
 

 

 

 

 

  

Krizové jednání narušilo plány ministrů! 

Současná situace na bělorusko-polských hranicích představuje neustále eskalující krizi. Sobotní zasedání 
Rady Evropské unie proto bylo přerušeno a Rada se sešla na krizovém jednání. Avšak ministři a 
ministryně jednali za zavřenými dveřmi, hned na začátku jednání bylo veřejnosti a médiím přikázáno 
opustit jednací sál z důvodu citlivosti této problematiky. Jakmile jsme dostali informaci o konci krizového 
jednání, kontaktovali jsme vybrané ministry a ministryně s požadavkem na shrnutí závěrů tohoto 
zasedání.   

 Za Radu ministrů mohu s klidným svědomím potvrdit, že se problémem intenzivně zabýváme. Situace 
je ovšem velice citlivá – vzhledem k okolnostem a zainteresovaným státům mimo EU. Jediné, co Vám mohu 
momentálně potvrdit je, že se obyvatelé EU nemusejí v žádném případě obávat o svou bezpečnost, či 
bezpečnost své země. Situace je pečlivě monitorována a vyhodnocována, tak tomu zůstane do vyřešení celé 
situace, čehož se občané EU snad již brzy dočkají. (Vojtěch Jirkovský, polský ministr)  

 Rada EU je hluboce znepokojena současnou situací na polsko-běloruské hranici a jakožto zástupce 
Estonské republiky mohu za Radu EU konstatovat, že Rada došla ke mnoha konsensům, jež občanům 
členských států zajistí svobodu a bezpečí. Kromě zajištění bezpečnosti ujišťujeme, že budoucí kroky neohrozí 
ani jeden z pilířů, na němž je Evropská unie postavena, jmenovitě řečeno, zejména lidská práva. (David 
Tichý, estonský ministr) 

 Na krízovom jednaní Rady ministrov sme preberali krízu na poľsko-bieloruskej hranici, ktorá nás 
veľmi znepokojuje. Viedla ku plodnej rozprave, a s radosťou môžem oznámiť, že sa nám podarilo dôjsť k 
spoločnému záveru. Bezpečie občanov Európskej Únie bude zaistené. (Kristína Gaňová, nizozemská 
ministryně) 

 Petra Eva Petrulová, řecká ministryně, nám sdělila, že bezpečnost obyvatel je zajištěna, avšak 
z důvodu tajného jednání se k situaci nadále nevyjádřila. Rovněž rakouský ministr Andrej Meszároš 
situaci komentoval s tím, že se Rada rozhodla k situaci nevyjadřovat kvůli strategickým důvodům. Avšak 
Rakousko mimo jiné prosazuje bezpečnost a mediální svobodu žurnalistů v Bělorusku. I přesto, že jsme 
kontaktovali i litevského ministra, který mimo jiné navrhl nepřítomnost veřejnosti a médií na jednání, 
bohužel nám neposkytl požadované informace.  

 Podle předsednictva Rada došla k poměrně širokému konsenzu, o téma byl údajně velký zájem, 
proto muselo předsednictvo jednání častokrát velmi omezovat. Každý z ministrů a ministryň měl 
k tématu co říct. Jednání bylo velmi vypjaté, což se dalo, vzhledem k citlivosti tématu, očekávat. I přesto 
si zástupci členských států na závěr gratulovali k pokroku, který společně učinili. Naše zpravodajství bude 
celou situaci podrobně sledovat a jakmile to bude možné, poskytneme vám další informace.  

             Martin Míšek 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evropský parlament úspěšně ukončil první čtení  

V Evropském parlamentu při sobotním zasedání 
poslanci představili své první pozměňovací návrh. I 
v této instituci bylo jednání poměrně vypjaté, jelikož 
mezi frakcemi panují jisté názorové neshody. 
V průběhu dne se však poslanci začali dostávat ke 
kompromisu. Bylo vidět, že cílem každého je 
spolupracovat s ostatními tak, aby k přijetí návrhu 
nakonec došlo. „Nikdy bych nevěřil, že to řeknu, ale 
s podnětem Zelených souhlasím a kvituji snahu dávat více 
moci členským státům a jejich orgánům,“ komentoval 
v průběhu jednání Karel Špecián z frakce Identita a 
demokracie (ID).  

 Podle Igora Blahušiaka, předsedy Evropského 
parlamentu, dnes proběhlo velmi konstruktivní 
jednání. Poslankyně a poslanci schválili velmi vysoký 
počet pozměňovacích návrhů (11) a pouze jeden návrh 
se nepodařilo přidat. Jednání se zaměřovalo na otázky 
převážně o vedení záznamů, přesnosti, spolehlivosti, 
kybernetické bezpečnosti, oznamujících orgánech či 
uchovávání dokumentů. Pozornost byla rovněž 
zaměřena na fungování příslušných vnitrostátních 
orgánů. Poslanci a poslankyně probrali spoustu 
podstatných aspektů a společně tak návrh nařízení ve 
znění pozměňovacích návrhů Evropského parlamentu 
předložili jako celek Radě ministrů.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Začátek sobotních debat: změna 

klimatu a angažovanost mladých lidí 

v politice 

O vztah mladé generace ke změnám 

klimatu se studeny debatoval bývalá 

delegátka při OSN Barbora Kvasničková. 

Studenti se vyjádřili k tomu, že je jako 

zástupce mladé generace klimatická 

změna rozhodně trápí. Řešilo se zapojení 

lidí v této problematice a konkrétní 

příklady možných změn. Zahrnuta bylo i 

téma týkající se nedávného summitu 

COP26 v Glasgow, fast-fashion či 

problematiky třídění a zda je dobrým 

krokem zavedení například vratných pet 

lahví. Taktéž je otázkou, zda řešení 

najdeme „na ulici“, kdy budeme 

protestovat a vyjadřovat svůj názor nejen 

na toto téma tímto způsobem.  

 Tomáš Zdechovský, poslanec 

evropského parlamentu, vyzval účastníky 

k debatě o zapojení mladých lidí do 

politiky. Nejprve politiku přirovnal 

k řemeslu, kterému se dlouho učíme a 

poté se snažíme nabyté zkušenosti předat 

dále. Stejně jako při užívání řemesla, tak i 

v politice bychom se měli snažit o to, aby 

naše práce dávala smysl. Zároveň když 

člověk udělá chybu, lidé si ji budou 

pamatovat. Studenti se dotkli i tématu 

boje proti dezinformacím a vnitřní 

politiky, převážně průběhu kampaně 

v nedávných parlamentních volbách. 

Motivoval studenty, aby byli angažovaní v 

politice a představil i možnost stáží či 
návštěvy v Evropském parlamentu.  

 

 



 

Gregorová: dezinformace jsme začali vnímat pozdě  

Pozvání k diskusi s účastníky modelového zasedání již potřetí přijala česká europoslankyně Markéta 
Gregorová. Se studenty debatovala na téma dezinformace a boj proti nim. Zájem o debatu byl 
obrovský, padlo velké množství otázek na různá témata. Účastníci se zajímali zejména o to, jakými 
konkrétními prostředky můžeme proti dezinformacím bojovat, a to nejen v České republice. Jako 
první padl dotaz na nedávnou cestu poslankyně na Taiwan a její poznatky z ní. Komentovala různé 
programy na vzdělávání obyvatelstva. Zaměstnavatelé si mohou na Taiwanu přizvat organizaci, 
která poskytne školení, a nejen díky tomu je taiwanská společnost informována, kriticky smýšlí a je 
odolná. Podle Gregorové by se tento přístup dal zavést i v České republice, jelikož různé organizace 
na to máme.  

 Účastníky zajímalo i to, jak bychom mohli zlepšit důvěru občanů ve veřejné instituce. Velkým 
problémem je podle europoslankyně to, že jsme dezinformace začali vnímat příliš pozdě, a proto se 
nám jejich vliv nevyhnul. Co největší transparentnost chování lidí je z tohoto hlediska nejlepší. 
Veřejné instituce by měli transparentněji a předvídatelněji sdělovat informace. Jakmile tak neučiní, 
je pro dezinformátory velmi jednoduché vstoupit do tohoto prostoru.  

 Během debaty se řešilo i vzdělávání na školách, konkrétně zavedení kritického myšlení do 
osnov. Podle Gregorové by se při takové výuce měli věci brát prakticky a lidsky. Konkrétně bychom 
mohli ukázat, jak dezinformace vypadá. Nejen žáci a studenti si poté vytvoří povědomí o tom, jak 
jednoduše se v daném prostředí vytváří obraz, který klame a vypadá jinak. Co se týče zapojení 
Evropské unie, i přes to, že EU nemůže do vzdělávání mluvit, může vzdělávací programy podporovat 
finančně a toho bychom měli využít.   

 A co může běžný člověk dělat, aby bojoval proti dezinformacím a nepodlehl jim. 
Europoslankyně studentům dala jasnou radu: přesvědčit lidi k jinému přístupu a mluvit se 
svým okolím tak, aby nepřijímalo pouze jednu stranu mince. Všichni by se měli naučit nevěřit ničemu 
v tom smyslu, že informace pro mě nic neznamená, dokud si ji neověřím.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Kotasová: angažovanost mladých v ČR je na vysoké 
úrovni  

Martina Kotasová ze Stálého zastoupení České republiky 
při Evropské unii se studenty debatovala o vzdělávání 
mladých na evropské úrovni a rovněž o zapojení 
mladých lidí během blížícího se českého předsednictví. 
Účastníkům představila 11 evropských cílů mládeže, 
jelikož každé předsednické trio si volí dva z těchto cílů a 
následně s nimi pracuje. V našem případě se jedná o 
inkluzivní společnost a zelenou Evropu. Studenti se 
proto následně zajímali o spolupráci mezi Francií, 
Českou republikou a Švédskem. Mimo diskuse na toto 
téma se studenti zajímali o to, jak vysoká je 
angažovanost mladých lidí v ČR ve srovnání s dalšími 
státy. Podle Kotasové můžeme být v ČR na co hrdí, 
jelikož zapojení mladých lidí do různých oblastí je zde na 
vysoké úrovni. Poznamenala, že Evropská komise příští 
rok prohlásila evropsky rok mládeže, tudíž se různé 
možnosti, které Evropa nabízí, rozšíří mezi široké 
spektrum mladých lidí, kteří třeba ještě netuší, co 
všechno mohou využít a co je může potkat. Účastníci se 
také zajímali o program Erasmus+ a například postoj 
Velké Británie k tomuto programu.  

 

Húsková: ČR musí být během předsednictví mediátorem 

Eva Húsková, vedoucí Oddělení pro komunikaci předsednictví ČR v Radě EU, studentům představila 
komunikační strategii nadcházejícího českého předsednictví. Účastníci ocenili náročnou práci, která 
zahrnuje široké spektrum aktivit: mediální kampaň pro širokou veřejnost, informování odborné 
veřejnosti, spolupráce s lidmi přímo v centru dějí, přípravu a zajištění 250 akcí a další. Velkou výzvou 
je také plánovat tyto akce s ohledem na pandemickou situaci. Účastníky téma velmi zaujalo. Zajímali 
se například o to, jaké konkrétní oblasti rezonují v české populaci s ohledem na české předsednictví. 
Jedná se převážně o bezpečnost a prosperitu. Zajímavé je, že Češi nekladou velkou důležitost 
rozšiřování EU o západní Balkán, což je téma, které naopak hájí čeští představitelé. Bylo rovněž 
poznamenáno, že jako předsedající země musíme vystupovat jako mediátor a netlačit dopředu pouze 
české pozice, regulovat debatu ale lze. Chystají se také různé přednášky pro mladé, kterých se ujmou 
mimo jiné Eurocentra v regionech.  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konečná: EU by se měla zastavit  

Diskuse s poslankyní Evropského parlamentu Kateřinou Konečnou byla zaměřena na téma 
zdravotní unie. Řešily se otázky spojené například s jednotnou společnou digitalizací dat, patenty 
farmaceutických firem či mezinárodním výzkumem a vývojem vakcíny proti COVID-19. Mimo to 
studenty zajímal pohled europoslankyně na celkový vývoj EU. Konečná sdělila, že je stále více kritičtí 
k této problematice. Bylo by podle ní dobré, kdyby se EU na určitý čas zastavila, abychom nechali 
věci dojít, díky čemuž případně zjistíme, zda současné nastavení opravdu fungují.  

 V EU nyní bude hodně záležet na tom, jak se vyvine v dalším roce. Poslankyně komentovala 
postoj k evropské integraci nové německé ministryně zahraničí. Federace dle ní není na místě a EU 
by měla spolupracovat tam, kde to jde a nepřijímat spoustu opatření a nařízení. Konkrétně uvedla 
Zelenou dohodu pro Evropu, která představuje fatální změnu v nastavení systému, na který je 
nepřipravena nejen Česká republika. Studenti se také zajímali o to, jaký vliv má politická příslušnost 
na jednání v Evropském parlamentu. Konečná uvedla, že na politiku zde není čas, europoslanci řeší 
konkrétní věci a jsou hodnocení za to, jak pracují a jak se prosazují, proto nikdo na politickou 
orientaci nehledí.  

 


