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Rozdelená Európa?  
Ostrá debata na zasadnutí  
Rady Európskej Únie  
v Skalici skončila  
nerozhodne 

 

Projekt ´Rozhoduj o Európe´ bol oficiálne odštartovaný prvým 
regionálnym seminárom, ktorý sa uskutočnil 1 . decembra 
2014 v Skalici. Účastníci dostali priestor vyskúšať si svoje rečnícke spôsobilosti v rámci simulácie jednania Rady Európskej únie. Skalická Rada sa skladala z ministrov zahraničných vecí jednotlivých členských štátov a zaoberala sa veľmi aktuálnou otázkou prijatia sankcií voči Ruskej federácii. Po prednesení pozícií jednotlivých štátov zo strany ich zástupcov bolo zjavné, že sa európske štáty delia na dva tábory – zástancov a odporcov sankcií. Spomedzi zástancov najaktívnejšie vystupovali ministri zahraničných vecí Nemecka 

a Francúzska, ako líder skupiny, ktorá odmieta sankcie, sa presadil zástupca Grécka. Debata bola veľmi plodná a padalo v nej množstvo zaujímavých argumentov. Rada ministrov však bohužiaľ nedokázala 
v obmedzenom čase dospieť k rozhodnutiu, a tak záverečné hlasovanie dopadlo remízou. Možno teda predpokladať, že sa bude témou sankcií musieť zaoberať aj naďalej. Debata by mohla byť opätovne otvorená už na nasledujúcom regionálnom seminári 
v Topoľčanoch. 

Predstavujeme projektový tím 

Centrum pre európsku politiku 
(CEP), je nezisková organizácia, ktorá poskytuje základný prehľad 
a špecializované informácie o hod-notových, politických a ekonomic-kých aspektoch európskej integrácie a ich vplyve na 
Slovensko. CEP sa dlhodobo venuje diskusii o európskom zjednocova-

com procese s vybranými skupina-

mi na Slovensku i v zahraničí - učitelia a študenti stredných 
a vysokých škôl, médiá, pracovníci štátnej správy, mimovládne organizácie, atď.. Sídlo CEPu je 
v Bratislave.  Povráva sa, že jeho členovia majú silné väzby k východu a juho-východu Európy, a to najmä k ich kultúrnemu dedičstvu a gastrono-mickej prítomnosti. 
EUTIS je mimovládna nezisková organizácia, ktorej hlavným cieľom je prehlbovať povedomie a znalosť českej širokej verejnosti aj špecializovaných skupín o Európ-skej únii. Organizuje besedy, konferencie i poznávacie cesty do Bruselu a Štrasburgu s cieľom zoznámenia  študentov s európsky-mi inštitúciami. Stojí za českou 
verziou projektu Rozhoduj 

o Európe. S CEPom ho spája úzka spolupráca a priateľské vzťahy, opakovane upevňované nevšedný-mi zážitkami počas študijných 
a pracovných ciest na juhovýchod 
a východ nášho kontinentu. 

Lotyšsko sa ujalo predsedníctva Rady EÚ.   
Čo nás čaká? Lotyšsko . januára  vystriedalo v úlohe predseda- júceho štátu Rady Európskej únie Taliansko. A ako vždy  táto udalosť vyvolala debaty o tom, čo nasledujúci polrok  Európe prinesie. Lotyšsko je ďalším z nových členských štátov postkomunistického priestoru, ktorý sa ujme predsedníckeho žezla, čo v niektorých kruhoch vyvoláva obavy. Zaznieva však tiež názor, že predchádzajúce predsednícke výkony niektorých štátov dokázali nastaviť latku očakávaní tak nízko, že Lotyšsko môže už len pozitívne prekvapiť. Nové predsedníctvo zatiaľ nezverejnilo žiadne konkrétne programové body, experti sa však domnievajú, že jedným 
z jeho hlavným cieľov bude pokračovanie v snahe raz a navždy vysvetliť tak svojím partnerom ako aj laickej verejnosti, že Lotyšsko a Litva sú rozličné krajiny. 
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Transparentné financovanie.  
Rada EÚ ide príkladom a zverejňuje svojich sponzorov 

Za financovaním modelového zasadnutia stojí niekoľko významných partnerov 

Európska spolupráca ako cesta ku 

vzdelávaniu a podpore mladých: 
Erasmus + 
 

Erasmus + je program Európskej komisie, ktorého cieľom je umožniť študentom a mladým dospelým získavať skúsenosti a rozvíjať svoje vedomosti prostredníctvom štúdia, práce či účasti na 
projektoch v zahraničí. Program podporuje tiež inštitúcie a organizácie, ktoré sa zameriavajú na prácu s mládežou a umožňuje nadväzovanie cezhraničných kontaktov a výmenu skúseností. Vďaka programu Erasmus + môžu študenti stráviť časť svojho štúdia na zahraničnej univerzite, odísť 
do inej krajiny za dobrovoľníckou praxou alebo sa zúčastniť rôznych seminárov a školení. Program 
predovšetkým umožňuje stretávanie vrstovníkov 
z rôznych európskych krajín a podporuje európsku spoluprácu a súdržnosť. S rozpočtom ,  miliárd eur má program v rokoch 2014 –  poslúžiť viac než  miliónom mladých ľudí. 
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Výchova nových politológov 
 Jedným z partnerov projektu je tiež brnenská 

Katedra politológie Fakulty sociálních studií 
Masarykovy univerzity. Toto pracovisko sa radí 
medzi najprestížnejšie vo svojom odbore v rámci Českej republiky a pôsobia na ňom viacerí rešpektovaní odborníci. Podporou projektu sa katedra snaží povzbudiť mladých ľudí so záujmom o štúdium politiky a súčasného diania a prípadne medzi nimi nájsť aj svojich budúcich študentov. Ďalšie informácie viď na www.chcinapolitologii.cz. 

Nemecko za jednotnú Európu  
a demokraciu 
 

Konrad Adenauer Stiftung. nemecká politická nadácia s dlhoročnou tradíciou je ďalší 
z významných partnerov projektu Rozhoduj 
o  Európe. Jej cieľom je propagácia hodnôt, ako je sloboda, spravodlivosť, mier a európska spolupráca. Snaží sa o to prostredníctvom realizácie konferencií, odborných debát či výstav, ale tiež poskytovaním poradenstva, konzultácií 
a v neposlednom rade tiež nadväzovaním partnerstva so zahraničnými organizáciami. Nadácia nesie meno a hrdo sa hlási k odkazu Konrada Adenauera, povojnového nemeckého 
kancelára, ktorý je považovaný za jedného z „otcov zakladateľov“ projektu európskeho zjednotenia. 

Sudoku výzva 
 Politika vyžaduje bystrosť. Precvičte si rýchlosť 
a uvažovanie s Európskym reportérom. 

 


