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NOVÁ EVROPSKÁ KOMISE ZÍSKALA PODPORU
PARLAMENTU!
EVROPSKÁ POMOC PRO ŘECKO
Při ohlédnutí
za
uplynulým
měsícem nemohu opomenout
událost vzniku nové Evropské
komise. I přes poměrně složitý
schvalovací proces se nakonec
s úspěchem podařilo poslancům
Evropského parlamentu schválit
9. února novou Evropskou komisi,
která bude fungovat již podruhé pod taktovkou José
Manuela Barrosa. Podporu nové komisi zajistilo
celkem 488 poslanců, 137 jich bylo proti a 72 se
zdrželo hlasování. Noví komisaři se tak od 10. února
ujali svých funkcí, čímž skončilo tříměsíční období, ve
kterém stará Komise "přesluhovala". Funkční období
Evropské komise, výkonného orgánu Evropské unie,
potrvá do 31. října 2014. Každý členský stát má
jednoho komisaře, který se věnuje svěřenému resortu.
Česko v nové Komisi obsadilo resort rozšíření EU a
politiky sousedství.. Komisařem Evropské komise pro
tuto oblast se stal Štefan Füle.
Velmi aktuální je v posledních dnech otázka pomoci
pro Řecko. Problémy začaly razantním zhoršením
ratingového hodnocení Řecka již na podzim 2009.
Z dosavadních prohlášení a jednání politiků vyplývá,
že EU nenechá Řecko padnout a rovněž EU popírá,
že by byl výstup Řecka z eurozóny aktuální. Ovšem
jakákoli pomoc či řešení nejsou a nebudou zadarmo.
Představitelé evropských států budou požadovat
zjevné pozitivní změny a provádění úsporných
opatření v samotném Řecku. Záchranný plán pro
Řecko je nutný, jelikož hrozba státních bankrotů může
odjistit třetí vlnu krize, což si Evropa nemůže dovolit.
Bez rozpočtové kázně a úsporných opatření se totiž
Řecko a ani eurozóna z problémů nevymaní.
Ilona Táborská
EUROPE DIRECT Jihlava

ED České Budějovice
112: ČÍSLO TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ PRO CELOU EU
Víte, na jaké telefonní číslo
můžete zavolat, chcete-li se spojit
s policií, hasiči nebo záchrannou
službou kdekoli v EU?
Většina Evropanů stále ještě neví, že si mohou
pomocí čísla 112 přivolat policii, hasiče či záchranku
po celé Unii. Ke dni 11. února 2010, Dni
věnovanému číslu tísňového volání 112, Komise
vyzvala členské státy, aby o tomto čísle aktivně
zvyšovaly povědomí veřejnosti a zdůrazňovaly, že díky
němu se podaří zachránit více lidských životů a
předejde se závažným následkům zranění při
nehodách a podobně. Ve většině zemí je již číslo
uvedeno v telefonním seznamu a objevuje se na
záchranných a zásahových vozidlech.Na tuto linku se
dovoláte zdarma z jakéhokoli telefonu – z pevné linky i
mobilu. Budete spojeni s operátorem, který vaši věc
předá dál, tedy policii, hasičské či záchranné službě.

EVROPSKÁ KOMISE PRO BEZPEČNĚJŠÍ
INTERNET!
Podle
studie
EU
50 %
evropských
teenagerů
zveřejňuje na internetu své
osobní informace, které tam
často velmi dlouho zůstávají a
kdokoli si je může přečíst. Proto u příležitosti 9. února
2010, Dne pro bezpečnější internet Evropská
komise vyzývá společnosti provozující sociální sítě,
aby zvýšily bezpečnost dětí. Den pro bezpečnější
internet podporuje Evropská komise prostřednictvím
programu pro bezpečnější internet a od roku 2004 jej
každoročně organizuje síť INSAFE. Při této příležitosti
se pořádají akce ve více než 60 zemích v Evropě a po
celém světě.
Nový program pro období 2009-2013 bojuje proti
nelegálnímu obsahu, ale i proti nevhodnému chování,
jakým je ponižování nebo šikana. Finanční prostředky
budou sloužit k rozvoji odborných znalostí, nových
způsobů využívání technologií, k eliminaci rizik a
negativních následků on-line technologií na životy dětí.
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Kolik centů má jedno euro?
a) 100
b) 1000
c) 10
Znáte odpověď? Pak se zapojte do nové vědomostní
soutěže Eurotime 2010, kterou vyhlásila síť
evropských informačních středisek Europe Direct.
Zapojit se můžou malí i velcí, jednotlivci i skupinky.
Stačí vyplnit kvíz týkající se Evropské unie a poslat jej
na nejbližší evropské informační středisko Europe
Direct. Více informací a závazná pravidla naleznete na
stránkách Europe Direct Česká republika.

Evropský den ochrany spotřebitele
Chcete se dozvědět, jak se
chránit před nekalými praktikami
některých firem? V pátek 12.
března
v Presscentru
na
Krajském úřadě Jihočeského
kraje proběhne tisková konference u příležitosti
Evropského dne ochrany spotřebitele, jenž si EU
každoročně připomíná 15. března.
Zástupkyně českobudějovické pobočky Sdružení
obrany spotřebitele (SOS) Ing. Libuše Oulehlová
upozorní na případy a podání stížností občanů České
republiky zvláště v oblasti zadlužování, úpadku a
insolventnosti.

ED České Budějovice
v evropských regionech“, která se koná ve dnech 8. a
9. dubna 2010 na Krajském úřadě Jihočeského.

KALENDÁŘ AKCÍ
Semináře o EU pro Vás u Vás
1.3 – 23.4.

Eurotime 2010
Vědomostní soutěž sítě Europe Direct

5.3.

Evropský den
ZŠ Matice školské, Č. Budějovice

8.3.

Charakteristika české kultury
ZŠ Pohůrecká, Č. Budějovice

12.3.

Tisková konference u příležitosti
Evropského dne ochrany spotřebitele

10:00

Presscentrum, KÚ JK

12.3.

Lisabonská smlouva
ZŠ Pohůrecká, Č. Budějovice

19.3.

Česká republika a přijetí eura
ZŠ Pohůrecká, Č. Budějovice

Evropský den na ZŠ Matice školské
Evropské informační středisko Europe Direct České
Budějovice připravilo na 5. března pro žáky devátých
tříd na Základní škole Matice školské v Českých
Budějovicích další Evropský den.
Studenti se mohou těšit nejen na zajímavé přednášky
o historii evropské integrace a o možnostech studia
v zahraničí, je pro ně však připraven i dokumentární
film z projektu „Jeden svět na školách“ a pro
odvážlivce kolo štěstí, odkud si každý může odnést
drobné dárkové předměty.

VŠERS zve
na
konferenci
„Udržitelný rozvoj v evropských
regionech“
Do 24. března 2010 mají zájemci možnost se na
stránkách http://konference.vsers.cz/form/ zaregistrovat
na mezinárodní konferenci “Udržitelný rozvoj

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