NEWSLETTER DUBEN 2008
VÁŠ HLAS JE V EVROPĚ SLYŠET!
V naší Evropě se stále něco děje:
Český parlament
právě zahájil
jednání o ratifikaci Lisabonské
smlouvy. V Česku byla spuštěna síť,
která má pomoci malým a středním
podnikatelům. Evropská informační
střediska EUROPE DIRECT pro Vás i na duben
připravila celou řadu zajímavých pořadů.
Evropskou unii bychom ovšem neměli chápat jako
instituci, která nás zahlcuje informacemi, přikazuje či
případně občas něco podpoří penězi. Každý Evropan
má možnost vzít evropskou politiku aktivně do rukou.
Evropská komise, jež má zákonodárnou funkci, chce
naslouchat hlasu občanů Evropy. Proto provozuje
webovou stránku Váš hlas v Evropě. Každý zde má
možnost vyplněním krátkého dotazníku vyjádřit svůj
názor k právě diskutovaným tématům. Nyní se můžete
vyjádřit např. ke snížení administrativní zátěže,
k programu redistribuce potravin nejchudším členům
společenství či k reformě rozpočtu EU.
Nebojte se říct svůj názor. Váš hlas v Evropě
poslouchají!
Lenka Housková
EUROPE DIRECT České Budějovice

ČESKÝ PARLAMENT SCHVALUJE
LISABONSKOU SMLOUVU
Na konci března otevřeli čeští politici poprvé text tzv.
Lisabonské smlouvy i v parlamentu. Premiér Mirek
Topolánek prohlásil, že chce dát dokument prověřit
Ústavním soudem, zda se shoduje s českým právním
řádem. Parlament by měl text schválit do podzimu.
Text Lisabonské smlouvy vznikal především v průběhu
loňského německého předsednictví Radě Evropské
unie a v prosinci 2007 jej podepsali premiéři všech
členských států. Během letošního roku by všechny
země měly smlouvu schválit svými parlamenty, příp.
referendem (pro to se rozhodlo pouze Irsko).
Lisabonskou smlouvu nelze chápat jako náhradníka
„euroústavy“.
Spíše
je
nástupcem
poslední
ratifikované smlouvy z Nice, která vstoupila v platnost
v roce 2003. Cílem Lisabonské smlouvy je reagovat na
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aktuální evropská témata jako jsou změny klimatu,
bezpečnost a udržitelný rozvoj. Jedním z cílů je také
posílení demokracie v Evropě.
Základní úpravy, které smlouva přinese:
- EU získá právní subjektivitu. Unijní právo je dosud
legislativou Evropského společenství (ES)
- EU bude mít předsedu Evropské rady voleného na
dva a půl roku
- EU bude mít ministra zahraničí (vznikne sloučením
úřadu vysokého představitele pro zahraniční a
bezpečnostní politiku a komisaře pro zahraniční
vztahy )
- Sníží se počet eurokomisařů a počet poslanců
Evropského parlamentu klesne ze 785 na 750
- Rozšíří se počet oblastí, v nichž ke schválení stačí
kvalifikovaná většina
- Ve smlouvě bude zmíněna i možnost vystoupit z EU
- Zvýší se práva národních parlamentů

ENTERPRISE EUROPE NETWORK
Podpořit malé a střední podniky a zvýšit jejich
konkurence- schopnost, potenciál či
povědomí o evropských politikách na
podporu podnikání, vznikly ve všech
členských státech EU národní
informační
sítě
pod
názvem
Enterprise Europe Network.
Cílem sítě, která byla v Česku
spuštěna 28.2. 2008 je především zabezpečit služby
v oblasti inovací a poskytnout odpovědi na otázky
kolem podnikatelských aktivit.
Sít Enterprise Europe Network vznikla za podpory
Rámcového programu pro konkurenceschopnost a
inovace (CIP) a lze ji chápat jako nástupní instituci za
evropskou sítí Euro Info Center a Innovation Relay
Center, které končí svou činnost.
V České republice bude činnost národní
zajišťována prostřednictvím projektu BISONet.
Více informací najdete na www.tc.cz
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ZVEME VÁS:
2.4. EUROPE LIVE! – TENTOKRÁT V BELGII
Poprvé v tomto roce se vracíme s populárně naučným
pořadem EUROPE LIVE! – TENTOKRÁT V BELGII.
Co se Vám vybaví, když se řekne Belgie?? Brusel,
pralinky, nebo evropské instituce?
Celým večerem provede Bert Stiers, zástupce Vlámů
v České republice. A samozřejmě se můžete těšit na
ochutnávky tradiční kuchyně. Akce se uskuteční ve
středu 2. dubna 2008 od 18:00 hod ve Studentském
univerzitním divadle (Hroznova ulice 8, nad Vídeňskou
kavárnou). Vstup zdarma!
28.4. EURO VS. NÁRODNÍ MĚNA: PŘEDNÁŠKA
O výhodách přijetí eura v ČR se Vás pokusí přesvědčit
člen euroteamu Ing. Petr Zahradník, manager EU
OFFICE Ćeské spořitelny na krajském úřadě od 10:00.
Pozvánku najdete zde.

KALENDÁŘ AKCÍ
02.04. 2008

EUROPE LIVE – TENTOKRÁT V BELGII!

od 18.00 hod.

Studentské univerzitní divadlo,
Hroznova 8, České Budějovice

22.04.2008

Den Země

celý den
28.04.2008

Krajský úřad Jihočeského kraje,
U Zimního stadionu 2, České Budějovice
Euro vs. národní měna – diskuse
se členem Euro Teamu Ing. P. Zahradníkem

od 10:00 hod.

Krajský úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 2, České Budějovice

2008

YOUR VOICE – Váš názor zajímá celou Evropu

celý měsíc

Krajský úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 2, České Budějovice

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

NABÍZÍME VÁM ZDARMA:
Akce na klíč: Kdekoliv v jižních Čechách pro Vás rádi
a zdarma uspořádáme přednášku na aktuální
evropská témata. Seznam najdete zde.
Partneři pro projekty: Hledáte v zahraničí partnery
pro své projekty? Aktuální nabídky naleznete zde.
Nenašli jste, co potřebujete? Napište nám o svém
projektu!
Akční rok: Je Vám do 26ti let? Není Vám lhostejné
Vaše okolí? Chcete se podívat do Bruselu
s poslancem EP MUDr. Jaroslavem Zvěřinou? Zapojte
se do naší soutěže Akční rok. Propozice najdete zde.
Your Voice: Váš hlas v Evropě: vyjádřete svůj názor
k dokumentům, které právě konzultuje Evropská
komise. Váš názor může změnit Evropu. Aktuální
dokumentu najdete zde.
Chcete svým občanům poskytnout aktuální
informace z EU? EUROPE DIRECT nabízí spolupráci
obcím s umisťováním evropských informací na Vaše
webové stránky. V případě zájmu nás kontaktujte.

EUROPE DIRECT České Budějovice
Jihočeský kraj – Krajský úřad
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
internet: www.europe-direct.cz
bezplatná telefonická linka: 00 800 6 7 8 9 10 11
koktaní osoba: Lenka Housková
tel.: 386 72 01 10, fax: 385 35 90 03
e-mail: houskova@kraj-jihocesky.cz
Najdete nás zde.

HLAVNÍ PARTNER
Informační středisko EUROPE DIRECT České Budějovice
děkuje za podporu své hostitelské organizaci.
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