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EVROPSKÝ REPORTÉR 

Aktuálně, spolehlivě, nezávisle 

 

Rada schválila deklaráciu ku situácii v Iráne 

Zasadnutie Rady dnes bolo prerušené mimoriadnou situáciou. Vyhrotené vzťahy medzi USA a Iránom 

eskalovali po tom, čo americký prezident Donald Trump na svojom twitteri zverejnil hrozbu raketového 

útoku na krajinu. Po dlhej a náročnej diskusii v Rade, ministri jednomyseľne prijali deklaráciu, kde EÚ 

vyzýva na upokojenie situácie a zachovanie mieru. ministri chcú zaistiť bezpečnosť občanov EÚ a chcú 

spolupracovať so spojencami, aby bol zachovaný mierový stav. 

Jan Štěpánek zastupujúci Francúzsko upozorňuje: „Je to problém, ktorý vznikol už dávno. Je potrebné sa 
pozrieť trochu do histórie a pochopiť komplexné vzťahy medzi krajinami.“ David Janoška, zástupca 
Fínska ozrejmuje priebeh rokovaní, ktoré sa nezaobišli bez hádok: „Pár štátov sa na začiatku dohodlo, ale 
bolo potrebné nájsť zhodu naprieč celou Radou.“ Tomáš Borák, zástupca Talianska dodáva: „Veľa štátov 
malo rozdielne názory. To však pramenilo aj z nepochopenia vážnosti mimoriadnej situácie, ktorá 
nastala.“ Obaja zároveň vyjadrili spokojnosť nad tým, že krajiny boli schopné dospieť ku kompromisom. 

Veronika Oravcová 

V neděli 26. ledna skončilo závěrečné modelové zasedání institucí EU projektu Rozhoduj o Evropě – Staň 

se na den tvůrcem evropské politiky. Akce, která se odehrávala od středy 22. ledna v bratislavském 

Mercure Bratislava Centrum Hotel, přivítala několik desítek studentů z celé České republiky a 

Slovenska. Ti měli možnost vyzkoušet si, co z pozic ministrů a europoslanců obnášejí vícedenní jednání, 

a také setkat se a diskutovat s hosty, mezi nimiž byly i europoslanci Markéta Gregorová a Vladimír Bilčík. 

Jménem organizačního týmu ještě jednou všem děkujeme za účast a těšíme se na případná další setkání. 

 

 

 



Co se Vám na projektu líbilo?  

Daniel Saberi, europoslanec, ID 

Samotné rokovania mi prišli zaujímavé. I napriek tomu, že by sa na prvý pohľad mohli zdať veľmi formálne 

a seriózne, užili sme si zároveň kopec zábavy. Túto akciu vnímam vynikajúco a určite by som sa chcel 

zúčastniť aj o rok. Ľudia, ktorí sa rokovaní zúčastnili majú záujem diskutovať a riešiť problémy nielen 

Európskej únie, ale aj celého sveta. Títo ľudia sú zároveň budúcnosťou EÚ. 

Michal Tymr, europoslanec, GUE/NGL 

Napriek tomu, že sme v Parlamente zastupovali extrémnu pozíciu, krajnú ľavicu, rokovania boli pre nás 

úspechom. Podarilo sa nám úspešne hájiť a obhájiť ľavicové myšlienky a najmä, práva všetkých 

zamestnancov. Ak by to v skutočnom parlamente vyzeralo ako na tomto modelovom zasadnutí, bolo by to 

super. Niekedy sme si počas rokovania spravili malú recesiu, a preto bolo veľmi fajn, že aj predsedníctvo 

malo zmysel pre humor. 

Ondřej Med, ministr, Švédsko 

Potešil ma najmä výber smernice a nariadenia, o ktorých sme diskutovali, tie témy sa mi páčili. Nie všetky 

pozície boli ľahko obhájiteľné, museli sme hľadať aj také argumenty, s ktorými sme neboli úplne 

stotožnení. Rokovania boli živé, mali úroveň, argumentovalo sa. Bola to skvelá zábava, skúsenosť aj 

možnosť spoznať množstvo zaujímavých ľudí. Takéto modelové zasadnutie je veľmi dynamické. Páčilo sa 

mi, že sme sa museli snažiť aj mimo rokovacích sál a diskutovali sme o návrhoch, či ich zmenách, takmer 

neustále. 

Ida Svobodová, europoslankyně, EPP 

Co se týče jednání, přijde mi, že by bylo možná lepší, kdyby se řešil jen jeden legislativní návrh, protože se 

mi zdá, že jsme ani jeden návrh neřešili pořádně do hloubky. Původně se mi sem moc nechtělo, ale nakonec 

jsem ráda, že jsem se sem rozhodla jet, protože cítím, že mi to něco do života dalo. Ukázalo mi to, jak to 

v unijních institucích funguje, což si podle mě mnoho lidí neuvědomuje. Významná byla také socializační 

stránka projektu. 

Tomáš Borák, ministr, Itálie 

Jednání bylo super. Zejména ze začátku, kdy jsme byli plní energie a zvládali řešit i vážné nápady a 

prokládali jsme to vtipnými momenty. Potom už ale přišla jakási recese z naší strany, byli jsme unavení a 

úroveň šla dolu. Tento problém ale vychází z naší strany, coby účastníků. Celkově byl projekt super, účastnil 

jsem se i minulý rok a je to vždycky sranda, máme volno, zabavíme se na jednáních, je tu dobré jídlo, takže 

super. 

Monika Matoušová, europoslankyně, Zelení 

Projekt jako takový bych určitě hodnotila pozitivně. Podle mého názoru byl celý projekt dobře 

zorganizovaný. Hrozně se mi líbilo, že jsme měli možnost setkat se a diskutovat s europoslankyní 

Gregorovou a dalšími zajímavými hosty, kterých jsme se mohli zeptat na to, co nás zajímalo a nemuseli jsme 

například čekat na to, jestli nám odpoví na mail.  

Hana Szlachtová, ministryně, Řecko 

Jednací část byla velmi zajímavá a bylo velmi příjemné potkat tolik lidí s velkým přehledem ve veřejném 

dění, což v mém okolí není tak obvyklé. Na druhou stranu byla jednání často zpomalována bezpředmětnými 

diskusemi, které někdy byly vtipné, ale někdy tím byla jednání zbytečně protahována. Koncept celého 

projektu se mi samozřejmě líbil a jsem moc ráda, že i u nás je možnost zapojit se do podobných aktivit. 

Zároveň oceňuji strukturované dialogy o tématech, která jsou pro naši dobu závažná. Zúčastnila jsem se 

v minulosti simulace pořádané jinou organizací a musím říct, že tato byla mnohem přátelštější. 


