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FINSKÉ PŘEDSEDNICTVÍ
V RADĚ EVROPSKÉ UNIE
Od 1. července 2006 do konce roku 2006 předsedá
Radě EU Finsko. Předsednictví přebralo po
Rakousku a k 1. lednu 2007 ho předá Německu.
Předsednictví rotuje mezi členskými státy každých
šest měsíců.
Během svého předsednictví chce Finsko rozvinout
zahraniční aktivitu celé Unie, především zefektivnit
rozhodovací proces v souvislosti se spoluprací v
policejních
a
trestních
záležitostech. Bude
rovněž
monitorovt pokrok Bulharska
a Rumunska
při plnění
přístupových
kritérií,
pokračovat v přístupových
jednáních s Chorvatskem a Tureckem.
Finsko se bude také snažit přiblížit občanům pozadí
rozhodovacích procesů a práci institucí uvnitř EU.
Hlavní priority finského předsednictví:
Globalizace a demografické změny (zvýšení míry
zaměstnanosti a produktivity; založení Evropského
institutu pro rovnost pohlaví, jehož hlavním úkolem
bude boj proti diskriminaci na základě pohlaví)
Zvýšení
konkurenceschopnosti
(posílit
konkurenceschopnost Evropy ve světě, podporovat
domácí trhy v oblasti služeb a energií, podporovat
inovační politiku),
Kvalitní a efektivní vzdělávání (zvýšit tok investic
do
oblasti vzdělání, kvalitu univerzit, podpora
spolupráce v
oblasti vyššího vzdělávání a
odborného školství, usnadnit
mobilitu studentů a učitelů
mezi EU a Ruskem)
Změna klimatu (zmírňovat
klimatické změny)
Posílení
bezpečnosti
(předcházet terorismu, řešit imigrační otázky a tak
připravit rozšíření Schengenského systému)
Posílení vnějších vztahů EU (klíčovou oblastí v
rámci zahraničních vztahů bude západní Balkán a
Rusko; posílit spolupráci se Spojenými státy při
řešení globálních a regionálních problémů jako jsou
klimatické změny, ekonomická iniciativa a podpora
demokracie a stability, řešení konfliktních situací).

Logo finského
předsednictví navrhl
grafik Timo Kuoppaly.
Logo má odrážet
dynamické změny,
kterými Evropská unie prochází, hodnoty obohacené
o nové členy a tím i novou jednotu.

VÝSLEDKY RAKOUSKÉHO PŘEDSEDNICTVÍ
Rakousku se podařilo uzavřít vleklé jednání o
rozpočtu EU na léta 2007-2013. Uzavřelo také
pracné hledání konsensu o evropském řidičském
průkazu, který bude v Unii zaváděn od roku 2012 s
platností na 10 až 15 let a dosáhlo konsensu ohledně
směrnice o liberalizaci služeb. EU se dohodla na
startu ambiciózní energetické politiky.
Rakušanům se však nepodařilo rozhýbat veřejnou
diskusi o evropské ústavní smlouvě a o budoucnosti
EU obecně, v těchto snahách bude nyní pokračovat
Finsko.

SOUTĚŽ EU O CENY V HODNOTĚ 5 000 €
Informační kampaň Evropské unie „Za rozmanitost.
Proti diskriminaci." vyzývá prostřednictvím soutěže o
nejlepší plakát „Breaking Stereotypes" studenty
umění a designu ze všech zemí Unie k vytvoření
kreativního
návrhu
vyjadřujícího
rozmanitost.

Studenti by měli vytvořit návrh plakátu, který by
podporoval myšlenku rozmanitosti společnosti, tak
jak ji chápou mladí lidé. Díla budou posuzována na
základě jejich kreativního pojetí, originality,
srozumitelnosti sdělení a celkového dojmu. Své
práce mohou přihlásit do soutěže jednotlivci i týmy
složené maximálně ze 3 studentů.
Přihlásit do soutěže se můžete zdarma do 31. 7.
2006. Více informací naleznete na těchto webových
stránkách:
http://postercompetition.stopdiscrimination.info/index.php?id=22

Knihy v příruční knihovně:

JAK FUNGUJÍ INSTITUCE EVROPSKÉ UNIE?
RADA EVROPSKÉ UNIE
Rada Evropské unie je legislativní a výkonný orgán,
který reprezentuje členské státy a může rozhodovat o
všech otázkách integrace.
Rada EU, někdy také
nazývaná Rada ministrů,
má
rozsáhlé
zákonodárné a výkonné
pravomoci.
V
předsednictví Rady se
členské země střídají po
šesti měsících podle
předem daného pořadí. Předsednická země má
možnost určovat témata a priority Rady a tím ovlivnit
směr, kterým se ubírá celá Unie. Zejména menší
členské země proto trvají na zachování rotačního
předsednictví. Ve snaze o určitou kontinuitu práce
Rady se postupně utvořila neformální formace zvaná
"trojka". Trojka sestává z ministrů zahraničí státu
aktuální předsednické země a zemí, které
předsednictví zastávají před a po ní. Každá členská
země se tedy v různé intenzitě podílí na přípravě až
šesti po sobě následujících summitů v průběhu 18
měsíců; role Předsednictví je však dominantní.
Každá
členská
země je v Radě EU
zastoupena
ministry. Scházejí
se
v ní
ministři
zahraničí,
zemědělství,
průmyslu, životního
prostředí a dopravy.
Způsob, kterým Rada přijímá rozhodnutí, se řídí
podle ustanovení v jednotlivých článcích zakládacích
smluv. V zásadě jde o jeden ze tří různých způsobů
hlasování: prostou většinou; kvalifikovanou většinou;
jednomyslným
hlasováním.
Při
hlasování
kvalifikovanou většinou (touto cestou se schvaluje
většina rozhodnutí Rady) je zapotřebí naplnit princip
takzvané trojí většiny:
•

Pro návrh se musí vyslovit nadpoloviční
většina členských států, pokud se hlasuje o
návrhu předloženém Komisí (takových je
většina). U ostatních rozhodnutí musí být
podpora členských států dvoutřetinová.

•

Státy hlasující pro návrh musí představovat
alespoň 62 % celkové populace EU.

•

Návrh musí být podpořen stanoveným
počtem hlasů. Každá členská země má určitý
počet hlasů, který je odvozen od její velikosti
(tj. počtu obyvatel, ovšem se zvýhodněním
menších států). K přijetí rozhodnutí
kvalifikovanou většinou je v současné době
zapotřebí 232 hlasů z celkového počtu 321. I
když má každá členská země při hlasování
kvalifikovanou většinou určitý počet hlasů,
není možné, aby tyto hlasy dělila - musí být
použity všechny najednou.

•
•
•
•

Evropská společenství – První pilíř Evropské
unie (Had, Urban, MZ, 2000)
Glosář – Instituce, politiky a rozšíření EU (IC
EU Praha, 2001)
Instituce Evropské unie (Delegace Evropské
komise v ČR, 2002)
Obecná zpráva o činnosti Evropské unie
2005 (EK, 2005)

Publikace zdarma:
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Jak funguje Evropská unie (ES, 2005)
Základní fakta a čísla o Evropě a
Evropanech
Jednotný trh v kostce – Zajišťování řádného
řízení podniků
Zpráva o realizaci grantových schémat
SROP Jihočeského kraje ke dni 31. srpna
2005
Informační středisko EUROPE DIRECT
Krajského úřadu Jihočeského kraje – Zpráva
za rok 2005
Aktuální zpravodaje:
Informace Stále 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
www.europeum.org - stránky Institutu pro
evropskou politiku
www.eu2006.fi - oficiální stránky finského
předsednictví
http://ue.eu.int/cms3_fo/index.htm - oficiální
stránky Rady Evropské unie

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

