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EVROPSKÝ REPORTÉR 
 Aktuálně, spolehlivě, nezávisle. 

 

 

V pátek se diskutovalo s europoslanci i jednalo Dění v Parlamentu 

Parlament dnes schválil nariadenie o 
obchodovaní s tovarom, ktorý môže byť 
použitý na vykonanie trestu smrti, 
mučenie alebo kruté zaobchádzanie. 
Predstavitelia politických frakcií, ktoré 
uspeli s pozměňovacími návrhmi, 
Andrej Beňačka za EPP, Tomáš Čorej za 
S&D, Monika Matoušová za Zelených a 
Miloslav Pospíšil za ECR, boli tieto 
návrhy predstaviť Rade EÚ dúfajúc, že 
Rada v takejto podobe nariadenie 
prijme. S&D v spolupráci s EPP zrušili v 
článku 21 možnosť predĺženia 
vývozného, dovozného a tranzitného 
povolenie, čím podľa vlastných slov 
zabránili tomu, aby bol tovar zneužitý 
skupinami vykonávajúcimi nelegálne  
aktivity. S&D našlo viaceré názorové 
prieniky so Zelenými, ale úzko 
spolupracovali takisto s GUE/NGL. 
Strana za úspech považuje najmä  
doplnenie článku 11 týkajúceho 
požiadaviek na vývozné povolenie 
tovaru, ktorý by mohol byť použitý na 
psychické mučenie. ECR prešlo 
pozmeňovací návrh v článku 30, čím 
predĺžili dobu preskúmania nariadenia 
do 31. júla 2023. Strana však vyjadrila 
sklamanie, že neprešli ich prvé návrhy, 
čo pripísali chybám v rokovacom 
poriadku. 
 

Veronika Oravcová 

 

 

 

Program pátečního dne na bratislavském modelovém 

zasedání byl velmi rozmanitý. Mladí účastníci měli nejprve 

možnost diskutovat s hosty, mezi nimiž byli také 

europoslanci Markéta Gregorová a Vladimír Bilčík, a poté 

opět jednali o agendách předložených Evropskou komisí. 

V pátek v 9 hodin ráno přišla na řadu aktivita strukturovaného 

dialogu s mládeží. Do nich se v roli hostů zapojili europoslanci 

Markéta Gregorová a Vladimír Bilčík, Igor Blahušiak a Ludmila 

Johnová z Odboru komunikace o evropských záležitostech Úřadu 

vlády ČR a Michaela Doležalová a Zuzana Wildová z České rady 

dětí a mládeže. Diskuze byly vedeny o formálním a neformálním 

vzdělávání, informovanosti o EU, budoucnosti a rozšiřování EU, a 

také o tom, jak motivovat lidi, aby se zajímali o veřejné dění. 

Po krátké přestávce vystoupila se svým příspěvkem Lenka 

Babicová z Iuventy, která v prezentaci studentům představila 

možnosti, které studentům nabízí program Erasmus+, a pak také 

Evropský sbor solidarity. Zároveň účastníky motivovala k tomu, 

aby se nebáli a tyto možnosti bez váhání využili. 

Po obědové pauze přišla na řadu krátká jednání o předložených 

agendách v institucích Evropské unie. Zde je mezi nejzásadnější 

události možné zařadit schválení nového návrhu směrnice o 

pracovních podmínkách, který předložila Evropská komise, 

Radou EU, nebo také to, že Parlament po projednání velkého 

množství pozměňovacích návrhů rovněž přijal projednávaný 

návrh nařízení o zboží, které by mohlo být použito k mučení.  

Následně na řadu přišla další aktivita strukturovaného dialogu, 

kdy studenti nejprve pracovali s výstupy strukturovaného 

dialogu z českých a slovenských regionálních seminářů, a pak 

také po přestávce vytvářeli video výstupy mezinárodního setkání 

mládeže. 

Jan Jakovljevič 



Bilčík: Považujem komunikáciu s mladými ľuďmi za kľúčovú 

Aký zmysel vidíte v projektoch akým je napríklad Modelové zasadnutie 

EU inštitúcií? 

Mne sa to veľmi páčilo. Ja v tom vidím veľký zmysel pre mňa ako pre politika, 

pretože môžem počúvať mladých ľudí, čo ich trápi a akým spôsobom 

rozmýšľajú o svete. Je to dôležité, aby sme to počuli aj my, politici, ktorí potom 

tvoríme tie pravidlá, aby sme mali nejakú spätnú väzbu.  

Ako by ste študentom vysvetlili, v čom je pre nich ten význam Európskej Únie? 

Ja sa vždy snažím veľmi počúvať tých ľudí, odkiaľ prichádzajú, a snažím sa na to reagovať ako najlepšie viem 

v súvislosti s tým, čo ich trápi. Takže toto je podľa mňa ten recept. Neexistuje jedna odpoveď a myslím si, že 

každý človek, každá komunita si zaslúži tú odpoveď, ktorá sa ich týka. 

Aké možnosti ponúkate mladým ľuďom, ktorí majú záujem o túto problematiku? 

Ponúkam stáže. Keď som vyhlásil prvý konkurz na stáž, prišlo mi vyše 70 prihlášok, takže naozaj to bol veľký 
výberový proces. Je o to záujem a budem ponúkať stáže ďalej. Takisto cez návštevnícky program sa snažím 
pozývať mladých ľudí do parlamentu. Považujem komunikáciu s mladými ľuďmi za kľúčovú. 

Bolo pre vás niečo prekvapujúce na tej práci v europarlamente? 

Ja som čakal, že to bude veľmi politická práca, a myslím si, že ešte politickejšia než som si myslel. To súvisí 
aj s tým, že je tam vyše 60 % úplne nových poslancov a poslankýň. Takisto to politické zloženie je 
rôznorodejšie než v minulosti. Takže je to taká rýchla škola veľkej a vysokej politiky.  

Čo by ste na záver odkázali študentom, ktorých ste tu dnes stretli?  

Nech vytrvajú. Nech ich to baví. A že sa na nich teším.            Radka Vicenová 
 

Gregorová: V EP mě překvapila míra individualismu 

V čem spatřujete význam projektu jako je Rozhoduj o Evropě?  

Projekt vnímám jako opravdu velmi významný, protože spojuje mladé lidi 
z různých škol, z různých sociálních prostředí, zkrátka lidi, kteří by se 
normálně třeba ani nebavili, nicméně tady zjistili, že mají něco společného. 

Co považujete za hlavní přínos EU pro mladé lidí? 

Hlavní přínos je podle mě dvojí. Zaprvé, nemuseli zatím nikdy zažít válku, což bych chtěla nějakým 
způsobem udržet. Druhý význam spatřuji v tom, že EU globalizovala a propojila svět. Tím propojením 
myslím to, že mladí mohou třeba studovat jednoduše v zahraničí, že je v Evropě jednoduché cestovat apod. 

Je něco, v čem vás překvapila práce v Evropské parlamentu? 

Docela mě překvapilo, nakolik se tam lidé vnímají individuálně. Samozřejmě každý europoslanec má svoji 
důležitost, avšak je stále jen jedním dílkem skládanky. Je důležité uvědomit si, že bez jednoho dílku nebude 
skládanka vypadat dobře, ale také to, že jeden dílek onu skládanku nevytvoří. 

Nabízíte pro mladé lidi nějaké možnosti stáží? 

Ano a snažíme se otevírat další pozice. Nemůžeme ale vzít velké množství zájemců najednou, kvůli 
vytíženosti běžných asistentů. Mladým zájemcům o praxi v EP poradila, aby napsali mail, a to nejen mě, ale 
i jiným europoslancům, kteří jsou třeba více v souladu s jejich politickými názory. 

Je něco, co byste vzkázala našim účastníkům? 

Chtěla bych jim popřát, aby je nikdy toto jejich nadšení a angažovanost neopustila a aby si nemysleli, že 
politika je něco vzdáleného. A chtěla bych, aby neuvěřili ostatním, že do politiky nepatří.    Jan Jakovljevič 


