EVROPSKÝ TÝDEN REGIONŮ A MĚST

BRUSEL 7. 10. – 9. 10. 2019

V rámci internacionalizace naší Fakulty právnické a plnění česko-bavorského projektu jsme podpořili
studijní výjezd pomocných vědeckých pracovníků, kteří vycestovali na vlastní náklady do Bruselu při
příležitosti konání Evropského týdnu regionů a měst, který probíhal v belgickém hlavním městě od 7. -10.
10. 2019. Účelem cesty bylo mimo jiné navázání nových kontaktů pro naši fakultu zejména v evropských
institucích. V rámci účasti na konferencích, seminářích a workshopech se studenti zaměřili na získávání
podkladových materiálů pro nadcházející odborné právní soutěže, jakými jsou např. SVOČ, či pro další
studentskou badatelskou činnost.

Co je vlastně Evropský týden regionů a měst?
Je to platforma pro výměnu názorů a zprostředkování vzájemných internacionalizačních kontaktů.
Zároveň se jedná o každoroční setkání veřejnosti, odborníků, zástupců akademické obce a politiků pod
záštitou Evropského výboru regionů (European Committee of the Regions-CoR) a Evropské komise, resp.
Generálního ředitelství pro regionální a městskou politiku (Directorate-General for Regional and Urban
Policy-DG REGIO). Je to také vhodný prostor pro výměnu politických a právních názorů ve vztahu
k rozvoji evropské politiky soudržnosti. Její podstatou je zdůraznění faktu, že jednotlivé regiony a města

jsou velmi klíčovými aktéry z hlediska tvorby evropské legislativy, a proto EU při respektování principu
subsidiarity, činí kroky tak, aby se co nejvíce přiblížila svým občanům a realizovala svou politiku spolu s
městy a regiony co možná nejefektivnějším způsobem.

Konference, workshopy a open-table meetingy
Přes velmi široké spektrum nabízených konferencí a workshopů se naši studenti účastnili setkání, která se
zaměřovala zejména na oblast lidsko-právní a na oblast veřejné bezpečnosti a migrace. Z diskutovaných
témat můžeme zmínit např. výzvu ke zlepšení podílu financování integračních procesů pro osoby
s migrační historií z fondů EU, právní výzvy integrace v rámci trhu práce s ohledem na princip rovného
zacházení a nediskriminace, právní podklad pro spolupráci na vnějších hranicích EU v rámci období post2020 anebo integraci azylantů v periferních oblastech. Studenti měli možnost diskutovat vybrané
teoretické otázky přímo se zaměstnanci Evropské komise a jiných orgánů EU, kteří se přímo podílejí na
tvorbě legislativních právních aktů Unie a Rady Evropy. Studenti pak dílčí části této činnosti představí na
katedře ústavního a evropského práva na příštím Kolokviu, které se koná 29.11.2019.

