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ED ČESKÉ BUDĚJOVICE
určující
pro stanovení priorit nejen českého,
BUBUDĚJOVICE

ale

i francouzského a švédského předsednictví.
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
18-ti měsíční program tří předsednictví, jehož obsah je

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.
Oficiální stránky Rady EU: www.consilium.europa.eu
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Výstava„Grafické návrhy loga
českého předsednictví“
Evropské informační středisko Europe
Direct
a
Eurocentrum
České
Budějovice Vás srdečně zvou na
výstavu pod názvem
„Grafické návrhy loga
českého předsednictví“.
V červenci Úřad vlády České republiky vyhlásil
veřejnou soutěž na vytvoření loga jako základ pro
vizuální styl Českého předsednictví v Radě EU od 1.
ledna do 30. června 2009, který by nás reprezentoval
jak v Evropě tak ve světě. Logotyp měl reflektovat
hlavní motto českého předsednictví „ Evropa bez
barier“, jež lze chápat jako snahu o nastolení rovných
příležitostí mezi všemi členskými státy.
Vernisáž jež představí veřejnosti vybraných 20
logotypů českého předsednictví se uskuteční 20.
ledna 2009 od 14 hod ve foyer Krajského úřadu
Jihočeského kraje.
Výstavu je možné shlédnout do 28.1.2009.

ED ČESKÉ BUDĚJOVICE
neliší
od roku 2007. I důvěra k evropským orgánům je
BUBUDĚJOVICE
stabilní.
Výsledky „Eurobarometru“ jsou k dispozici
internetové stránce:
http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

KALENDÁŘ AKCÍ
5.1.2009

Postoje občanů k Evropské unie!
Koncem roku byla zveřejněna
zpráva
„Eurobarometr:
Podzim
2008“, jde o pravidelný průzkum
probíhající
formou
osobních
rozhovorů.
Nový Eurobarometr odráží těžké časy hospodářské
krize.
Více než dvě třetiny občanů posuzují své vnitrostátní
hospodářství negativně, více jak polovina občanů
hodnotí negativně i evropské hospodářství. Z výsledku
šetření je zřejmé, že Evropané ani v následujícím
roku neočekávají zlepšení této situace.
Na druhou stranu pokud jde o ukazatele vztahující se
k postoji ke členství, k jeho přínosům procentuálně se

Akce na klíč:
Lisabonská smlouva a její dopady na EU
Občanské sdružení České Budějovice-Pasov

6.1.2009

Akce na klíč:
Církve v poskomunistické éře a jejich projevy v
EU
VOŠ Tábor

19. –29.1.
2009
20.1.2008 od
14.00 hod.
20.1.2009

Grafické návrhy loga českého předsednictví
Vernisáž – foyer Krajského úřadu JK, U
Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice
Akce na klíč:
Energie, civilizace a udržitelný rozvoj

Klub důchodců České Budějovice

Evropa a vy v roce 2008
Evropská komise vytvořila pro
všechny občany Evropské unie
ročenku, jež se snaží zachytit
nejdůležitější úspěchy, kterých dosáhla Evropská unie
v roce 2008. Ročenka, kterou je možné shlédnout na
internetových stránkách: ec.europa.eu/snapshot2008
se snaží zodpovědět otázku: Co pro vás EU udělala
v roce 2008?
Ročenka upozorňuje na vliv, který má EU na způsob
našeho života.
Letos byly vybrány témata jako například: zdravé
stravování, větší práva pro dočasné pracovníky,
bezpečnost dětí, reakce na hospodářskou krizi,
vypořádání se s následky katastrof,atd..
Ročenku za rok 2007 je možné zhlédnout na adrese:
ec.europa.eu/snapshot2007/

na

27.1.2009

Akce na klíč:
Církve v poskomunistických zemích
Klub důchodců České Budějovice

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

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.

Jihočeský kraj – Krajský úřad, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice

EUROPE DIRECT České Budějovice
Jihočeský kraj – Krajský úřad, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 72 01 10, fax: 385 35 90 03
www.europe-direct.cz, centrální bezplatná linka: 00 800 6 7 8 9 10 11

