
 

Letošní modelové zasedání bylo zahájeno 

V pátek 21. ledna 2021 ve 14 hodin bylo zahájeno modelové zasedání, 

které navazuje na sérii regionálních seminářů projektu „Rozhoduj o 

Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky. I nyní se kvůli 

pokračující pandemii COVID-19 setkali organizátoři s účastníky 

v online prostoru. Na zahájení se připojilo také devět vzácných hostů 

aktivních ve veřejném dění, kteří studenty na akci přivítali. 

Hned v úvodu přivítali mladé účastníky na modelovém zasedání Michael 

Murad a Tímea Červeňová z EUTIS, o.p.s., kteří jednak představili 

samotnou společnost a její aktivity, a jednak také shrnuli, jak 

probíhala fáze regionálních seminářů v České republice a na 

Slovensku. 

Následně se slova ujali naši hosté, kterými byli europoslanec Vladimír 

Bilčík, senátor Marek Hilšer, vedoucí katedry politologie na Fakultě 

sociálních studií Masarykovy univerzity Petra Mlejnková, vedoucí 

Odboru komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR Igor 

Blahušiak, Lenka Longuemart z Konrad-Adenauer-Stiftung ČR, Kamil 

Sládek z Centra pre európsku politiku, Veronika Goldiňáková ze 

Slovenské společnosti pre zahraničnú politiku a vedoucí sítě 

Eurocenter Ludmila Johnová. 

Všichni tito hosté přivítali mladé účastníky na akci, ocenili, že jim není 

lhostejné prostřední, ve kterém žijí a popřáli jim, aby se něco 

zajímavého naučili. Zdůrazňována byla i důležitost demokracie a 

svobody, a také význam EU. Hosté též vyzdvihovali roli projektu v boji 

proti šířícím se dezinformacím. 

Po slavnostním zahájení přišly na řadu seznamovací aktivity a poté 

už následovala jedna z hlavních částí programu, kdy se ze studentů 

stali evropští zákonodárci, kteří se rozdělili do institucí a začali 

s jednáními o návrhu nařízení, kterým má za cíl posílení mandátu 

Evropské lékové agentury.            Jan Jakovljevič 

 

Co je dnes na programu? 

Sobotní program modelového zasedání 
zahájí v 9 hodin Michaela Doležalová a 

Zuzana Wildová z Národní pracovní 

skupiny pro strukturovaný dialog 

s mládeží, které představí diskusní 

aktivitu, které bude věnována většina 

programu dne. 

V 10 hodin pak začne první diskuse 
s europoslankyní Markétou 

Gregorovou o občanské participaci, na 

kterou naváže debata s vedoucím 

Zastoupení Evropské komise na SR o 

tom, co by měl obsahovat Green Deal.  

Po obědové přestávce se účastníci ve 
13:15 vrátí k jednáním institucí EU, kdy 

Parlament bude jednat o návrhu a 

v Radě se uskuteční krizové jednání. 

Od 16 hodin budou opět probíhat 
diskuse, a to nejprve s Michaelou 

Doležalovou a Zuzanou Wildovou 

z Národní pracovní skupiny pro 

strukturovaný dialog s mládeží, se 

kterými se bude řešit otázka přístupu 

mladých lidí k informací. Od 17 hodin se 

pak uskuteční diskuse se starostou 

Branišovic Markem Sovkou na téma 

mladí lidé a politika. Denní program pak 

zakončí interaktivní online kvíz, který si 

pro účastníky připravila Ludmila 

Johnová z Odboru komunikace o 

evropských záležitostech ÚV ČR. 

 

 



 

Európsky parlament zahájil jednanie - ID a ECR sú v opozícií 

Krátko po úspešnom zahájení rokovania Európskeho parlamentu (EP) sa poslanci jednotlivých frakcií odobrali 

do kuloárnych rokovaní, kde si zvolili svojich predsedov. Následne jednotlivé frakcie predstavili svoje pozície k 

návrhu nariadenia. Väčšina EP súhlasí so súčasným znením. Argumentujú tým, že EÚ v súčasnej situácii nemá 

dostatočný dosah na distribúciu zdravotníckych pomôcok. Zároveň sa poslanci obávajú, že EÚ nie je dostatočne 

pripravená na ďalšiu väčšiu krízu v oblasti zdravotníctva, na základe čoho vnímajú potrebu zefektívniť spoločné 

fungovanie. Reakcia niektorých členských štátov počas poslednej krízy bol označená za nedostatočnú a sebeckú, 

čo by chceli poslanci EP do budúcna zmeniť. Výhrady proti návrhu nariadenia vyjadrili iba poslanci z frakcie ECR 

a z frakcie ID. Na jednej strane vnímajú potrebu spoločného postupu, ale obávajú sa predovšetkým problémov 

s koordináciou a ďalšej zbytočnej byrokracie, ktorá by spomaľovala postupy.  

O reakciu sme požiadali poslanca Chovanca, ktorý upozorňuje hneď na viacero nedostatkov: „Otázka ľudského 

zdravia je veľmi závažná pre každého. Ak nebude prípadná nová organizácia HERA absolútne bezchybná, ohrozí 

zdravie miliónov Európanov. Bude tak hrať do kariet populistom a euroskeptikom, ktorí budú oprávnene tvrdiť, 

že EÚ ohrozuje ich zdravie, aby pomohla niekomu inému.“ Tiež zdôrazňuje potrebu pozerať sa rozdielne na 

nákup vakcíny a jej distribúciu. „ID vníma reakciu Únie a všetkých jej úradov ako oneskorenú. EÚ už má zriadené 

podobné orgány, ich práca sa ukázala ako neefektívna. Ak vznikne nový úrad, dá s predpokladať, že bude rovnako 

neefektívny.“ Svoje vyjadrenie poslanec Chovanec však uzavrel veľmi optimisticky. Vidí priestor na dosiahnutie 

kompromisu už na najbližších rokovaniach Európskeho Parlamentu.  

Poslanec Procházka z ECR si myslí, že na nové nariadenie by sme mali 

nazerať nielen cez optiku súčasnej krízy a prioritou pri spoločnom 

postupe by mala byť suverenita členských štátov: „Nech už budeme v 

budúcnosti čeliť akýmkoľvek hrozbám v oblasti ohrozenia zdravia, je 

nutné mať jasne vymedzené kompetencie jednotlivých (už existujúcich) 

úradov. Nový orgán, však bude mať jasne vymedzené pole pôsobnosti a 

jasne dané kompetencie, ktoré nebudú zasahovať do právomocí 

jednotlivých štátov. Presnejšiu podobu riešenia predstaví ECR zajtra.“

                 

                      Veronika Goldiňáková 

 

Rada EU zahájila jednání o posílené úloze Evropské agentury pro léčivé přípravky  

V REU byl představen návrh Nařízení o posílené úloze Evropské 

agentury pro léčivé přípravky při připravenosti na krize. Dánsko, 

Francie a Německo zaujaly jednoznačně kladné stanovisko vůči 

společnému postupu při ochraně zdraví občanů EU. Rakouská 
ministryně zdůraznila, že návrh byl připraven na základě poučení se 

z krizové situace na začátku pandemie covid-19 na jaře 2020. 

Opačného názoru byl maďarský premiér, který nepřipravenost Unie 

reagovat v březnu minulého roku vidí jako důkaz 

nerealizovatelnosti takového řešení. Velkou část dnešního jednání 

zabrala přestřelka ministrů Česka, Maďarska a Dánska, přičemž 

portugalská ministryně opakovaně žádala o co nejrychlejší proces 

schvalování z důvodu hrozící vládní krize a hospodářských 

problémů v Portugalsku. 

Francouzský ministr Oldřich Neumann očekává na zasedání Rady EU i v příštích dnech konflikty, které nicméně 

nevnímá jako negativní věc, ale jako šanci pro efektivní a produktivní vyjednávání. Tento postoj ostatně sdílí i 

ministryně z Finska Vivien Fedorová, která z vyhrocené atmosféry nemá obavy a naopak je zvědavá na přístup 

některých členských států v příštích dnech. Francie v Radě ministrů akcentuje potřebu informační kampaně o 

léčivých přípravcích, ve které by Unie mohla svým občanům prezentovat transparentně fakta a účinně bojovat 

proti dezinformacím. Finsko je poměrně spokojené se současným zněním nařízení, vnímá pouze potřebu 

zachovat flexibilitu členských států v reakci na pandemii covid-19 i budoucí krize, jelikož se situace výrazně liší 

v jednotlivých státech.          Martina Beránková 


