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EVROPSKÝ 

REPORTÉR 
 Aktuálně, spolehlivě, nezávisle. 
 

 

   
Třetí den semináře? Jednání a 

vytváření video-vzkazů 

Sobota, předposlední den závěrečné fáze 

projektu Rozhoduj o Evropě, se nesla 

převážně ve znamení pokračujících jednání 

Rady EU a Evropského parlamentu. Mimo 

to vytvářeli účastníci také video-vzkazy. 

Celý program dne pak zakončil interaktivní 

kvíz o EU. 

Sobotní jednání začala už v devět hodin ráno. 

Ještě, než se však do sebe mohli ministři a 

europoslanci pustit, aby konfrontovali své 

názory a přesvědčení, byla promítnuta 

zdravice europoslance Luďka Niedermayera, 

který mimo jiné vyzdvihnul význam směrnice 

o zdanění digitálních společností.  

Jednání probíhala i po obědě, a to až do tři 

čtvrtě na šest večer, kdy po přestávce začala 

další fáze denního programu, kdy studenti 

připravovali pod vedením Angeliky Gergelové 

z brněnského Eurocentra a Dominiky Pirklové 

z Europe Direct Brno výstupy – video-vzkazy 

– k tématům probíraným již v pátek při živé 

knihovně – konkrétně tedy jde o například 

školství, pracovní mobilitu a nezaměstnanost 

v EU, výhody a nevýhody členství v EU či s 

nedostatečnou informovaností Čechů a 

Slováků o Unii. 

Sobotní program pak ukončil po večeři od 20 

hodin se konající interaktivní vědomostní kvíz 

o EU. 

Jan Jakovljevič 

Kuloární jednání mají zcela zásadní roli při vyjednávání 

mezi ministry či europoslanci. Účastníci Rozhoduj o 

Evropě si to samozřejmě uvědomují a horlivě mezi 

sebou diskutují při jakékoli příležitosti. 



Ako študenti hodnotia projekt?  

Už jeden a pol dňa prebiehajú v Európskom parlamente a v Rade EÚ rokovania o agendách, ktoré boli 

vybrané pre modelové zasadnutie inštitúcií EÚ. Našim političkám a politikom sme položili dve otázky. 

Nižšie sa dozviete, ako na ne odpovedali.  

 

Rada EÚ 

 

1. Ako hodnotíš priebeh rokovania v Rade EÚ? 

2. Ako hodnotíš projekt z pohľadu študenta? 

 

Ondřej Med, minister, Česká republika 

1. Z pozície ČR s daným návrhom a smernicou 

nesúhlasíme, ale myslím si, že môžeme nájsť 

kompromis a nastaviť konsenzus na nejakej 

umiernenejšej báze. 

2. Ako študent si celú akciu užívam. Som vo svojom 

živle. 

Pavlína Hanzová, ministerka, Bulharsko 

1. Priebeh rokovania je dobrý, myslím si, že sa 

podobá realite. Aj keď niektorí ministri a ministerky 

môžu mať pocit, že je proces zdĺhavý, netreba 

rokovanie zrýchliť na úkor kvality. 

2. Tento projekt ľuďom pomáha zlepšovať kritické 

myslenie, argumentačné schopnosti a celkové 

povedomie o EÚ. 

Vanda Patočková, ministerka, Slovinsko 

1. Rokovanie hodnotím pozitívne, pretože sme 

nakoniec dospeli ku kompromisu. 

2. Je to pre mňa trochu sklamanie, lebo som nemala 

veľa priestoru vyjadriť svoj názor pri rokovaní Rady 

EÚ. Ostatné aktivity boli fajn. 

Tomáš Borák, minister, Taliansko 

1. Talianska vláda by najradšej odhlasovala návrh aj 

smernicu v pôvodnom znení, čo sa samozrejme 

nedeje, ale zatiaľ sme so zmenami spokojní.  Dúfam 

ale, že nájdeme nejaký kompromis. 

2. Ja si túto akciu užívam a bavím sa. 

Autor: Monika Šuchová 

Európsky parlament 

 

1. Ako hodnotíš priebeh rokovania v parlamente? 

2. Ako hodnotíš projekt z pohľadu študenta? 

 

Katka Ihnátová, europoslankyňa, ALDE 

1. S rokovaním som spokojná. Mali sme malé 

výhrady k návrhu a smernici, no zmeny, ktoré sme 

presadzovali nám prešli. 

2. Beriem to ako príjemnú skúsenosť.  Rozprávame 

sa na rôzne témy s ľuďmi, ktorí tomu rozumejú 

a stretla som sa s pani europoslankyňami, čo bolo 

veľmi inšpiratívne. 

Natálie Matějková, europoslankyňa, Zelení 

1. Rokovanie bolo úspešné. Podarilo sa nám vytvoriť 

ľavicovú koalíciu a v EP sme sa dokázali zhodnúť. 

2. Myslím si, že je dôležité podporovať študentov 

v takýchto aktivitách. Hovoríme o dôležitých 

veciach, ktoré sa netýkajú iba politiky. 

Michal Abraham, europoslanec, EFDD 

1. Priebeh rokovania považujem za sklamanie.  Pri 

daniach sme dospeli ku kompromisu, ale čo sa týka 

terorizmu, poslancov nezaujíma obmedzovanie 

slobody prejavu na úkor bezpečnosti. 

2. Hodnotím ho pozitívne. Spoznal som tu nových 

ľudí a človek sa tu dozvie veľa nových vecí.  

Lukáš Krajčík, europoslanec, S&D 

1. Rokovanie hodnotím pozitívne. Našli sme aj iné 

ľavicové strany, a taktiež dokážeme urobiť 

kompromisy s pravicovými stranami, takže sa menej 

hádame. 

2. Myslím si, že je veľmi dobre zorganizovaný, je to 

profesionálne ale zároveň aj uvoľnené.  

 


