pozvánka

Vysoká škola CEVRO Institut a Konrad Adenauer Stiftung
si Vás dovolují pozvat na
cyklus odborných seminářů

Migrace a migrační politika
v Evropě a v Česku
Odborný garant:
PhDr. Tomáš Haišman, Oddělení bezpečnostních studií, katedra
politologie a mezinárodní vztahů, CEVRO Institut, ředitel Odboru azylové a
migrační politiky MV ČR

Program seminářů:
Seminář I - „Aktuální výzvy v oblasti migrace“
26. března 2013, 16:00 – 18:30
Přednášející: PhDr. Tomáš Haišman (Ministerstvo vnitra, CEVRO Institut); Doc.
PhDr. Bořivoj Hnízdo (CEVRO Institut, Metropolitní univerzita Praha); Mgr. Pavla
Novotná (Ministerstvo vnitra, CEVRO Institut)
První seminář se zaměří na základní uvedení do problematiky migrace. Kontextem je
světové, ale zejména evropské a české měřítko migrace v retrospektivě posledních
dekád. V této souvislosti bude migrační problematika diskutována s přihlédnutím k
aktuálním tématům na mezinárodní úrovni (OSN, Globální fórum k migraci a
rozvoji), na evropské úrovni (aktuální Závěry rady pro justici a vnitro či Závěry
Evropské rady) či na národní úrovni (návrh nové právní úpravy pobytu cizinců).

Seminář II - „Teorie a praxe výkonu imigrační politiky“
Termín: 8. dubna 2013, 16:00 – 18:30
Přednášející: PhDr. Tomáš Haišman (Ministerstvo vnitra, CEVRO Institut); Doc.
Mag. phil. Dr. iur. Harald Christian Scheu, PhD. (Univerzita Karlova, CEVRO Institut);
Mgr. Markéta Pokorná (Ministerstvo vnitra)
Druhý seminář se bude zabývat otázkou, do jaké míry imigrační teorie a politika
ovlivňují praktický výkon v imigrační oblasti a do jaké míry mohou zkušenosti z
praktického výkonu ovlivnit imigrační politiku, potažmo legislativu.
Seminář se bude také zabývat hranicemi, které jsou národním legislativám při
přípravě zákonů a pravidel v oblasti migrace. Na jedné straně jde o limity dané
mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, na druhé straně
evropskou legislativou v oblasti společné migrační politiky.
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Seminář III - „Role moci zákonodárné, výkonné a soudní v
imigrační oblasti“
Termín: 22. dubna 2013, 16:00 – 18:30
Přednášející: PhDr. Tomáš Haišman (Ministerstvo vnitra, CEVRO Institut); JUDr.
Hana Pipková (Městský soud, Praha); PhDr. Tomáš Grulich (Senát Parlamentu ČR)
V pořadí třetí část cyklu seminářů bude věnována otázce dělby mocí a kompetencí v
imigrační politice mezi moc zákonodárnou, výkonnou a soudní, včetně vzájemného
ovlivňování a hledání optimálního stavu. V oblasti přijímání nových zákonů,
vzhledem ke stále rozsáhlejším vlivům zejména evropského práva je mimo jiné
omezena i pravomoc moci zákonodárné přijímat pravidla v imigrační oblasti. Není
výjimkou, že některá ustanovení pobytového zákona mohou skončit až u Ústavního
soudu. V oblasti propojení moci výkonné (imigrační praxe) a moci soudní (odvolací
instance) je pak dlouhodobě diskutována otázka míry soudních přezkumů a jejich
dopady. Seminář zhodnotí roli jednotlivých aktérů.

Seminář IV – „Perspektivy migrační politiky v Evropě a
v Česku“
Termín: 6. května 2013, 16:00 – 18:30
Přednášející: PhDr. Tomáš Haišman; Mgr. Pavla Novotná (oba Ministerstvo vnitra,
CEVRO Institut)
Závěrečný seminář bude koncipován jako čistě diskusní. Pro účely tohoto semináře
si studenti připraví krátké eseje na téma „Co bude předmětem aktuálních diskusí v
imigrační oblasti v České republice v roce 2025?“. Součástí tohoto závěrečného
semináře bude i evaluace celé série.

Z každého semináře bude zpracován výstup ve formě příspěvků z diskuse, které
budou následně součástí sborníku „Migrační politika v současné České
republice“. Součástí sborníku budou i nejlepší studentské eseje.

Cyklus seminářů patří mezi mimořádně vypisované volitelné předměty
v rámci bakalářského i magisterského studia na vysoké škole CEVRO
Institut.
Registrovat na celý cyklus i jednotlivé semináře se můžete na adrese:
konference@vsci.cz
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