Strana 1 (celkem 2)
                      Karlovarský kraj 
          Zastupitelstvo kraje – Výbor pro národnostní menšiny

   Usnesení z 5. zasedání Výboru pro národnostní menšiny ( dále jen VNM ), které bylo pojato jako studijní cesta do Bruselu za zkušenostmi EU, konané ve dnech 20.-22.11. 2007

                                               --------------------------------

Přítomni:   Stanislav Strmeň,  Zdeňka Braunová,   Jana Jandová, Ing. Le Anh Phong,  Ing.Peter Surňák, Emil Voráč

Nepřítomni: (omluveni) Ing.Jiří Červenka, Ing. Vladimíra Melicharová, Richard Šulko

Ostatní zúčastnění:  Mgr. Pavel Vaculík – zapisovatel výboru

Kontrola usnesení :   -  Multikulturního večera se za VNM zúčastnili Ing.Melicharová a Ing.Phong
-   Ing.Červenka vyřídil tuto studijní cestu
-   Ing.Surňák měl schůzku s informatiky ohledně průchodnosti stránek VNM
                      
S programem:    1) 20.11. přejezd, ubytování, společná večeře s ing.Hauptmannem
2) 21.11.návštěva kanceláře krajského zastoupení, návštěva Evropského parlamentu, prohlídka Českého domu a prezentace činností, debata s Europoslancem Ing.Janem Zahradilem (členem evropského výboru LIBE), od 18.30 slavnostní zahájení vánočních trhů – Saské, karlovarské, liberecké zastoupení v Bruselu
                            3) 22.11. volno, odjezd
                            4) Konečné řešení webu VNM-Ing.Surňák
                            5) Shrnutí, výstupy

                            

Jednání bylo usnášení schopné, členové VNM souhlasili s programem jednání  a podávají tuto zprávu  :


VNM se po celodenním přejezdu 2 auty do belgického Bruselu setkal s ing.Wernerem Hauptmannem (zástupcem Karlovarského kraje v Bruselu), který celý pobyt na místě organizoval a po ubytování VNM pozval na společnou večeři, kde VNM seznamoval s aktualitami programu aj.
Hned ráno jsme byli uvedeni do sídla hl.města Prahy tzv.Pražského domu, kdy na této prestižní adrese donedávna sídlilo i karlovarské zastoupení, a doyenem M.D.Martinem Dubem,  aj.jsme byli podrobně informováni o významu takových zastoupení pro města, kraje i ČR. Po diskusi a prohlídce následoval přesun do sídla Evropského parlamentu, kde již VNM očekával asistent europoslanců Falbra a Roučka, původem chebský Mgr.Václav Mls, který nás zasvěceně, fakticky a věcně poučil o systému fungování EP, českých europoslancích a jejich rolích i zákulisních kompromisech hájení jednotlivých národních zájmů. Též VNM fundovaně zasvětil do parlamentních frakcí i např. národnostních vášní atd. Po obědě následovala prohlídka tzv.Českého domu, kde je zastoupení již většiny českých krajů včetně karlovarského a ing.Hauptmannem nám byly představeny hlavní cíle bruselského zastoupení, dotační a informační lobbing pro KK, aktivity tzv.CZECHREGu, Cercle Tcheque i např.CEBRE, předsednictví ČR, integrace a posilování pozice KK v EU, přístup k programům finanční podpory EU atd. Poté již zavítal mezi členy VNM europoslanec Ing.Jan Zahradil, který představil hlavně činnost evropského výboru LIBE (na ochranu lidských práv včetně ochrany menšin) a zodpověděl dotazy. Večer se VNM mohl účastnit slavnostního zahájení vánočních trhů, tedy večera a prezentace pořádaného ve spolupráci saského, karlovarského a libereckého zastoupení v Bruselu. Zde za přítomnosti aktérů celého nabitého dne a mnoha dalších, probíhal za mj.proslovů ing.Hauptmanna a představení např.karlovarských oplatek a zámeckého pivovaru v Chyši večer plný zajímavých a plodných debat na různá společná témata aj.
Cesta VNM byla i přes nesoulad hlavně díky skvostnému servisu ing.Wernera Hauptmanna pro všechny členy VNM velmi přínosná. Měli jsme možnost získat širší přehled o nejen strukturách, chodu a fungování EP, ale si v multikulturní evropské metropoli uvědomili i drobné nuance spolunažívání mezi národy, jako i chodu a vlivu světové velké politiky na jednotlivé země a vývoj v celém prostoru Evropské unie..
Náš dík znovu patří především opodstatněnému zastoupení KK v Bruselu a nadstandardnímu nasazení ing.W.Hauptmanna a jeho manželky, kteří pro poznání i výsledky studijní cesty VNM odvedli maximum
Ad 4)  Ing.Surňák informoval o schůzce a jednáních s vedoucím odboru informatiky Ing.Kocmichem i pí.Vážnou o zprůchodnění a problémech stránek VNM Cizinci, menšiny na portále KKzaložil – opět aktualizovány..

	Z.Braunová znovu členy seznamuje s dalším konáním turnaje národnostních menšin v softbale v Sokolově i v roce 2008 (stejný termín). VNM ukládá svým členům tuto informaci šířit a aktivně přispět zdaru akce.
	příští jednání proběhne po dohodě už v roce 2008



Požehnané svátky a úspěšný rok 2008 přejí
různě různě  
Poté  Sokolovského    různě  




 Schválil: Ing.Červenka, v.r.                                          Dne 27.1113.07 zapsal: Mgr.Vaculík

