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EVROPSKÝ
REPORTÉR
Aktuálně, spolehlivě, nezávisle.
Europoslanec Jiří Pospíšil debatoval
s účastníky brněnského zasedání
„Dnes dělám politiku spíše jako svůj koníček“
Pan europoslanec, který je stálicí české politické scény, v
úvodním slově vyjádřil velké potěšení s tím, že mladí lidé
jsou aktivní a zajímají se. V diskusi se vyjádřil k přijetí
jednotné měny Českou republikou, zdůraznil potřebu dále
zkvalitnit současnou míru integrace a označil otázku volby
mezi pěti scénáři, představenými v Bílé knize, kterou
Evropská komise předložila 1. března 2017, jako otázku
akademických diskusí, která nepřinese jakkoli viditelné
kroky a faktické změny. Na závěr vyjádřil obavu nad
ohrožeností původní myšlenky Evropské unie.
Markéta Mlčúchová

Kto bude rozhodovať?
Po predstavení návrhu nariadenia o pohraničnej
a pobrežnej stráži komisárkou Silviou Boďovou
pokračovala Rada ministrov v rokovaniach o tejto
agende. Už pri predstavovaní pozícií jednotlivých
štátov bolo jasné, že rokovanie o návrhu budú
sprevádzať zložité diskusie.
Pozmeňovací návrh nemeckého ministra o prenesení
rozhodovacích funkcií z Európskej komisie na Radu,
podporila zatiaľ najväčšia skupina štátov (16) na čele s
Bulharskom,
Fínskom,
Francúzskom,
Českou
republikou, Talianskom a Cyprom.
O zmenách v nariadení schválených Parlamentom
a o ostatných pozmeňovacích návrhoch Rada
rokovala
dnes
v doobedňajších
hodinách.
Najaktívnejšie sa v uplynulých rokovaniach zapájali
najmä ministri z Dánska, Estónska, Lotyšska a Cypru.
V aktivite za nimi nezaostávajú ani ich kolegyne
z Českej republiky či Holandska.
K úspešnému ukončeniu rokovaní je však potrebná
zhoda medzi Radou a Parlamentom. Schopnosť
ministrov a poslancov neformálne rokovať aj medzi
inštitúciami, preto do značnej miery ovplyvní
výsledok legislatívneho procesu.
Tímea Červeňová
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Z Bruselu přijela na setkání v Brně europoslankyně
Olga Sehnalová
„Myslím, že Rada bude ráda, když něco příjme.“
Europoslance a ministry při diskusi s paní MUDr. Olgou Sehnalovou,
MBA zajímalo, co bylo pro paní europoslankyni po zvolení do nové
funkce nejtěžší. Uvedla, že najít myšlenku tzv. mezi řádky a orientovat
se ve více tématech, často diametrálně odlišných. Pro evropský
reportér nám paní europoslankyně poskytla rozhovor, v němž jsme se
zaměřili na možnosti studentů získat praktickou stáž v Evropském
parlamentu.

Jaká témata řeší europoslanci
v průběhu neformálních jednání?

Pan Jiří Pospíšil i pan Ivan Štefanec zmiňovali možnosti stáže v EP,
které individuálně domlouvají se studenty. Je taková možnost i ve
Vašem týmu?
„Ano, už to bude několikátý rok, kdy posílám výzvy na české univerzity
a pořádám výběrové řízení, v jehož průběhu nabírám studenty na
dvouměsíční stáže. Toto výběrové řízení bývá jednou do roka a
informace o něm najdete také na mých sociálních sítích.“

Europoslanci se v průběhu neformálních
jednání živě baví o všech výzvách, kterým
Evropská unie v současnosti čelí. Neomezují
tedy svou pozornost pouze na Obecné nařízení
o ochraně osobních údajů a o nařízení o
vytvoření Evropské pohraniční a pobřežní
stráže, ale diskutují o potřebách řešení
klimatických změn případně reformě rozpočtu
EU. Finance jsou, jako tradičně velmi citlivým
tématem a nejen reforma, ale také velikost
rozpočtu je oblastí, k níž se europoslanci živě
vyjadřují.

Co od studentů v rámci výběrového řízení požadujete?
„Vždy chci motivační dopis v angličtině, CV a zvu si je na osobní
pohovor v jehož průběhu je vyzvu, aby mi představili svou bakalářkou,
případně diplomovou práci. Dle toho poznám, jak jsou schopni mluvit o
tématu, vysvětlit pointu a jak dané věci rozumí. Několik víkendů tak
trávím čas zpovídáním studentů.“

Mimo evropskou problematiku, jsme se
europoslanců ptali na jejich dojmy z města
Brna, jež se stalo pro tento týden sídlem
institucích Evropské unie. Vedle krás
architektonických pozitivně hodnotí příjemnou
atmosféru města.

Co je obsahem práce Vašich stážistů?
„Vždy na začátku dostanou jeden dlouhodobější projekt, kterému se
věnují. V průběhu stáže chodí na zasedání a jednání a dělají reporty,
překlady a podobně. Vždy ale říkám, že stáž je hlavně pro Vás. Pokud je
jakýkoli workshop, konference, seminář nebo slyšení, které studenty
zajímá, samozřejmě jim ten prostor, aby se mohli zúčastnit dám.

Markéta Mlčúchová

Markéta Mlčúchová

„Musím zmínit, že oběd byl znamenitý, teď k návrhu …“
Ministr Kypru
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