ED NEWSLETTER • ČÍSLO 1/2012 • VYDÁNO 1. 1. 2012

Ztráta nejen pro ČR
Dne 18. prosince 2011
přišla Česká republika o
jednu
ze
svých
nejvýznamnějších
osobností současnosti Václava
Havla.
Tato
událost plnila koncem roku
přední
strany
nejen
českého, ale
i
evropského
tisku.
Dramatik, disident a první
prezident Československa se stal
po sametové
revoluci symbolem demokracie a svobody.
Na Václava Havla se vzpomínalo i v Bruselu. Všechna
jednání Rady EU dne 19. 12. 2011 začínala minutou
ticha, ve které byla uctěna památka bývalého
prezidenta. Předseda Evropské komise José Manuel
Barroso uvedl: „Havel byl skutečným Evropanem, který
po celý svůj život hájil demokracii a svobodu.“ Pro
předsedu Evropského parlamentu Jerzyho Buzka je zase
bývalý český prezident „ztělesněním sametové revoluce
a opětovného sjednocení Evropy“. Prezident EU,
Herman van Rompuy, stručně uvedl: „Opustil nás velký
muž.“ Polský premiér Donald Tusk označil Havla za
„morálního člověka, intelektuála a velkého Evropana“ a
rovněž za „otce posledního (evropského) sjednocení“.
Kondolence do České republiky zasílalo mnoho dalších
evropských i světových státníků, mezi nimiž nechyběl
ani americký prezident Barack Obama.
Na Havlovu počest se chystají některá česká města
přejmenovat náměstí, školu či jiná místa. Severopolský
Gdaňsk pojmenuje po Havlovi dokonce jednu ze svých
ulic.
Lenka Minaříková
Europe Direct Pardubice

Dánsko přebírá štafetu po
Polsku
V minulém newsletteru byl uveden článek o Dánském
předsednictví, které začalo dne 1. 1. 2012. Pojďme se
nyní zpětně podívat na úspěchy polského předsednictví.
Ačkoliv bylo předsednictví Polska zastíněno krizí
v eurozóně,
která
pravděpodobně
ovládne
i
předsednictví dánské, přesto bylo všeobecně
hodnoceno jako úspěšné.
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Za jeden z největších úspěchů uplynulého polského
předsednictví je považován fakt, že Unie odsouhlasila
zpřísnění rozpočtových pravidel, která nově zahrnují
i automatické sankce. Co se týče řešení krize v eurozóně,
Poláci měli dost svázané ruce díky tomu, že dosud
nepřijali euro za své zákonné platidlo. Piotr Kaczyński
z bruselského Střediska pro výzkum evropské politiky
(CEPS) k danému tématu podotkl: „Protože Polsko není
v eurozóně, byli Poláci v této válce vojáky, ne generály“.
Naopak negativní hodnocení padá na oblast východní
politiky. Po dobu předsednictví Polska se Unii nepovedlo
podepsat s Ukrajinou asociační dohodu ani smlouvu
o bezcelní zóně, jak bylo původně v plánu. Důvodem
bylo zřejmě i věznění Julije Tymošenkové.
Polský ministr pro evropské záležitosti Mikolaj
Dowgielewicz označil jako největší neúspěch polského
předsednictví nepřijetí Rumunska a Bulharska do
Schengenského prostoru. K tomuto uvedl: „Bylo to
bezpochyby největší zklamání polského předsednictví.
Nešlo o technické otázky. Všichni víme, že obě země
kritéria pro přistoupení k Schengenu splnily. Jde o
loajální spolupráci mezi členskými státy, kterou vyžadují
základní smlouvy“.
Zdroje: EurActiv, Presseurop, Euroskop a další.

ROK
AKTIVNÍHO
STÁRNUTÍ
A MEZIGENERAČNÍ SOLIDARITY

Rok 2012 byl vyhlášen Evropským rokem aktivního
stárnutí a mezigenerační solidarity 2012 (dále jen
EY 2012) s důrazem na podporu vitality
a důstojnosti všech osob. Toto téma vyzývá
k zamyšlení nad skutečností, že obyvatelé Evropy
se nyní dožívají vyššího věku a zůstávají díky
dobrému zdravotnímu stavu déle aktivní. Cílem
roku je tedy využít potenciálu rychle rostoucího
počtu starších lidí v Evropské unii, poskytnout jim
příležitosti, aby se aktivně zapojili do hospodářství
a do společnosti, a přenechat jim co nejdéle
odpovědnost za vlastní život.
V České republice je koordinací EY 2012 pověřeno
Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Více o Roku aktivního stárnutí je uvedeno
na webové adrese: http://active-ageing-2012.eu.
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Semináře o EU pro Vás u Vás
Europe Direct Vám nabízí
bezplatné přednášky týkající
se problematiky Evropské
unie.
Seznam
těchto
přednášek
naleznete
na
www.europe-direct.cz.

Evropský den na školách
Europe
Direct
České Budějovice
nabízí základním a
středním školám
projekt Evropský
den na školách.
Cílem
je
zprostředkovat
kvalitní informace
o Evropské unii a
předat
je
studentům
interaktivní formou
a zároveň jim
poskytnout
materiály určené pro jejich další studijní přípravu.
Program Evropského dne vám sestavíme podle vašich
požadavků. Můžete si vybrat nějakou z přednášek o
Evropské unii, promítání filmu „Najít nový domov –
Integrace uprchlíků v Evropě“ z projektu UNHCR a
z kvízů a her o ceny.
Máte-li zájem, aby se Evropský den uskutečnil na vaší
škole, můžete nás kontaktovat na europedirect@krajjihocesky.cz.

katalogů a publikací
knihovny centra ED.
Absolvent
obdrží
potvrzení o praxi, praxe
není honorována.
Přihlásit
se
můžete
na
europedirect@krajjihocesky.cz.

Další služby informačního
střediska Europe Direct České
Budějovice
•

Zodpovídání dotazů týkajících se EU, a to
osobně či prostřednictvím telefonu nebo emailu.

•

Pomoc při hledání zdrojů informací o EU.

•

Bezplatná nabídka tištěných informačních
materiálů s evropskou tématikou.

•

Bezplatný přístup k internetu pro vyhledávání
informací o EU.

•

Možnost zapůjčení knih z naší knihovny.
Katalog najdete na http://www.europedirect.cz/strediska/ceske-budejovice/knihovna/.

Informace o našich akcích naleznete na www.europe-direct.cz
EUROPE DIRECT České Budějovice
Jihočeský kraj – Krajský úřad
Kontaktní osoby: Michaela Bartůšková, Šárka Postlová
tel.: 386 72 0 110, e-mail: europedirect@kraj-jihocesky.cz

HLAVNÍ PARTNER

Nabídka stáže na Europe
Direct České Budějovice
Europe Direct České Budějovice nabízí studentům se
zájmem o evropskou problematiku možnost praxe,
která zahrnuje informování veřejnosti o evropských
záležitostech, příprava tematických rešerší a uspořádání

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