
 

 Jednání, workshopy i zajímaví hosté 

Na Modelovém zasedání institucí EU čeká 

během čtyř dnů účastníky mimo vášnivých 

debat o nařízení také další zajímavý doprovodný program. Ve čtvrtek 26.1. po slavnostním zahájení 

v 16 hodin bude následovat panelová diskuze na téma Výzvy pro Evropu v roce 2023 se zajímavými 

hosty, mimo jiné ze Zastoupení Evropské komise v ČR, Kanceláře Evropského parlamentu v SR, Úřadu 

vlády ČR či Národní pracovní skupiny pro dialog s mládeží. Po debatě bude následovat představení 

agendy a seznamovací aktivity, kterými se program prvního dne zakončí. 

V pátek 27.1. čeká účastníky před jednáním institucí EU zejména panelová diskuze na téma 

dezinformace s hosty za Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty, České elfy a Gerulata Technologies, 

při které se budou moci středoškolští studenti a studentky dozvědět řadu věcí o aktuálních výzvách 

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. 

Během všech regionálních seminářů v Česku i na 

Slovensku Rada Evropské unie a Evropský 

parlament projednávaly návrh nařízení 

o transparentnosti a cílení politické reklamy. 

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 

a posílit svobodu projevu a ochranu novinářů 

v členských státech Evropské unie. Vlny 

dezinformací, vplyvových operací, zásahů vlád do 

editorských rozhodnutí svobodných médií 

i skandály se sledováním novinářů pomocí 

špionážních softvérů jen podtrhují důležitost 

nařízení, které se poslancům, poslankyním, 

ministrům a ministryním dostalo na stůl! 

Martin Míšek 



v informačním prostoru. Po obědě bude následovat diskuzní aktivita na téma evropská bezpečnost 

s hosty z Univerzity obrany, NÚKIB, Situačního centra SR i GLOBSEC. Po večeři mají účastníci starší 18 

let s volebními průkazy a občanstvím ČR možnost zavítat společně s organizátory k prezidentským 

volbám. 

V sobotu 28.1. mezi ranním a odpoledním jednání institucí EU čeká účastníky další diskuzní aktivita, 

tentokrát na téma budoucnosti Evropské unie s poslanci Evropského parlamentu, zástupcem 

organizace EUROPEUM a státním tajemníkem Ministerstva zahraničních věcí a evropských záležitostí 

SR, při které budou mít účastníci opět možnost dozvědět se řadu plánů do blízké i daleké budoucnosti 

Evropské unie přímo od zdroje. Po večeři bude následovat příprava video-vzkazů a zábavný kvíz o EU. 

V poslední den programu, tedy v neděli 29.1., od 9 hodin ráno proběhne workshop k příležitostem pro 

mladé v rámci programu Erasmus+ i Evropského sboru solidarity. Následovat bude závěrečné jednání 

institucí EU a v půl dvanácté i zakončení celého modelového zasedání. Tím se zakončí i letošní 

modelové zasedání institucí EU! 

Martin Dlouhý 

Návrh nového nariadenia v inštitúciach EÚ 

Tradične, ako každý rok budú na modelovom zasadnutí rokovať Rada Európskej únie a Európsky 

parlament o návrhu nového nariadenia, ktoré predložila inštitúciám Európska komisia. Pre tohtoročné 

zasadnutie si Európska komisia pripravila návrh nariadenia s názvom Európsky akt o slobode médií, 

ktorý sa venuje legislatívnej úprave mediálnych služieb a ich harmonizácii na pôde EÚ s cieľom 

vytvoriť slobodný a bezpečný mediálny priestor v členských krajinách. 

Nariadenie zavádza nové definície, priznáva práva ako príjemcom, tak aj poskytovateľom mediálnych 

služieb. Okrem iného toto nariadenie udeľuje povinnosti transparentnosti pre poskytovateľov ako 

napr. sprístupnenie mena priameho respektíve nepriameho vlastníka 

 Ďalšou významnou novinkou je zriadenie Euróspkeho zboru pre mediálne služby, ktorý nahradzuje 

skupinu európskych regulačných orgánov pre audiovizuálne mediálne služby (ERGA). Nakoľko je toto 

nariadenie záväzné pre všetky členské štáty, významne ovplyvní každodenný život všetkých 

euroobčanov. O tom, či sa tento návrh podarí schváliť a o priebehu rokovaní vás budeme bližšie 

informovať! 

Andrej Meszároš 


