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Belgie střídá Španělsko
Konec první poloviny roku
2010 je také koncem
španělského předsednitví
v Radě EU, kdy jej
1.
7. vystřídá Belgie.
Dle španělského premiéra
Zapatera lze předsednictví
označit za uspokojivé. Země předsedala evropské
sedmadvacítce v době „vrcholící finanční krize“. Za
nejvýznamnější úspěch se považuje implementace
Lisabonské smlouvy a přijetí řady hospodářských
opatření, včetně nové strategie růstu a
zaměstnanosti Evropa 2020.
Úspěchem je i dohoda o diplomatické službě EU,
která znamená konec diskusím o podobě Evropské
služby pro vnější činnost (EEAS – External
European Action Service). Dojednaný kompromis
slibuje Evropskému parlamentu pravomoci v oblasti
rozpočtu nové služby a zaručuje, že bude v
předstihu informován o důležitých politických a
strategických krocích. Na druhou stranu EEAS bude
ve svém rozhodování autonomní. O financování
rozvojové
pomoci
budou
spolurozhodovat
Parlament a Komise. Minimálně 60 % pracovníků
EEAS
budou tvořit
současní
zaměstnanci
evropských institucí a zbytek pak diplomaté
z národních států.
Stejně
jako
Španělsko
i
Belgie
určila
hlavní priority pro
své nadcházející
předsednictví. Těmi jsou tato témata:
v řešení přetrvávající ekonomické krize s
cílem zvýšit dohled nad finančními trhy,
v sociální koheze a boj proti chudobě,
v příprava na prosincovou mezinárodní
konferenci, zaměřenou na klimatické otázky
v mexickém Cancúnu,
v implementace
tzv.
Stockholmského
programu,
vyjednaného
švédským
předsednictvím,
v pokračování v kursu politiky rozšiřování a
zavádění EEAS
O belgickém předsednictví se dočtete více na
http://www.eutrio.be/.
Andrea Pavlíková, vedoucí Europe Direct Pardubice
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S označením CE je evropský trh váš!
Označení CE často vidíme na výrobcích
v obchodech. Ale co tato dvě písmena
doopravdy vlastně znamenají? Označení CE
znamená, že výrobek odpovídá příslušným
předpisům EU a může být prodáván v celé EU.
Označením CE se výrobce zavazuje k plnění
příslušných právních požadavků, zejména o
ochraně zdraví, bezpečnosti a životního prostředí.
Zároveň je čeká za nedodržení těchto standardů
vysoký postih.
V současné době pořádá EK informační kampaň o
označení CE s názvem „S označením CE je
evropský trh váš!“ Místopředseda Komise a komisař
pro průmysl a podnikání Antonio Tajani uvedl:
„Cílem naší kampaně je podpořit lepší porozumění
významu tohoto označení a účelu jeho používání.
Tato důvěra však také závisí na spolehlivosti
systému, na němž je označení CE založeno.
Spolehlivost přispěje k vyšší důvěře spotřebitelů a
přinese výhody výrobcům a distributorům.“
Označení CE se nemusí uvádět na všech výrobcích
prodávaných v EU. Toto označení se vztahuje
zhruba na 23 různých kategorií výrobků, jako jsou
např. hračky, elektrické spotřebiče, stroje a výtahy.
Zdroj: www.ec.europa.eu/cemarking

GENDER QUALITY
Expertní síť pro rovnoprávnost
mužů a žen
GENDER EQUALITY je síť právních
expertů zabývající se aplikací práva
Evropské unie v oblasti rovnosti žen a
mužů.
Cílem sítě je snížit nerovnosti mezi muži a
ženami v běžném životě, pracovních vztazích
či nově přijímané legislativě na národní a
evropské úrovni. Síť vyvíjí aktivity na podporu
vyšší informovanosti v oblasti rovných práv
mužů a žen a propaguje téma rovnosti na
celoevropské úrovni. Síť expertů je rovněž
garantem činnosti Evropského institutu pro
rovnost pohlaví, který napomáhá evropským
institucím při naplňování cílu genderové
politiky.
Více
na:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=418
&langId=en
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Letní fotografická soutěž
Také zjišťujete, že
Evropská unie a její
symboly jsou všude
kolem nás?? Pak
toho
využijte
a
zapojte se s námi do
letní
fotografické
soutěže.
Europe
Direct Česká republika vyhlašuje letní fotografickou
soutěž EU všude, kam se podíváš! Tato soutěž je
zaměřena na všechny věkové kategorie bez
rozdílu. Úkolem soutěžících je vyfotit se s něčím,
co připomíná Evropskou unii, může se jednat o
symboly EU, známé památky členských zemí
apod. Důležité je pak fotografie doručit do 10. 9.
2010 na nejbližší středisko Europe Direct. Pětice
nejlepších bude oceněna věcnými cenami a ty
s nejoriginálnějším nápadem a ztvárněním budou
součástí putovní výstavy po střediscích Europe
Direct. Objevte v sobě fotografické vlohy a fantazii a
zapojte se s námi do soutěže..

Poslední kusy
diářů
na školní rok
2010/2011
V průběhu prázdnin máte poslední možnost získat
evropské diáře na školní rok 2010/2011.
Tyto diáře jsou užitečné zejména z toho důvodu, že
informují o aktuálním dění v rámci Evropské unii,
sdělují základní informace o Evropské unii,ale i o
studijních a pracovních příležitostech, ekologii atd..
Navštivte náš stánek ve vestibulu Krajského úřadu
Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v
Českých Budějovicích a odneste si nejen diář, ale i
další zajímavé a užitečné informace.
Na stánku nás v době letních prázdnin zastihnete
každý všední den od 8 do 15 hodin či je možné nás
kontaktovat přes email a diář Vám bude zaslán
poštou.
KALENDÁŘ AKCÍ

Kecejme do toho
nový projekt České rady dětí a
mládeže
Projekt „Kecejme do toho“ se
snaží přiblížit veřejné dění
mladým lidem. Cílem je vytvoření takové národní
sítě, kde se mohou mladí lidé vyjadřovat v
diskuzích a dalších on-line aktivitách k tomu, co
se děje kolem jich samých a můžeme se tak
pokusit to společně změnit.
Výstupy z daného projektu budou předány i politické
reprezentaci, tak aby hlas mladých lidí byl opravdu
slyšet a politici získali reálnou odezvu.
Hlavní část projektu začne v září 2010 a potrvá
nejméně do konce června 2011. Můžete se těšit
na diskuze na on-line platformě kecejmedotoho.cz,
open air festival, diskuze a workshopy s mladými
lidmi a odborníky, konference s politiky a úředníky
a mnoho dalších…
Zapojte se i Vy!
Sledujte aktuální info na Facebooku.
Více na: www.kecejmedotoho.cz

ČERVENEC

Semináře o EU pro Vás u Vás

1. – 10.9.

Letní fotografická soutěž

Informace o našich akcích naleznete na www.europe-direct.cz
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