AK T U ÁL NÍ I NF ORM ACE E UROP E DI RE CT KRAJSKÉHO ÚŘADU
JIHOČESKÉHO KRAJE
LEDEN ’06
EUROPE LIVE! Evropa všemi smysly
Tentokrát v Německu
Zdá se vám Evropská unie příliš vzdálená?
Zkuste se seznámit s jednotlivými členskými
státy a jejich specifiky všemi smysly.
V novém pravidelném pořadu, který budeme pořádat
v příjemných prostorách EIC v Krajinské ulici, budete
moci každý měsíc poznat
jeden členský stát Evropské
unie, seznámit se s jeho
geografickými zajímavostmi
(prostřednictvím
videa),
ochutnat místní speciality,
poslechnout
si
ukázku
z národní hudby či literatury, ale hlavně se setkat
s rodilým mluvčím, který vás seznámí s tím, co se mu
líbí / nelíbí na jeho rodné zemi a na Čechách a také
Vám řekne, co přinesla Evropská unie právě jeho
rodné zemi.
První setkání se koná 26.1. od 18:00 v EIC, Krajinská
2, 370 01 České Budějovice.
***

Europe Direct KÚ JK vydal vlastní knihy
Během loňského roku jsme připravili k vydání dva
tituly, které bychom vám rádi zdarma nabídli: První
z nich, Zpráva o realizaci grantových schémat
SROP Jihočeského kraje, představuje úspěšné
projekty Jihočeského kraje podané ve Společném
regionálním operačním programu a zároveň
poskytuje potenciálním žadatelům bližší informace
o SROP. Druhým titulem je publikace, která
představuje činnost ED KÚ JK v loňském roce a
plány pro rok 2006. „Výroční zpráva“ s názvem
Europe Direct Krajského úřadu Jihočeského
kraje 2005 bude k dispozici na konci ledna.

Zajímavé knihy v Europe Direct KÚ JK
Do nového roku bychom Vám rádi dali malý dárek
v podobě zajímavých knih, které si u nás můžete
vyzvednout zdarma.
Úplnou novinkou je titul Václav Havel: Evropa jako
úkol. Kniha obsahující projevy z let 1990 až 2004
přináší nejen zajímavé myšlenky významného
politika k evropské integraci, ale také mapuje vývoj
integrace od počátku devadesátých let. Titul vydal
Úřad vlády jako první titul v edici Zamyšlení nad
Evropou. (pokračování na následující straně).

Zveme Vás:
Beseda s poslancem Evropského parlamentu
MUDr. Jaroslavem Zvěřinou
EVROPSKÁ UNIE BEZ SMLOUVY O ÚSTAVĚ PRO
EVROPU
Místo:
Krajský úřad
Jihočeského kraje
Datum:
9. ledna 2006 ve
14:00
Účast prosím potvrďte nejpozději do 4.1. 2006 na:
houskova@kraj-jihocesky.cz

Naše další akce:
ROZŠIŘOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE NA VÝCHOD
Co pro Evropskou unii znamená přijetí Rumunska,
Bulharska a Turecka?
Lektor: PhDr. Salim Murad – katedra
Společenských věd, Pedagogická fakulta Jihočeské
univerzity v Českých Budějovicích
Místo: Evropské informační centrum JU, Krajinská 2,
České Budějovice
Datum: 18. ledna 2006 v 16:00
Od
15.1.
2006
výstava
k rakouskému
předsednictví „Rakousko – v čele Evropy“ ve
vstupní hale Krajského úřadu Jihočeského kraje, u
informačního stánku Europe Direct KÚ JK.
5. 1. od 10:00 na krajském úřadě prezentace Stálé
kanceláře Jihočeského kraje v Bruselu a
programu eTwining určená ředitelům škol
v Jihočeském kraji.
Informace o dalších seminářích a akcích
naleznete na našich webových stránkách:
www.europedirect.cz/ceskebudejovice

(Zajímavé knihy…) Druhou knihou, o níž bychom se
s Vámi rádi podělili, je titul Martin Komárek: Unie
jaká je aneb Proč se Francouzi bojí
polských
instalatérů.
Řada
ironických
i
vážně
míněných
komentářů k politice Evropské unie i
našemu členství v ní prezentuje
poprvé Evropskou unii skutečně
srozumitelným způsobem a vede i
k vyvrácení mýtů, které kolem EU
vznikají.

Diskutujte o Evropské unii na
stránkách
www.europedirect.cz!!
Řekněte nám svůj názor na aktuální události
EU i naši budoucnost v ní.
Nové knihy zdarma či v příruční knihovně:
•
•
•

Rakouské předsednictví v Radě
Evropské unie
Rakousko převzalo předsednictví v Radě Evropské
unie od Velké Británie 1. ledna 2006 na šest měsíců,
tedy do 30. června 2006.
Logem rakouského předsednictví se stal čárkový kód
vytvořený z barev vlajek členských zemí Evropské
unie, který má sjednocovat všechny státy v jediném
symbolu, a tak potvrdit motto “Jednota v
rozmanitosti”. Státy jsou v čárkovém kódu
uspořádány podle geografické polohy od západu k
východu.
Přestože se během předsednictví Velké Británie
podařilo schválit rozpočet na léta 2007 – 2013, čeká
Rakousko také celá řada úkolů. Velké diskuse jsou
očekávány kvůli schvalování tzv. směrnice o
službách, která má systematicky odstraňovat
překážky v pohybu služeb přes hranice, a tak posílit
evropskou konkurenceschopnost. Zároveň se chce
Rakousko pokusit vytvořit nový model pracovního
trhu, který by vycházel z rovnováhy flexibility a
bezpečnosti (anglické slovo “flexicurity”) a vedl by ke
snížení nezaměstnanosti, mohl přinést úpravu
směrnice o pracovní době a vedl ke zvýšení
konkurenceschopnosti v podnikatelském sektoru.
V oblastech ochrany životního prostředí a zdraví si
Rakousko dalo za cíl zjednodušit návrh nařízení
REACH, které na konci roku 2005 schválil Evropský
parlament.
Rakousko se během svého předsednictví hodlá
věnovat i obecnějším tématům, např. dalšímu
možnému rozšiřování Evropské unie či revitalizaci
euroústavy.
Program v Rakousku: „The Sound of Europe“
Za účasti předsedy Evropské komise José Manuel
Barrossa proběhne 27.-28.1. v Salcburku konference
„The Sound of Europe“, která se bude zamýšlet nad
evropskou budoucností.
Více
informací
k rakouskému
předsednictví:
www.eu2006.at
Nejbližší pořady, které ED KÚ JK chystá u
příležitosti rakouského předsednictví EU:
Leden 06: * výstava „Rakousko – v čele Evropy“
Únor 06: * Europe Live! – Tentokrát v Rakousku
* beseda s rakouským politickými zástupci
* výstava „Rakousko – v čele Evropy“
+ Informace o akcích, které probíhají v Rakousku

•
•

The European Environment (EEA, 2005) –
Evropské životní prostředí
Employment in Europe 2005 (EC, 2005) –
Zaměstnanost v Evropě 2005
2006 – European year to promote workers‘
mobility – 2006 – Evropský rok na podporu
pracovní mobility
Mass vocational education and training in
Europe (EC, 2005) – Odborné vzdělání a
kurzy v Evropě
Climate change – what is it all about? –
Změny klimatu – co se děje? EC, 2005)

Publikace zdarma:
•
•
•
•

•
•
•
•

Průvodce pro občany – Ústava pro Evropu
Ústava pro Evropu
Smlouva o ústavě pro Evropu (plné znění)
Glosář: Instituce, politiky a rozšiřování
Evropské unie (ES, 2004)
Aktuální zpravodaje:
Informace Stálé kanceláře Jihočeského kraje
v Bruselu
Eurokurýr – vydává odbor pro informování o
evropských záležitostech Úřadu vlády
Evropský telegraf - vydává OS Europlatform,
které se snaží zviditelňovat ČR v rámci EU
Newsletter EUROPEUM –informace Institutu
pro evropskou politiku

Užitečné odkazy:
•

•
•
•
•

www.europedirect.cz - přehled informačních
sítí Europe Direct v České Republice, na této
adrese naleznete i kontakt na naše Europe
Direct středisko:
www.europedirect.cz/ceskebudejovice
www.vlada.cz - Úřad vlády, odbor o
informování o evropských záležitostech
www.euroskop.cz - oficiální zdroj informací o
členství ČR v EU, zřizovaný Úřadem vlády,
mj.informace o práci v EU
http://europa.eu.int - oficiální stránky EU
http://europa.eu.int/constitution/index_cs.htm
- plné znění evropské ústavy

Kontakty:
Kontaktní osoba: Lenka Housková
E-mail: houskova@kraj-jihocesky.cz
ED je přístupné: Po – Pá: 8:00 – 17:00
Eurofon: 800 200 200
Informační linka: 00800 6 7 8 9 10 11
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2,
České Budějovice, 370 76,
http://www.kraj-jihocesky.cz

