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Měsíc v čele unie...
Česká republika má za sebou už celý
měsíc svého předsednictví Evropské
unii. Názory na naši úspěšnost se
zatím různí, je však rozhodně
zajímavé sledovat, jak si naši politici
činí v čele delegací, v nichž jsou zastoupeny
významné evropské osobnosti. V Praze i v regionech
již proběhlo několik důležitých odborných zasedání,
kde se sešli ministři ze všech zemí a která by měla
vyřešit např. problémy vyplývající z rozdílnosti
právních systémů a usnadnit tak třeba stíhání
pachatelů trestních činů či rozvody mezinárodních
manželství. Politická jednání, ač jim není našimi médii
narozdíl od aféry s Entropou, zdaleka věnováno tolik
pozornosti, mají své jasné výsledky. Na stránkách
www.eu2009.cz jsou publikovány nejen program a
priority předsednictví, ale také závěry ze zasedání
jednotlivých odborných rad, které by jistě neměly
uniknout
Vaší
pozornosti.
Priority
českého
předsednictví se skrývají pod tzv. 3E – ekonomika,
energetika a Evropa ve světě. Předsednictví nám také
nabízí skvělou možnost, začít se víc starat o své okolí,
o to se děje za dveřmi našich bytů. Vždyť kdy jindy
můžeme zažít pocit, že jsme skutečně ve středu
Evropy a ne na východě.
Lenka Housková
EUROPE DIRECT České Budějovice

Další krok k naplnění hesla českého
předsednictví v radě EU „Evropa bez bariér“!
Norská i dánská vláda se rozhodla otevřít od
května letošního roku svůj pracovní trh českým
občanům.
Po vstupu České republiky do Evropské unie zůstaly
na základě dohody o tzv. přechodném období
pracovní trhy ve většině zemí pro české občany
uzavřené, výjimkou byly pouze státy jako Velká
Británie, Švédsko a Irsko. Postupně však evropské
země své pracovní trhy zpřístupnily.
Mezi posledními státy, jež stále uplatňují přechodná
období pro volný pohyb zaměstnanců, patří pouze
Německo a Rakousko. Německo zatím uvolnilo svůj
trh práce pro nedostatkové pozice a absolventy
německých škol. Od ledna roku 2008 Rakousko
vydalo seznam profesí, u kterých je zjednodušený
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postup pro získání pracovního povolení. U těchto států
se očekává, že naplní maximální možnou délku
přechodného období do roku 2011. Oba státy své
rozhodnutí zdůvodňují především vysokou domácí
nezaměstnaností a špatnými prognózami.
Od července roku 2008 otevřela českým občanům
svůj pracovní trh nově i Francie. Již dříve, od
listopadu rok 2007, zcela ustoupilo od přechodných
opatření Lucembursko. Ostatní státy EU-15
přechodná opatření neaplikují.
Veškeré informace o pracovních podmínkách a
příležitostech v evropských státech naleznete na
internetových stránkách sítě Eures:
http://portal.mpsv.cz/eures/
Sít EURES poskytuje informace, poradenství a služby
v oblasti náboru a zprostředkování pracovních míst
pracovníkům i zaměstnavatelům, kteří by chtěli využít
výhod zásady volného pohybu osob. Dále portál sítě
EURES poskytuje informační služby, jejichž cílem
je poskytnout pomoc a podporu všem, kteří
uvažují o přestěhování se do zahraničí či o náboru
pracovních sil z jiné země.

SLOVNÍK EU INSTITUCÍ: Evropský parlament
Evropský parlament je jednou ze tří nejdůležitějších
evropských institucí. Každý měsíc v něm zasedá 785
poslanců ze všech států EU. Českou republiku
zastupuje v šestém volebním období (2004 - 2009) v
Evropském parlamentu 24 poslanců.
Poslanci Evropského parlamentu jsou od roku 1979
voleni v pětiletém intervalu přímým všeobecným
hlasováním.
Sídlem Parlamentu je Štrasburk, kde se odehrávají
plenární zasedání. Parlament však také pracuje v
Bruselu a Lucemburku.
Parlament společně s Radou EU, jíž právě ČR
předsedá, přijímá zákony navržené Evropskou komisí.
Stejně jako v českém právním řádu musí parlament
návrh zákona odsouhlasit, jinak takový návrh
nevstoupí v platnost.
Parlament rozhoduje o rozpočtu EU společně s
Radou. Rozpočet nevstoupí v platnost, dokud není
podepsán předsedou parlamentu.
Parlament hraje klíčovou roli při jmenování Evropské
komise: potvrzuje jejího prezidenta, rozhoduje o
jmenování členů EK, také má právo vyjádřit jí
nedůvěru a tak ji přinutit k rezignaci. Tuto pravomoc
ovšem parlament zatím nikdy nevyužil.
Oficiální stránky Evropského parlamentu:
http://www.europarl.europa.eu
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„EVROPSKÁ UNIE A OBČANSTVÍ“
Do 27. února 2009 je možné se přihlásit do soutěže
vyhlášené
místopředsedou
Evropské
komise
Jacquesem Barottem „Evropská unie a občanství.“
Tato soutěž si klade za cíl umožnit mladým lidem
vyjádřit jejich vlastní životní zkušenost občana
Evropské unie.
Úkolem soutěžících je vytvořit jednostránkový komix
beze slov, jehož hlavním námětem bude již zmíněný
pojem občanství, a který tematicky rozvine otázku
„Jaké je to být občanem v Evrospké unii?“
Soutěž je určena především studentům středních a
vysokých škol se zaměřením na grafiku starší 16 let,
zapojit se však mohou všichni zájemci, které dané
téma oslovilo.
Podrobné informace o registraci a soutěži samotné lze
nalézt na webové stránce www.eurocartoon.eu.

DO KINA ZA EVROPOU V ÚNORU
Ve spolupráci s Městskými kiny jsme pro vás připravili
soutěžní kvíz k evropskému filmu. Pokud správně
zodpovíte soutěžní otázku a zašlete ji na náš e-mail,
můžete získat 2 volné vstupenky do kina!
A tentokrát se spolu vypravíme za izraelskoněmeckým snímkem, který byl nominován na Zlatou
palmu v Cannes, získal Zlatý globus za nejlepší
zahraniční film i dalších 16 filmových cen.
Soutěžní otázka: Jeden z nejpůsobivějších filmů
poslední doby Valčík s Bašírem je animovaný snímek
o válce… Soupeření o získání převahy či prvenství v
určité oblasti je lidem vlastní odedávna – věděli byste,
které německé město se v roce 1949 málem stalo
hlavním městem NSR místo Bonnu?
a) Frankfurt nad Mohanem
b) Berlín
Uzávěrka pro zaslání odpovědi na naši soutěžní
otázku je den před projekcí filmu, do 12.00 hodin.
Výherci lednové soutěže: Do kina za Evropou se
tentokráte podívali Lukáš Piška a Jiřina Gorčíková.

ZVEME VÁS NA NEOBYČEJNÉ SETKÁNÍ…
Informační centrum EUROPE DIRECT Uh. Hradiště ve
spolupráci s Regionem Slovácko si Vás dovolují
pozvat na tiskovou konferenci s Markusem Zohnerem
– známým švýcarským umělcem, fotografem a
spisovatelem, který putuje pěšky podél Jantarové
stezky, jedné z nejznámějších a nejstarších kupeckých
cest spojujících jih Evropy s jejím severem, po trase
dlouhé více než 3.500 kilometrů a vedoucí celkem 11
evropskými zeměmi!
Setkání se uskuteční v pátek 20. 2. 2009 mezi 15.00 a
16.00 hodin v informačním středisku EUROPE
DIRECT Uh. Hradiště. Po tiskové konferenci bude
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následovat prohlídka města v angličtině. Přítomní
novináři i veřejnost budou mít dále možnost pohovořit
s tímto umělcem a cestovatelem také od 20.00 hod. v
rámci neoficiálního setkání v Kulturním domě v
Mařaticích při slavnostním fašanku. Manažerka ED
centra symbolicky absolvuje jednu z 8-kilometrových
pěších tras jantarové stezky společně s hostem
hradišťského evropského centra.

KALENDÁŘ AKCÍ
10. 2. 2009

Vyhodnocení výherců II. kola hry Du Do EU

13.00 hod.

Informační středisko Europe Direct

17. 2. 2009

Do kina za Evropou – film Valčík s Bašírem

20.00 hod.

Kino Hvězda

20. 2. 2009

Setkání s cestovatelem Markusem Zohnerem

15.00 hod.

Informační středisko Europe Direct

Více informací o našich akcích naleznete na www.europe-direct.cz

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