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EVROPSKÝ 

REPORTÉR 
 Aktuálně, spolehlivě, nezávisle. 
     

 

Studenti diskutovali s europoslanci 

  

Na slovíčko s lobbistou 

Aká je úloha lobistu pri prijímaní 

návrhov?  

Lobbista je človek, ktorý sa snaží 

presadiť, aby v pripravovaných 

nariadeniach a zákonoch boli 

zohľadnené záujmy tých, ktorých sa 

dané zákony budú týkať a ktorých 

činnosť bude ovplyvnená.    

Za koho lobuješ? 

Confederation of European Business. 

Lobbistická skupina, ktorá 

reprezentuje záujmy společnosti, 

firiem v EÚ a jej členmi sú národné 

priemyselné a zamestnávateľské 

zväzy. 

Aké je tvoje stanovisko? 

European Bussines si myslí, že návrh 

Európskej komisie nie je kvalitne 

pripravený.  Pri prípadnom riešení len 

na úrovni EÚ by sme mohli riskovať 

zvýšenie daňového zaťaženia 

digitálnych spoločností a rovnako tak 

aj ohrozenie konkurencieschopnosti 

a investícií.  Preto je nutné, aby bola 

táto problematika riešená na globálnej 

úrovni. Chceme o danom návrhu 

konštruktívne jednať, byť prítomní pri 

rozhodovacom procese   a prispieť 

k nájdeniu najvhodnejšieho  

spoločného  riešenia.  

Monika Šuchová 

 

Páteční program modelového zasedání zahájila v devět ráno 

zdravice české eurokomisařky Věry Jourové, která účastníkům 

projektu popřála hodně štěstí do jednání, která je čekají 

v následujících dnech. 

Na eurokomisařku poté navázal Tomáš Madleňák z SFPA, který 

studentům představil instituce a legislativní proces v Unii. Po 

této přednášce pak následoval hlavní bod dopoledního 

programu, a to Strukturovaný dialog s mládeží, jehož se 

zúčastnily europoslankyně Martina Dlabajová a Olga 

Sehnalová, a také Igor Blahušiak z odboru komunikace o 

evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a Zuzana Wildová 

z České rady dětí a mládeže. 

Zmiňované osoby s rozhodující pravomocí se studenty 

diskutovaly o nejrůznějších tématech, jako je například školství, 

pracovní mobilita a nezaměstnanost v EU, výhody a nevýhody 

členství v EU, stejně jako problémy týkající se nedostatečné 

informovanosti Čechů a Slováků o Unii. Po dlouhé a bohaté 

diskusi pak zástupci všech čtyř skupin představili výstupy jejich 

práce. 

Po této aktivitě pokračoval program vystoupením Michaely 

Ducháčkové z Domu zahraniční spolupráce, která účastníkům 

představila mimo jiné možnosti, jak se zapojit do Evropského 

fondu solidarity nebo dalších aktivit podporovaných programem 

Erasmus+. Více o těchto možnostech je možné se dozvědět na 

webu Domu zahraniční spolupráce. 

Dopolední program zakončil doktor Martin Hrabálek 

z MENDELU, který představil agendy, o kterých studenti po 

přestávce na oběd začali jednat. Tato jednáni se potáhnou od 

dnešního odpoledne až do nedělního dopoledne. 

Jan Jakovljevič 



Dlabajová: Evropa jsme my! 

Jak vnímáte vzdělávací projekty jako je Rozhoduj o Evropě? 

Všechny vzdělávací aktivity jsou velmi důležité a my víme, že trendy do budoucna jsou, že 

by se lidé měli vzdělávat celý život. Takže je dobře, že už mladé lidi učíme, že se mají pořád 

vzdělávat a považuju za důležité, že se snažíme studentům vysvětlovat Evropskou unii a 

fungování jejích institucí, což je klíčové pro to, aby byli schopní čelit různým mýtům o EU. 

Proč je důležité volit ve volbách do Evropského parlamentu? 

Protože Evropa jsme my a my rozhodujeme o tom, co se děje. Takže právě jedním z těch největších euromýtů 

je to, že oni v Bruselu něco rozhodli. Navíc parlament je instituce, kde lidé volí přímo své zástupce. 

Nabízíte nějaké možnosti stáží? 

Ano, zaprvé jsou to stáže v kanceláři europoslankyně, zrovna tento týden jsem vypsala stáž se začátkem 

v lednu. A dále mám svůj vlastní projekt motivačních stáží s názvem Proč by ne, což je projekt pro mladé lidi, 

kteří si chtějí vyzkoušet svou vysněnou práci. 

Co byste popřála účastníkům projektu? 

Popřála bych jim, aby si to užili, aby se naučili užitečné věci, ale hlavně, aby si uvědomili, že my jsme Evropa.

                    Jan Jakovljevič 

 

Sehnalová: Aktivity ako táto sú super 

Ako hodnotíte aktivity ako je táto? 

Ja si myslím, že sú super. Študenti sa trošku zamyslia nad vecami, ktoré možno normálne 

nepovažujú za také, ktorým by sa venovali každý deň. A toto je naozaj príležitosť stretnúť 

sa s inými ľuďmi, trošku si skonfrontovať svoje názory. Takže ja si myslím, že fajn.  

Prečo by sa mali ľudia zúčastniť volieb do Európskeho parlamentu?   

Pretože rozhodnú o tom, či tam prevážia viac euroskeptické strany, alebo či tam budú zastúpené aj strany, 

ktoré zaujímajú ľavicové názory. Ja som za sociálnu demokraciu, takže budem obhajovať ľavicovú politiku.  

Európska únia rozhoduje do veľkej miery o veciach, ktoré sa dotýkajú Českej republiky a že to nie je 

vyhnanstvo,  kam pošlú 21 poslancov, ktorí tam štyri roky nič neovplyvňujú.  

Ponúkate možnosti stáže pre študentov? 

Od samého začiatku, čo pôsobím v Európskom parlamente vypisujem stáže, vždy na mesiac až dva a  žiadam, 

aby mali ukončený  bakalársky stupeň, zaslanie životopisu, motivačný list v angličtine a potom sa s nimi 

stretávam osobne a podľa toho, aký mám dojem z rozhovoru, ktorý sa týka toho, čo veľmi dobre poznajú, 

a síce ich záverečných prác, tak podľa toho vyberám tých, o ktorých si myslím, že sú dostatočne šikovní.  

Je niečo, čo by ste odkázali naším účastníkom? 

Som rada, že sa zaujímajú, pretože to je asi základ nejakého aktívneho občianskeho  postoja. Európska únia je 

iba jedna časť toho všetkého. Takže ja by som im priala, aby sa tak, ako sa zaujímajú o Európsku úniu, 

zaujímali aj o každodenné veci okolo seba, vo svojich obciach, mestách, školách a budúcom zamestnaní, 

pretože tam všade sa robí politika.                 

Monika Šuchová 


