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EVROPSKÝ
REPORTÉR
Aktuálně, spolehlivě, nezávisle.

O Evropě se bude rozhodovat v Brně
Organizátoři projektu
Statutární město Brno se dne 18. 09. 2017 stane sídlem modelového
zasedání institucí Evropské unie s názvem Rozhoduj o Evropě, které je
určené pro středoškolské studenty z České a Slovenské republiky.
Projekt, který se poprvé uskutečnil v roce 2008, má za cíl rozšiřovat
povědomí mladých lidí o Evropské unii, aktuálních evropských
otázkách a možnostech aktivního zapojení se do veřejného dění.

Spolu se sedmdesáti účastníky se letošní akce zúčastní celá řada
odborníků a zajímavých osobností. Mezi nimi najdeme bývalého
místopředsedu Evropského parlamentu Libora Roučka, europoslankyni
Olgu Sehnalovou, či europoslance Jiřího Pospíšila a Ivana Štefance. V
diskusích s europoslanci a dalšími hosty se vrátíme k regionálním
seminářům, které probíhaly v letošním roce ve všech českých a
slovenských krajích.
Agendou modelového zasedání Rozhoduj o Evropě bude přijetí
obecného nařízení o ochraně osobních údajů a vytvoření Evropské
pohraniční stráže. Martin Hrabálek z Fakulty regionálního rozvoje a
mezinárodních studií Mendelovy univerzity představí agendu
modelového zasedání a legislativní návrhy účastníkům simulace.
V rámci akce budou prezentovány možnosti programu Erasmus+
Michaelou Ducháčkovou (Dům zahraniční spolupráce). Studenti budou
moci také prezentovat svou představu o budoucí podobě EU.
Markéta Mlčúchová
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Projekt Rozhoduj o Evropě je realizován
nevládní organizací EUTIS ve spolupráci
se slovenským Centrem pre európsku
politiku.
Cílem obou
neziskových
organizací je prohlubovat znalosti a
povědomí široké veřejnosti o Evropské
unii. Projekt je organizován za podpory
programu Erasmus+. Partnery projektu
jsou dále Konrad Adenauer Stiftung,
Odbor komunikace o evropských
záležitostech Úřadu vlády ČR a
Eurocentra, Národní pracovní skupina
pro strukturovaný dialog s mládeží,
Katedra politologie Fakulty sociálních
studií Masarykovy univerzity a také
Zastoupení Evropské komise v České
republice a Europe Direct Česká
republika.
Markéta Mlčúchová

Hranice bez hraníc
Európsky kontinent už niekoľko rokov sužujú prívalové vlny ilegálnej migrácie. Preplnenosť záchytných táborov, strach
a neistota obyvateľstva, ako aj nespočetné množstvo vyhasnutých ľudských životov doviedlo Európsku úniu pred ťažké
rozhodnutie. Návrh nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o pohraničnej a pobrežnej stráži by znamenal veľký krok
vpred pri zadržiavaní migrácie a ochrane európskeho obyvateľstva. Pôvodné znenie návrhu predpokladá integrovanú
správu vnútorných a vonkajších hraníc, avšak s dôrazom naďalej dodržiavať 4 slobody.
Zriadenie európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, z pôvodnej agentúry FRONTEX, bude mať za následok rozšírenie jej
právomocí, technického vybavenia a personálnej základne. Posilnená by mala byť aj spolupráca medzi členskými štátmi
EU, najmä pravidelnými cvičeniami pre prípad masovej migračnej vlny.
Nový návrh nemá priniesť bezpečnosť len obyvateľom EÚ, ale aj samotným migrantom, ktorí často počas nebezpečných
presunov prichádzajú o život a zaručuje dodržiavanie základných ľudských práv počas všetkých operácií.
Otáznym však ostáva nasadenie členov pohraničnej a pobrežnej stráže počas mimoriadnej situácie na územie
členského štátu, a to aj bez jeho súhlasu. Ako sa s touto citlivou témou vysporiadajú ministri a poslanci na modelovom
zasadnutí v Brne budeme pozorne sledovať počas nasledujúceho týždňa.

Tímea Červeňová

Unie zpřísňuje podmínky ochrany osobních údajů
Osobní údaje uvádějí lidé téměř všude. Není tedy tak složité, aby došlo k jejich zneužití. Proto vzniklo Obecné nařízení o
ochraně osobních údajů (GDPR), které si klade za cíl hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení
s jejich daty a osobními údaji. GDPR se týká všech firem a institucí, ale i jednotlivců a online služeb, které zpracovávají
data uživatelů.
Pro GDPR je charakteristická zejména jeho univerzální použitelnost ve všech státech Evropské unie, a také na Islandu,
v Norsku a Lichtenštejnsku. Nařízení má tedy i sjednocující účinek, protože jednotná pravidla pro zpracování osobních
údajů budou ve všech zmiňovaných státech zcela identická, což bylo ostatně i jedním z cílů celého Obecného nařízení.
GDPR také zavádí vysoké sankce pro subjekty, které novou legislativu nebudou dodržovat. Nařízení v předložené podobě
navíc zavazuje některé zpracovatele dat k zavedení nezávislé pozice Inspektora ochrany údajů. Jeho úkolem bude
dohlížet na řádné zacházení s osobními daty a hlásit možné úniky dat či porušení zákona.
Bude velice zajímavé pozorovat, s jakými poznámkami a komentáři k GDRP vyrukují ministři a europoslanci na
brněnském modelovém zasedání institucí Evropské unie.

„V současné době se osobní údaje stávají cennou obchodní komoditou. Řada firem bez nich
nemůže ani fungovat,“
Eva Škorničková, právní konzultantka ochrany dat a bezpečnosti IT.

Jan Jakovljevič
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