rada Evropské unie, rovněž známá pod názvem
„Rada ministrů“, je hlavním rozhodovacím
orgánem EU. Členské státy EU se každých šest
měsíců v předsednictví Rady střídají.
Rada
byla
zřízena
již
zakládajícími
smlouvami
v
padesátých
letech.
Zastupuje
členské
státy
a jejich schůzek se účastní jeden ministr z každé
vnitrostátní vlády EU. To, který ministr se účastní,
závisí na projednávané agendě, např. to může být
doprava, zemědělství, průmysl atd. Celkem tak
existuje devět rad různého složení.
Rada má legislativní pravomoc, kterou v rámci
postupu spolurozhodování sdílí s Evropským
parlamentem. Rada a Evropský parlament také nesou
stejnou odpovědnost za přijetí rozpočtu EU. Rada
rovněž uzavírá mezinárodní dohody vyjednané
Komisí. Podle Smluv musí Rada přijímat svá
rozhodnutí podle předmětu hlasování buď prostou
většinou, kvalifikovanou většinou hlasů nebo
jednomyslně.
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KDYŽ FESTIVAL, TAK EURO!
Srdečně vás zveme na velký evropský open-air
festival, který bude probíhat po celý den v pátek 23.
ledna na nám. Míru ve Zlíně. Doprovodný program
eurofestivalu připravilo Zastoupení Evropské komise v
ČR společně s Úřadem vlády a uskuteční se při
příležitosti významné evropské události, která bude v
těchto dnech probíhat v nedalekých Luhačovicích –
neformálního zasedání Rady ministrů, odpovědných v
členských zemích EU za zaměstnanost a sociální věci.
Krom hlavní výstavy, která představí činnosti Evropské
unie a její přínos pro každého občana, budete moci
zhlédnout videa s evropskou tematikou, soutěžit
v našem Kole štěstí či se seznámit s aktivitami
jednotlivých středisek EUROPE DIRECT.
Dopolední program nabídne projekce DVD s tematikou
EU, prezentaci projektu podnikatelského inkubátoru i
Centra Veronica Hostětín a jeho modelových projektů
udržitelného rozvoje, dále prezentaci projektu
financovaného z fondů EU, promítání klipů z EU Tube.
Odpolední blok je zaměřen na představení institucí EU
a pro chytré děti a chytré dospělé máme ve 13:30
připravený film Fimfárum 2. Veřejnost bude moci od
17:00
také
osobně
diskutovat
s
českým
eurokomisařem Vladimírem Špidlou. Na hlavním pódiu
bude probíhat nejen zajímavá soutěž v sochání z ledu
nebo velká sněhová diskotéka pro děti, ale i koncerty
populárních kapel (Gulo Čar, Jazzzubs). Od 18:45 se
pak můžete těšit na promítání dokumentárního filmu
René, který získal podporu z fondů EU.
Podrobný program najdete na našich www stránkách.
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francouzský gangster všech dob, byl ve své vlasti a
své době známější než jakákoliv celebrita...
Soutěžní otázka zní: Mohl se "francouzský Clyde" J.
Mesrine v jednom ze svých mnoha převleků – alespoň
teoreticky – zúčastnit vůbec prvních přímých voleb do
Evropského parlamentu?
a) Ne, protože Francie nebyla v té době ještě členem
Evropského společenství.
b) Ano, protože první přímé evropské volby se konaly
7.–10. června 1979, zatímco gangster byl dopaden až
na počátku listopadu.

KALENDÁŘ AKCÍ
23. 1. 2009

Eurofestival

9.00 - 20.00

Stan Zastoupení Evr. komise - nám. Míru, Zlín

29.1. - 1.2.

Do kina za Evropou – film Veřejný nepřítel č. 1

20.00 hod.

Kino Hvězda

Více informací o našich akcích naleznete na www.europe-direct.cz
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DO KINA ZA EVROPOU V LEDNU
Ve spolupráci s Městskými kiny UH jsme pro vás také
od nového roku připravili na každý měsíc soutěžní kvíz
k vybranému evropskému filmu. Pokud správně
zodpovíte soutěžní otázku a zašlete ji na náš e-mail,
můžete získat 2 volné vstupenky do kina! Uzávěrka je
vždy den před projekcí filmu do 12.00.
A tentokrát se spolu s filmovými tvůrci podíváme do
Francie na snímek Veřejný nepřítel č. 1.
„Národ ho uctíval, ženy ho zbožňovaly a pro stát byl
nepřítelem číslo jedna.“ - Jacques Mesrine, největší

kontaktní osoba: Marika Blažková
tel.: 572 525 526
e-mail: ed@icm.uh.cz
Najdete nás zde.

HLAVNÍ PARTNER
Informační středisko EUROPE DIRECT Uherské Hradiště
děkuje za podporu své hostitelské organizaci.
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