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SOUHRNNÝ ZÁPIS z jednání 
pracovní skupiny o EU ve světě 

Jednání předsedal Gunther Krichbaum na pozvání Clémenta Beauneho, který nebyl 
přítomen 

22. října 2021, 11:00–13:00 
 

 
 

1. Úvodní slovo předsedy 
 

Schůze se konala v hybridním formátu. Pan Krichbaum uvedl, že se pan Beaune omluvil za svou 
nepřítomnost na prvním zasedání z důvodu naléhavých povinností na zasedání Evropské rady v tentýž 
den, jehož se musí nezbytně zúčastnit. Pan Krichbaum nejprve vyzval zástupce panelových diskusí 
občanů, aby vystoupili, představili se a uvedli, o čem se v rámci jejich konkrétní panelové diskuse 
hovořilo. Byl zdůrazněn inovativní charakter konference a této složky plenárního zasedání. 

 
2. Diskuse 

 
Účastníci panelové diskuse občanů nebyli připraveni promluvit na začátku schůze, proto diskusi zahájili 
ostatní účastníci a zástupci panelu se k ní připojili později. 

 
Hlavními tématy diskuse byly: 

 
Evropská politika sousedství a evropské rozšíření 

• Někteří členové pracovní skupiny zdůraznili zvláštní význam procesu rozšíření o západní 

Balkán a vyzdvihli myšlenku rozšíření, aniž by byly oslabeny rozhodovací procesy EU, včetně 

přezkumu jednomyslného hlasování. 

 
Evropské hodnoty a vize s ohledem na budoucnost, pokud jde o postavení EU ve světě 

• Autonomní Evropa, která dokáže rychle posuzovat a řešit hrozby. 

• Mnozí zdůraznili myšlenku, že ve všech mezinárodních závazcích EU (v oblasti obchodu, ve 

vztazích s jinými zeměmi) jsou přítomny silné evropské hodnoty. Tyto hodnoty odlišují 

Evropu od zbytku světa. 

• Mnohokrát se hovořilo o vztazích s USA, Ruskem a Čínou a bylo rovněž zmíněno Turecko 

• Zajištění schopnosti EU jednat (nástroje a rozhodovací postupy) 

 
Evropská bezpečnost a obrana 

• Existuje prostor, v němž může být EU aktivnější, pokud jde o vztah EU a NATO, a zároveň se 

stále zaměřovat na mírovou, ale bezpečnou EU 

• Koordinovaným způsobem využívat všech nástrojů, které má EU k dispozici na mezinárodní 

úrovni 

 
Evropská obchodní politika a 
ekonomika 

• Koncepce EU, která dokáže ovlivňovat změny prostřednictvím obchodu a regulace a zároveň 

zajistit, aby EU byla žádoucím místem pro podnikání společností 

• Prosazovat se mezi velkými hráči, jako je Čína a USA 
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Členové pracovní skupiny z řad občanů i ostatní členové upozornili také na další otázky, přičemž několik 
řečníků podtrhlo, že je nezbytné zvýšit účast ve volbách do Evropského parlamentu a lépe zapojit 
občany v období mezi volbami. Byl zdůrazněn význam lepší komunikace a vzdělávání v oblasti 
demokracie, jakož i potřeba zajistit transparentnost rozhodovacího procesu v EU. 

 
3. Závěrečné slovo předsedy 

 
Předseda ocenil, že všichni členové pracovní skupiny naléhavě žádají, aby se upevnila struktura diskusí. 
Na budoucích schůzích bude zásadní definovat klíčové bloky/témata, které se mohou projednávat 
jednotlivě, přičemž by každý z nich mohl zahájit jeden zástupce diskusního panelu občanů. Předseda 
podpořil také některé další členy, kteří chtějí zajistit, aby užitečné a konkrétní příspěvky této pracovní 
skupiny byly předkládány na plenární zasedání. Dobrým zdrojem této struktury budou zprávy panelu 
a platformy spolu s úvahami, jež zazněly na tomto zasedání. Předseda poznamenal, že na poslední chvíli 
nahradil stálého předsedu pana Beauneho a že pan Beaune bude informován o názorech uvedených na 
tomto zasedání, aby se zajistilo, že budoucí zasedání naplní očekávané výsledky. 
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PŘÍLOHA II Seznam členů pracovní skupiny o EU ve světě 
 
PŘEDSEDA: Clément BEAUNE (od 1.1. 2022 Hans DAHLGREN) 

 
Dr. Francisco ALDECOA vnitrostátní panelové diskuse občanů /akce 

paní Concepción ANDREAU RODRIGUEZ Výbor regionů 

pan Olivier BALDAUFF Rada 

pan Clément BEAUNE Rada 

paní Simone BEISSEL vnitrostátní parlamenty 

paní Rozalia-Ibolya BIRO vnitrostátní parlamenty 

pan Séamus BOLAND Evropský hospodářský a sociální výbor 

pan Josep BORRELL Evropská komise /ESVČ 

pan Mansef CAMPOS panelové diskuse evropských občanů 

pan Fabio Massimo CASTALDO Evropský parlament 

pan Włodzimierz CIMOSZEWICZ Evropský parlament 

paní Deirdre CLUNE Evropský parlament 

pan Péter CSAKAI-SZOKE panelové diskuse evropských občanů 

pan Hans DAHLGREN Rada 

pan Benedetto DELLA VEDOVA Rada 

paní Verena DUNST místní/regionální zástupce 

pan Christian FEUSTEL sociální partneři 

pan Carlo FIDANZA Evropský parlament 

pan Domagoj HAJDUKOVIĆ vnitrostátní parlamenty 

paní Stephanie HARTUNG vnitrostátní panelové diskuse občanů /akce 

paní Danuta HÜBNER Evropský parlament 

paní Gisèle JOURDA vnitrostátní parlamenty 

pan Eric JULIEN panelové diskuse evropských občanů 

paní Roelien KAMMINGA vnitrostátní parlamenty 

pan Bogdan KLICH vnitrostátní parlamenty 

pan Rihards KOLS vnitrostátní parlamenty 

pan Gunther KRICHBAUM vnitrostátní parlamenty 

pan Andrius KUBILIUS Evropský parlament 

pan Ilhan KYUCHYUK Evropský parlament 

paní Hélène LAPORTE Evropský parlament 

pan Jaak MADISON Evropský parlament 

pan Costas MAVRIDES Evropský parlament 

paní Klaudia MAZUR panelové diskuse evropských občanů 

paní Dajana MILINKOVIC panelové diskuse evropských občanů 

pan Ruairí Ó Murchú vnitrostátní parlamenty 

pan Ali OUACH panelové diskuse evropských občanů 

pan Jouni OVASKA vnitrostátní parlamenty 

Prof. George PAGOULATOS vnitrostátní panelové diskuse občanů /akce 

paní Georgia PARPOSZ panelové diskuse evropských občanů 

paní Inês PASCOAL DA SILVA panelové diskuse evropských občanů 

pan Tonino PICULA Evropský parlament 

pan Nik PREBIL vnitrostátní parlamenty 
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pan Kornelios S. KORNELIOU Rada 

pan Pavel SKULIL panelové diskuse evropských občanů 

pan Mark SPEICH Výbor regionů 

paní Klaudia SZEMEREYNE PATAKI místní/regionální zástupce 

pan Kim VALENTIN vnitrostátní parlamenty 

paní Ymare VAN DER SLUIS panelové diskuse evropských občanů 

paní Viola VON CRAMON-TAUABADEL Evropský parlament 

paní Sophie WILMES Rada 

paní Janica YLIKARJULA Evropský hospodářský a sociální výbor 

 


