
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelové zasedání je u konce 

Online modelové zasedání, které probíhalo 
od pátku 10. prosince do neděle 12. 
prosince 2021, bylo úspěšně ukončeno.  

V Radě ministrů zvítězila nizozemská 
ministryně Kristína Gaňová, na druhém 
místě se umístil estonský ministr David 
Tichý, třetí je portugalský ministr Šimon 
Mendel.  

V Parlamentu obsadil první příčku Karel 
Špecián (ID), druhá je Denisa Binderová 
(S&D) a na třetím místě se umístila Tereza 
Fidlerová (ECR). Výhercům srdečně 
gratulujeme! 

 

 

 

 

Sacharovovu cenu získavajú afganskí novinári 
spoločne s Igorom Blahušiakom 

Európsky parlament dnes rozhodoval o udelení 
Sacharovovej ceny za slobody myslenia. Tento rok 
jednotlivé frakcie Európskeho parlamentu prišli s 
rôznymi zaujímavými nomináciami a ich 
predstavovanie sprevádzala živá diskusia. 

Ako prvé zaznelo meno ruského opozičného 
lídra a zakladateľa Fondu boja proti korupcii, 
Alexeja Navaľného. Ďalej medzi nomináciami 
prevažovali mená novinárov z celého sveta, ako 
napríklad skupina afganských novinárov 
a novinárok, ktorí ostali v krajine aj po tom, čo 
Taliban prevzal moc a odhodlane píšu o dianí po 
zmene režimu, nórsko-libanonská spisovateľka 
a aktivistka Nancy Hertz, ktorá v nórsku bojuje za 
práva moslimských žien, či Janna Jihad, palestínska 
aktivistka a amatérska novinárka. Pri príležitosti 
tohtoročného 85 jubilea bol navrhnutý aj posledný 
prezident Československa a prvý prezident 
samostatného Česka, Václav Havel. 

Za najkontroverznejší návrh možno označiť 
návrh skupiny Renew, ktorý pozostával z troch 
mien, a to: Nigela Farage, Augusto Ponochet Ugarte 
a Igor Blahušiak. Skupine sa nepodarilo zreteľne 
objasniť prepojenie medzi týmito troma menami, 
a teda ani obhájiť svoj návrh na nomináciu. Na 
druhej strane sa však Európsky parlament zhodol 
na tom, že nomináciu by si jednoznačne zaslúžil 
Igor Blahušiak za svoj prínos v oblasti aktivizmu za 
práva LGBTQ+. Namáhavé kuloárne rokovania boli 
uzavreté rozhodnutím udeliť cenu práve Igorovi 
Blahušiakovi spolu so skupinou afganských 
novinárov. 

Veronika Goldiňáková 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslanci a poslankyně byli s výsledky jednání o laureátech Sacharovovy ceny spokojeni  

 Přesto, že jsme se v parlamentu lišili v názorech podle našeho politického spektra, jsme dokázali 
předložit jednoznačného vítěze všech kandidátů, jež zcela naplňuje poslání onoho ocenění. Kandidát 
není kompromisem mezi stranami, jelikož obsahuje všechny ctnosti, jež od něj za Evropský parlament 
vyžadujeme. (Hannah Šmilo, Zelení/ESA)  

 Musím říct, že jednání proběhlo velmi konstruktivně. Naše frakce navrhla vyznamenat 
Sacharovovou cenou Alexeje Navalného. Ostatní frakce ovšem přišly s velmi kvalitními protikandidáty, 
proto jsme se po zdlouhavém jednání přiklonili ke kompromisu a jako Evropský parlament jsme se 
rozhodli vyznamenat skupinu afgánských žen, které bojují za narovnání práv jak lidských, tak 
skupinových. Rovněž jsme vyznamenali ctěného předsedu Evropského parlamentu Igora Blahušiaka, 
který rovněž během řízení našich schůzí přispěl k nastolení rovných podmínek pro všechny skupiny. 
(Šimon Hlisnikovský, EPP) 

 Dopolední jednání Evropského parlamentu ohledně udělení Sacharovovy ceny za svobodu a 
myšlení se vyvíjelo velice příjemně, všichni poslanci odprezentovali jejich kandidáty způsobem, který 
zaujal. Dozvěděla jsem se o mnoha lidech, kteří dělají pro svobodu a mír mnoho. Sacharovova cena je 
důležité ocenění. Parlament se skládal z velmi inteligentních lidí se smyslem pro humor, takže v tomto 
duchu i jednání probíhalo. (Tereza Fidlerová, ECR)  

 

Napjatá atmosféra v Radě ministrů 

Místopředseda Miloslav Pospíšil dopolední jednání Rady hodnotil jako velice produktivní: „Z 
Evropského parlamentu se nám dostalo krásných 11 pozměňovacích návrhu, z nichž byla valná většina 
přijata. Souběžně s tím však ministři a ministryně předložili i pozměňovací návrhy své, kterých bylo více 
než 25. Jednání, ačkoliv produktivní, naráželo na časový pres a drobné obstrukce, což znamenalo 
razantní vymáhání jednacího řádu a omezené příspěvky do rozpravy. Napjatá atmosféra vyústila v 
dramatický odchod italského ministra. Výsledek jednání by se však dál označit za velice uspokojivý, teď 
již pouze uvidíme, co přinese společné jednání Rady a Parlamentu.“ 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Výstupy sobotních debat  

Během nedělního programu účastníci stručně představili výstupy ze sobotních diskusí 
s významnými hosty. Konkrétní témata, která byla řešena při debatách, byla rozpracována již 
v předchozím čísle Evropského reportéra. Účastníci mají nyní týden (do 20. 12. 12:00) na zpracování 
detailnějších výstupů v podobě videa. Práce tedy dnešním dnem nekončí. Aktivity se zúčastnila i 
Michaela Doležalová z Národní pracovní skupiny pro strukturovaný dialog s mládeží. Pro další 
postupy účastníkům doporučila zapojit kritické myšlení, vyhledávat informace z dalších zdrojů či 
zmínění jiného pohledu na věc. Zároveň účastníkům poděkovala za pestré shrnutí všech témat, se 
kterými bude nadále pracovat.  

 

Závěrečná slova díků  

Během zakončení modelového zasedání institucí EU Igor Blahušiak poděkoval poslancům a 
poslankyním za velice konstruktivní a zároveň zábavně jednání. Dle jeho slov účastníci své role hráli 
dokonale, proto jim všem vyslovil obdiv. Zároveň připomenul důležitou roli Evropského parlamentu, 
který má spoustu pravomocí jako například schvalování rozpočtu či ovlivňování zahraniční politiky 
EU. Parlament také dbá na dodržování lidských práv po celém světe, proto účastníci velice úspěšně 
jednali o udělení Sacharovovy ceny. Naproti tomu aktivita byla podle Leona Tótha tím klíčovým 
aspektem během jednání Rady.  Bylo totiž vidět, že každý jeden zástupce členských států měl k 
tématu co říct a všichni se perfektně připravili. Nejen Leon účastníky obdivuje za to, že dokázali 
využít každou sekundu, a to i mimo program. Ministři a ministryně si rovněž bravurně poradili 
s krizovým jednáním, které se týkalo situace na polsko-běloruských hranicích.  

 Účastnici v samotném závěru děkovali organizátorům. Odnáším si velmi dobrý pocit, jsem 
moc ráda za tuto příležitost – Panovala zde skvělá atmosféra, děkuji za skvělou organizaci – Program 
byl skvělý, užil jsem si to a jsem navíc rád, že jsem mohl pokládat otázky lidem jako jsou europoslanci 
– Tenhle víkend se nám podařil, dokázali jste nás nadchnout i v online prostředí – Budu se těšit příští 
rok! Co by účastníci naopak více ocenili je možnost vícero kratších přestávek během programu, aby 
si odpočinuli od monitorů svých počítačů.  

 Jménem organizátorů a partnerů projektu bychom chtěli všem účastníkům a účastnicím 

poděkovat za celé tři dny, které obohatily celý náš tým. Moc děkujeme za vaše skvělé výkony v rolích 

zástupců frakcí či členských států a zároveň za velmi zajímavé příspěvky do všech debat. Rádi bychom 

vám popřáli hodně štěstí v osobním i studijním životě a pevné zdraví. Snad se brzy potkáme i mimo 

online prostor.  

Za celý tým Rozhoduj o Evropě Martin Míšek 

Projekt je realizován obecně prospěšnou společností EUTIS ve spolupráci s Centrem pro evropskou politiku 

(Bratislava), Odborem komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a Zastoupením Evropské 

komise v ČR. Partnery projektu jsou Konrad-Adenauer-Stiftung, Národní pracovní skupina pro strukturovaný 

dialog s mládeží, Europe Direct Česká republika a Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy 

univerzity. Mediálním partnerem projektu v České republice je portál Euroskop.cz.  Ve školním roce 

2021/2022 probíhá projekt v rámci Konference o budoucnosti Evropy. 

 

 


