Modelové zasedání institucí EU bylo slavnostně zahájeno!
Vyvrcholení letošního ročníku projektu Rozhoduj o Evropě – staň se
na den tvůrcem evropské politiky je tu. Středoškolští studenti se
poprvé připojili ze všech koutů Česka a Slovenka a jsou připraveni
vyjednávat, získávat zkušenosti a bavit se.
Účástníci byli v online prostoru přivítáni nejen členy
organizace EUTIS, ale i zástupci partnerů projektu a významnými
osobnostmi spjatými profesně s Evropskou unií. Dita Charanzová,
místopředsedkyně Evropského parlamentu videozdravicí mimojiné
povzdubila účastíky k tomu, aby využívali možností, které se jim
v současné době naskytují. Státní tajemnice pro evropské záležitosti
Milena Hrdinková, rovněž skrze videopozdrav, všem středoškolákům
poděkovala za to, že se akcí, jako je Rozhoduj o Evropě, účastní,
jelikož je to důležité i pro budoucnost celé České republiky.
Partneři projektu povzdbudili účastníky k využití možností, které
jim Evropa i svět nabízí
Igor Blahušiak z Odboru komunikace o evropských záležitostech
Úřadu vlády ČR komentoval důležitost a výhody členství našich zemí
v EU a zároveň účastníkům připoměl, že projekt je i o tom, aby byla
legrace. Nikola Pavlůsková pozdravila účastníky z brněnského
Eurocentra, sdílela s námi své zkušenosti ze zahraničí a rovněž
představila aktivity Eurocentra Brno. I Aneta Kompérová z Europe
Direct Brno potvrdila, že zahraničí jí rozšířilo obzory, účastníkům
připoměla, že zkušenosti z unijního prostředí nemusí získávát pouze
v Bruselu, ale i třeba v Brně nebo na Srí Lance. Pavol Kukačka ze
Zastoupení Evropské komise v ČR připomněl, že v evropských
institucích je nízké zastoupení Čechů a Slováku, což se třeba díky
tomuto projektu v budoucnu změní. Jindřich Pietras, zástupce
Kanceláře Evropského Parlamentu v ČR, komentoval, jak bychom
měli dostat problematiku EU do škol tak, aby studenti viděli její
benefity. Otto Eibl, vedoucí katedry politologie FSS MU, se k roli EU
vyjádřil z pozice experta na politickou komunikaci a politický
marketing a závěrečné slovo dostala Lenka Longuemart, která mimo
jiné představila příležitosti, jež studentům nabízí nadace KonradAdenauer-Stiftung. Všichni zástupci partnerů projektu
představili možnosti, jak být aktivním, jak se vzdělávat, rozvíjet
se a započít tak svou cestu nejen v oblasti evropské politiky.
Budeme rádi, když se těchto příležitostí zhostíte.

Konference o budoucnosti Evropy
Během slavnostního zahájení Igor Blahušiak rovněž dodal, že aktuální ročník projektu Rozhoduj o evropě
probíhá v rámci Konference o budoucnosti Evropy a byl krátce představen dosavadní průběh této události
v Česku a na Slovensku. Co se týče témat, která v našich zemích nejvíce rezonují, na Slovensku se občané
nejvíce vyjadřují ke klimatické změně a životnímu prostředí, silnější ekonomice a pracovním místům či
evropské demokracii. Čechy na prvním místě také zajímá klimatická změna a životní prostředí, následuje
evropská demokracie a poněkud překvapivě EU ve světě.
Díky regionálním seminářům bylo na platformu nahráno několik návrhů od účastníků. Ty vzbudily
kladný ohlas a ostatní přispěvatelé na ně reagují například různými otázkami. Nápady všech se přetaví do
konkrétních návrhů, Evropská komise v budoucnu představí různé iniciativy a ty se dostanou k evropským
lídrům. Jakmile se konference uzavře, autoři příspěvků dostanou zpětnou vazbu s tím, jak byl nápad
zohledněný a v případě že nebyl, dostanou zprávu o tom, jakým jiným způsobem se s danou tématikou
pracovalo.

Instituce jednaly o umělé inteligenci do pozdního večera
Igor Blahušiak studentům představil instituce a legislativní proces v Evropské unii a Ludmila
Johnová, rovněž z Odboru komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády, účastníky seznámila
s agendou modelového zasedání tzv. aktem o umělé inteligenci a zodpověděla otázky týkající se
právě návrhu nařízení.
K závěru dne poprvé samostatně zasedly Evropský parlament a Rada Evropské unie. Zástupci
frakcí a členských států představili své pozice ostatním a započala první rozprava celého zasedání.
Jak poslanci a poslankyně, tak ministři a ministryně následně přešli do večerního kuloárního jednání.
Tvoří se první koalice, první spolupráce, taktika pro další vyjednávání. Z prvních „kuloárů“
vyplynulo, že nás čeká vypjaté a zajímavé zasedání. Zástupci mají odlišné strategie, někdo chce
jednání bojkotovat, někdo chce naopak spolupracovat.
Vážení ministři a ministryně, vážení
europoslanci a europoslankyně, nastává
okamžik, kdy začínáte vyjednávat, dnes
učiníte nejzásadnější rozhodnutí, využijete
umění kompromisu. Přejeme Vám mnoho
zdaru a nezapomeňte si užít každý
okamžik!
Za Evropského reportéra
Martin Míšek

