Nadešel dlouho očekávaný den, začátek
modelového jednání institucí Evropské unie
je tu! Navazujeme tak na sérii regionálních
seminářů projektu Rozhoduj o Evropě – Staň
se na den tvůrcem evropské politiky.

Co vše nás čeká?

Během všech regionálních seminářů
v Česku i na Slovensku Rada Evropské unie a
Evropský parlament projednávaly návrh
nařízení o potírání šíření teroristického obsahu
online. Znění společného návrhu bylo přijato a
vnitrostátní orgány nařízení nyní implementují
do svých právních předpisů. Práce ale nekončí,
Evropská unie si uvědomila, že je třeba konat
v jedné z nejrychleji se rozvíjejících oblastí. Na
stole proto dnes leží akt o umělé inteligenci,
který je třeba projednat. Umělá inteligence,
digitalizace, technologický pokrok – i tato témata
se hojně diskutovala během regionálních
seminářů, je tak nutné navázat a upřesnit si, čeho
jako Evropská unie chceme dosáhnout.

Pozvání přijali europoslankyně
Markéta Gregorová, Kateřina Konečná
a europoslanec Tomáš Zdechovský.
Diskutovat budete moci rovněž
s Martinou Kotasovou ze Stálého
zastoupení ČR při EU nebo s Barborou
Kvasničkovou, delegátkou mladých lidí
z ČR při OSN. Můžete tak využít
příležitosti „vyzpovídat“ osobnosti,
které se rozhodly vydat se na kariéru
v rámci EU, a sdělí vám tak svůj úhel
pohledu.
Nezapomeňte, že velká část
celého programu je soutěží. Ti, kteří
budou nejlépe hájit své zájmy či
spolupracovat
s ostatními
získají
spoustu zajímavých cen od našich
partnerů!

Martin Míšek

Kromě samotného simulovaného
jednání institucí EU se můžete těšit na
debaty s významnými hosty, nejen
z prostředí EU.

Modelové zasadnutie spojí študentov z Českej republiky a Slovenska
Modelové zasadnutie, ktoré potrvá tri dni – od piatka do nedele a spojí účastníkov zo
Slovenska a Českej republiky. Pre žiakov z oboch krajín pôjde o novú skúsenosť, a to nielen
v zmysle rozsahu podujatia, ale aj čo sa týka formy. Kým regionálne semináre v Českej
republike prebehli prezenčne, na modeli si českí študenti vyskúšajú prácu v online prostredí,
ktorá nepochybne má svoje špecifiká. Pre slovenských účastníkov bude zasa novinkou
rokovanie dvoch inštitúcií, keďže na regionálnych seminároch tento rok rokovala vždy iba
jedna z inštitúcií. Cez víkend nás čaká nabitý program a množstvo nových, zaujímavých
skúseností.
Veronika Goldiňáková

Vážení ministři a ministryně, vážení europoslanci a europoslankyně, dovolte nám popřát vám
mnoho zdaru při modelovém zasedání a prosazování vašich zájmů v evropských institucích!
Za celý tým Rozhoduj o Evropě a Evropského reportéra
Veronika Goldiňáková a Martin Míšek

