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Ministři členských států a
europoslanci se sjeli ke společnému
zasedání
Do Trenčianských Teplic začali v odpoledních hodinách
přijíždět ministři jednotlivých členských států a
europoslanci na společné zasedání Rady EU a Evropského
parlamentu. Na programu jednání bude otázka
mezinárodních telefonních tarifů a tabáková směrnice,
očekává se však, že agenda může být ovlivněna také
aktuálním politickým děním. Během celého roku se obě
instituce zabývaly situací na Ukrajině a vztahy s Ruskem a
jednání byla často paralyzována neschopností jednotlivých
zemí nalézt kompromis. Obě projednávaná témata jsou
však pro EU velmi důležitá a jsou s nimi spojena mnohá
očekávání, týkají se totiž zásadních otázek spojených
s evropskou integrací – umožnění co nejsnazšího pohybu a
komunikace napříč hranicemi jednotlivých států a ochrany
zdraví evropských občanů. Ministři i europoslanci tak
budou pod velkým tlakem ze strany médií i veřejnosti ve
svých domovských státech, aby dokázali dosáhnout
dohody. Lze očekávat, že pokud se tak nestane na zasedání
v Trenčianských Teplicích, budou jednání odsunuta na
podzim, což může vyvolat velkou vlnu nevole.

EÚ v Trenčianskych Tepliciach
(bez Mečiara)
Ministri členských štátov EÚ spolu
s poslancami Európskeho parlamentu
prišli do svetoznámeho kúpeľného
mesta Trenčianskych Teplíc na
modelové zasadnutie za účelom
rokovať
o dvoch
aktuálnych
a dôležitých európskych otázkach za
účelom skvalitnenia služieb a ochrany
zdravia občanov EÚ. Zasadnutie sa
v tomto meste nekoná na podnet
bývalého premiéra SR Vladimíra
Mečiara, ale z dôvodu priblížiť
fungovanie inštitúcií EÚ bližšie
k mladým študentom. Modelové
zasadnutie inštitúcií EÚ prebieha
v priestoroch hotela Most Slávy, ktorý
sa preslávil aj vďaka prestížnemu
filmovému festivalu Art Film.
Spomínaný
hotel
sa
spája
s významnými osobnosťami
filmového plátna akými sú Sophia
Loren, Ornella Muti či legendárny
filmový zvodca Paul Belmondo,
ktorých mená nájdete pripevnené na
Moste slávy.
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Predstavujeme predsedov Rady a Európskeho parlamentu
Michal Haman
Předseda Rady EU žije dvojí život – když ho nezastihnete na
jednáních v Bruselu, je pravděpodobné, že je právě na
koncertním turné. . Jeho velkou vášní je hip hop a nejraději
rapuje o evropské integraci a spotřebitelských právech, i
proto bude aktuálně projednávaná témata sledovat
s velkou ostražitostí. Proslýchá se, že ve volném čase
pracuje na zhudebnění jednacího řádu Rady EU, tento
projekt údajně chápe, vedle své dlouholeté politické
kariéry, jako své životní dílo.

Jan Míča
Předseda Evropského parlamentu a současně Výboru
pro průmysl, výzkum a energetiku má za sebou
dlouholetou úřednickou a politickou kariéru. Začínal na
místní a akademické úrovni v Brně a přes česká
ministerstva se postupně vypracoval až do Bruselu.
V dětství toužil po kariéře vědce či technologa, na radu
zkušenějších však dal přednost perspektivnějším
sociálním studiím. Nyní tak svou lásku k technice a
přírodním vědám realizuje alespoň členstvím ve Výboru,
který se těmito otázkami zabývá. Pro jeho členy
organizuje pravidelný chemický a přírodovědecký
kroužek.

Úvod do európskych inštitúcií: Európsky parlament
Predstavujeme prvý z kľúčových orgánov EU zastúpených na modelovom zasadaní
Európsky parlament pozostáva z poslancov, ktorí sú každých päť rokov priamo volený občanmi EÚ.
Počet poslancov EP za každý členský štát je približne pomerný k jeho počtu obyvateľov, pričom celkový
počet nesmie prekročiť 751 (750 plus predseda). Poslanci EP sa združujú podľa politickej, a nie podľa
štátnej príslušnosti. Európsky parlament má tri základné úlohy: prerokováva a schvaľuje európsku
legislatívu v spolupráci s Radou; dohliada na to, aby bola činnosť ostatných inštitúcií EÚ, hlavne Komisie, v
súlade so zásadami demokracie; prerokováva a prijíma rozpočet EÚ v spolupráci s Radou. V mnohých
oblastiach, ako sú napríklad ochrana spotrebiteľov a životné prostredie, Parlament v spolupráci s Radou EÚ
rozhodujú o konečnom znení právnych predpisov EÚ a oficiálne ich prijímajú. Tento postup sa nazýva
riadny legislatívny postup (bývalé spolurozhodovanie). Súhlas Parlamentu je okrem toho potrebný pri
určitých významných rozhodnutiach, ako je napríklad vstup nových krajín do EÚ.
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