Sacharovova cena pre Navalného

Modelové zasedání skončilo

Dnes Európsky parlament rozhodoval o udelení
Sacharovovej ceny, teda ceny za slobodu myslenia. O všeobecnom
konsenze nasvedčoval už fakt, že niektoré návrhy sa naprieč
jednotlivými frakciami opakovali.

Online modelové zasedání, které
probíhalo od pátku 22. ledna do neděle
24. ledna 2021 je u konce. A s jistotou je
možné říci, že se jednalo o vydařený
prodloužený víkend.

Dvakrát zaznel návrh udeliť cenu hnutiu za ochranu práv
Ujgurov, čo je nezisková organizácia pôsobiaca momentálne z exilu
v USA, kde sa venuje výskumu a ochrane ľudských práv v západnej
Číne, kde dochádza k perzekúciám značnej časti moslimského
obyvateľstva. Satelitné snímky nasvedčujú, že v súčasnosti sa na
území Číny nachádza 85 internačných táborov. Trikrát zaznel
návrh udeliť cenu demokratickej opozícii v Hong Kongu, ktorá bola
aktívna najmä počas masových protestov v rokoch 2019 a 2020,
ale suverénne viedol ruský opozičný líder a zakladateľ Fondu boja
proti korupcii, Alexej Navaľnyj, ktorého meno už v návrhoch
zaznelo štyrikrát. Po krátkom kuloárnom rokovaní nakoniec
poslanci jednohlasne odhlasovali podporu tomuto návrhu a tak
Sacharovovu cenu za slobodu myslenia pre tento rok získal práve
Alexej Navaľnyj za svoj neochvejný boj proti nespravodlivosti.
Veronika Goldiňáková

S tím souhlasí i samotní účastníci, kteří
při evaluaci chválili organizátory za to,
jak celou online akci připravili, a také
svým kolegům z institucí EU za výborné
diskuse a konstruktivní přístup
k jednáním.
Mezi hlavní výtky směrem k organizaci
patřil výběr agendy, která se více
účastníkům zdála jako nekonfliktní, což
znemožnilo vést ještě kontroverznější a
méně konsenzuální diskuse, což by
jednání dále ozvláštnilo.
Po
evaluaci
jednotlivých
částí
modelového zasedání přišlo na řadu
vyhlášení
nejlepších
účastníků
simulační části. V Radě se na třetím
místě umístil maďarský ministr
Dominik
Palkovič,
druhá
byla
portugalská
ministryně
Adéla
Dvořáková a první byl francouzský
ministr Oldřich Neumann.
V Parlamentu obsadila třetí příčku
Klára Jelínková zastupující Renew
Europe, druhý byl Adam Zimčík a první
Matyáš Vašňovský (oba za EPP).
Výhercům srdečně gratulujeme!

Návrh nařízení na posílení mandátu EMA byl schválen
24 pozměňovacích návrhů z Česka: „Současná Unie je blivajz“
K deváté hodině ranní na Radu čekalo celých 31 pozměňovacích
návrhů. Většinu z nich připravil český ministr Jonáš Továrek.
Vzhledem k důkladnému zvážení každé změny navržené členským
státem čekalo na ministry opravdu náročné dopoledne. Ministr
Továrek během rozpravy označil Unii za nedemokratickou a bránil
se „prosazování vůle Západu“. Debata byla vysoce emocionální,
státníci se vzájemně obviňovali z urážek na cti. Zdánlivě nekonečná
přestřelka budí vážné obavy ohledně toho, zda je Rada schopná čelit
pandemii.
Mlha kolem pojmu „humánní“
Rada ráno také diskutovala o slovním spojení „humánní léčivé přípravky“ v návrhu nařízení. Každý ministr
zdravotnictví měl svou interpretaci tohoto základního pojmu medicíny, český zástupce Továrek navrhoval
umístit definici na začátek textu. Nejasnosti ukončila až portugalská ministryně, když v závěru uvedla na pravou
míru skutečnost, že humánní medicína je obecně medicína určená lidem, na rozdíl od medicíny veterinární.
Dalším právně definovaným pojmem, který zástupcům resortů zdravotnictví připravil značné problémy, bylo
použití neregistrovaného přípravku ze soucitu neboli compassionate use.
Návrh Rady ministrů byl představen v EP
Portugalská ministryně Adéla Dvořáková veřejnost ujistila o tom, že v současnosti na Radě s výjimkou ČR panuje
o ochraně veřejného zdraví konsensus a samotné schvalování navzdory prvotním dojmům z rozpravy probíhalo
rychle a jednoznačně. Oceňuje konstruktivní přístup skeptického Maďarska, které vyjádřilo podporu celému
nařízení. Maďarsko a Francie našly také vzácnou shodu v případě pozměňovacího návrhu o činnosti agentury
EMA, která by měla pomocí informační kampaně zlepšit povědomí občanů o své práci a o schvalovaných léčivých
přípravcích. Francie zaznamenala výrazný úspěch, když byly oba pozměňovací návrhy z její dílny Radou
schváleny jednomyslně.
Sloučené pozměňovací návrhy maďarského ministra u poslanců EP narazily, dle názoru většiny z nich se totiž
jednalo o kosmetické úpravy či úpravy jdoucí proti smyslu nařízení. Francouzské návrhy byly podpořeny všemi
frakcemi s výjimkou ECR, poslanci za I&D přitom výslovně ocenili důraz na lokální výrobu prostředků, stejně
širokou většinou byl schválen i návrh český. Text v celém znění byl poslanci schválen a předán do Rady. Ministři
za ČR, Maďarsko a Španělsko odmítli podpořit znění bez maďarských návrhů. Nařízení nicméně získalo
kvalifikovanou většinu za podpory ostatních šesti přítomných členských států a vstoupilo v platnost.
Martina Beránková

Účastníci představovali výstupy sobotních diskusí
V průběhu nedělního programu prezentovali studenti při aktivitě vedené Zuzanou Wildovou a
Michaelou Doležalovou výstupy sobotních diskusí. Účastníci ocenili výběr hostů, a také samotná témata,
která s nimi řešili. Konkrétní témata, která byla řešena při debatách byla rozpracována již v předchozím
čísle Evropského reportéra. Tímto ale práce s výstupy diskusí nekončí a studenti mají do 1. února čas
zpracovat příspěvek, který poutavou formou sdělí to, co se dělo při dané debatě. Tato část je navíc
soutěžní a ti, kteří připraví nejlepší výstup, se mohou těšit na věcné ceny, které si pro ně připravili
organizátoři ve spolupráci s partnery projektu.
Jan Jakovljevič
Závěrem bychom vám jménem organizátorů a partnerů poděkovali za vaši účast na modelovém zasedání, a
také za skvělé výkony, které jste podávali buď jako evropští zákonodárci, nebo jako účastníci diskusí s hosty.
Rádi bychom vám také popřáli hodně štěstí v osobním i studijním životě, pevné zdraví a těšíme se, že se
alespoň s některými z vás budeme mít možnost potkat osobně v lepších časech.
Za celý tým Rozhoduj o Evropě Jan Jakovljevič

