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EVROPSKÝ 

REPORTÉR 
Aktuálně, spolehlivě, nezávisle. 
 

 

 

 
 

 
 

Rozhoduj o Evropě v Česku i na Slovensku! 
 

Po loňské úspěšné realizaci na Slovensku se projekt Rozhoduj o 
Evropě vrací také do České republiky.  Nový ročník projektu 
bude probíhat v obou zemích současně a dostane tak nový, 
mezinárodní rozměr.  
 
Projekt se poprvé uskutečnil již v roce 2008 a od té doby se ho 
zúčastnily stovky studentů z desítek škol. Jeho cílem zůstává i 
nadále rozšiřovat povědomí mladých lidí o Evropské unii, 
aktuálních evropských otázkách a možnostech aktivního 
zapojení do veřejného dění. Prostřednictvím metod 
neformálního vzdělávání se účastníci mohou dozvědět, jaké je 
poslání evropského společenství, jaké výhody a nevýhody 
s sebou členství přináší a jak celá soustava institucí vlastně 
funguje. 
 
V rámci programu strukturovaného dialogu podporovaného 
Evropskou unií projekt představí zajímavé hosty z řad politiků, 
odborníků a zástupců veřejných institucí, s nimiž budou mladí 
lidé moci diskutovat o aktuálních problémech a zjišťovat, jakým 
způsobem mohou přispět k jejich řešení. 
 
První aktivitou projektu bylo mezinárodní setkání mládeže, 
které se uskutečnilo 25. – 27. listopadu 2016 v Brně 
 

 
 

 

Potřebujeme reformu školství 
a lepší komunikaci 

 
Účastníci mezinárodního setkání mládeže, 
které odstartovalo nový ročník projektu 
Rozhoduj o Evropě, debatovali o aktuálních 
otázkách a problémech, které trápí 
evropskou mládež.  
 
V rámci strukturovaného dialogu 
iniciovaného Evropskou unií měli možnost 
diskutovat s poslankyní Národní rady 
Slovenské republiky Simonou Petrík, 
předsedkyní hnutí Žít Brno Barborou 
Antonovou a Redou Ifrahem z think-tanku 
TOPAZ. 
 
Pod vedením Lenky Juřenové z České rady 
dětí a mládeže se ve skupinách zamýšleli 
a vypracovávali doporučení, čím by se 
evropské instituce měly z hlediska mladých 
lidí zabývat.  
 
Nejčastěji zmiňovaná byla nutnost reformy 
školství, lepší informovanosti lidí o aktuálním 
politickém a společenském dění 
a komunikace mezi různými vrstvami 
společnosti. Doporučení budou předána 
národním skupinám, které se jimi budou dále 
zabývat. 
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Šokující výrok dne: „My vaše peníze nepotřebujeme!“  - řecký ministr 

zahraničí na adresu Německa   
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Európska pohraničná a pobrežná stráž začína fungovať 

 
Fungovanie Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže bolo schválené Radou EÚ a prvá operácia bola spustená na 

bulharsko-tureckom hraničnom prechode Kapitan Andreevo. Cieľom novej agentúry, ktorá vzniká na základe už 

existujúceho Frontexu, má byť pomoc členským štátom s ochranou vonkajších hraníc EÚ. 

Myšlienka na novú spoločnú pohraničnú stráž vznikla v kontexte migračnej krízy ani nie pred rokom a na pomery EÚ 
bola do praxe uvedená nezvyčajne rýchlo. Cieľom je podpora úniových štátov s ochranou ich hraníc, pričom sa výrazne 
rozšírili právomoci Frontexu. 

Spoločná pohraničná a pobrežná stráž napríklad môže rýchle využiť techniku a až 1500 pohraničníkov, ktorých 

v prípade potreby vyčleňujú členské štáty EÚ. Táto „zásoba“ by mala byť plne k dispozícii v decembri. 

 

Podľa nových pravidiel bude Európska pohraničná a pobrežná stráž môcť ponúknuť susediacim krajinám EÚ operačnú 

podporu, v prípade že požiadajú o pomoc s ochranou hraníc. Malo by rovnako prísť aj k zlepšeniu pokiaľ ide o zdieľanie 

informácií medzi národnými a európskymi agentúrami v súvislosti s kriminálnym vyšetrovaním. 

 

Anketa:  

„Kdo je podle vás osoba s rozhodovací 
pravomocí?“ 
Účastníci se vyjadřují k nejpopulárnějšímu 
termínu mezinárodního setkání mládeže: 
 
„Osoba, která rozhoduje o mně a většinou beze 
mě. Bohužel třeba i Marian Kotleba.“ 
- Lucia Jaďuďová 
 
„Může to být kdokoliv z nás, kdo se nějakým 
způsobem rozhoduje.“ 
- Viktor Licek 
 
„Roman Badík.“ 
- Michael Murad 
 
„ Jakýkoliv politik, od nejnižší úrovně starosty, až 
po poslance Evropského parlamentu.“ 
- Simona Petrů 

 

Představujeme organizátory projektu 

 
Centrum pre európsku politiku 
 

Centrum pre európsku politiku je nezisková organizácia, ktorá 
poskytuje základný prehľad a špecializované informácie o 
hodnotových, politických a ekonomických aspektoch európskej 
integrácie a ich vplyve na Slovensko. Hlavnými aktivitami sú 
prednášky, diskusné fóra, kolokviá, konferencie, workshopy, 
vydávanie publikácií a podpora informovanosti občanov 
prostredníctvom médií.   
 
EUTIS 
 

EUTIS je nevládní nezisková organizace, jejímž cílem je 
prohlubovat znalost a povědomí široké veřejnosti o Evropské 
unii. Organizuje besedy, konference, poznávací cesty a vzdělávací 
semináře s cílem seznámit studenty s fungováním evropských 
institucí; stojí také za projektem Rozhoduj o Evropě. Zabývá se 
rovněž vzděláváním učitelů občanské výchovy a zapojuje se do 
celé řady mezinárodních projektů.  

 

  

 


