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SÚHRNNÝ ZÁZNAM Pracovná 
skupina „EÚ vo svete“ 

Schôdzi predsedal Gunther Krichbaum na pozvanie Clementa Beauneho, ktorý bol 
neprítomný 

22. októbra 2021, 11.00 – 
13.00 h 

 

 
 

1. Úvodné poznámky predsedu 
 

Schôdza sa konala v hybridnom formáte. Pán Krichbaum informoval, že pán Beaune sa ospravedlnil za 
neúčasť na prvej schôdzi z dôvodu neodkladných naliehavých povinností na zasadnutí Európskej rady v 
rovnaký deň. Pán Krichbaum najprv odovzdal slovo zástupcom panelových diskusií občanov, aby sa 
predstavili a uviedli, o čom sa diskutovalo v rámci ich konkrétneho panela. Bol zdôraznený inovatívny 
charakter konferencie a tejto zložky plenárneho zasadnutia. 

 
2. Diskusia 

 
Účastníci panelovej diskusie občanov neboli pripravení vystúpiť na začiatku schôdze. V dôsledku toho 
diskusiu otvorili ďalší účastníci a zástupcovia panelu sa pripojili neskôr. 

 
Hlavnými preberanými témami boli: 

 
Európska susedská politika a rozširovanie 

• Niekoľko členov pracovnej skupiny zdôraznilo osobitný význam procesu rozširovania o krajiny 

západného Balkánu a myšlienku rozširovania bez oslabenia rozhodovacieho procesu EÚ 

vrátane revízie jednomyseľného hlasovania. 

 
Európske hodnoty a vízia so zreteľom na budúcnosť, pokiaľ ide o postavenie EÚ vo svete 

 Autonómna Európa, ktorá dokáže rýchlo posúdiť a riešiť hrozby. 

 Mnohí zdôraznili myšlienku, že vo všetkých medzinárodných záväzkoch EÚ sú 

prítomné silné európske hodnoty (či už ide o obchod, vzťahy s inými krajinami). Tieto 

hodnoty odlišujú Európu od zvyšku sveta. 

 Viackrát sa hovorilo o vzťahoch so Spojenými štátmi, Ruskom a Čínou a bolo 

spomenuté aj Turecko. 

 Zabezpečenie schopnosti EÚ konať (nástroje a rozhodovacie postupy). 

 
Európska bezpečnosť a obrana 

• Pokiaľ ide o vzťahy EÚ s NATO, existuje priestor, v ktorom môže byť EÚ aktívnejšia a zároveň 

sa zameriavať na mierovú, ale bezpečnú EÚ. 
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• Koordinovaným spôsobom využívať všetky nástroje, ktoré má EÚ k dispozícii na 

medzinárodnej úrovni. 

 
Európska obchodná politika a hospodárstvo 

• Koncepcia EÚ, ktoré je schopná priniesť zmenu prostredníctvom obchodu a regulácie a 

zároveň zabezpečiť, aby bola pre podniky atraktívnym miestom pre podnikanie. 

• Presadzovať sa medzi veľkými hráčmi, ako sú Čína a USA. 

 
Členovia pracovnej skupiny – z radov občanov aj ostatní členovia – nastolili aj ďalšie otázky, pričom 
niekoľko rečníkov sa vyjadrilo k potrebe zvýšiť účasť na európskych voľbách a lepšie zapojiť občanov v 
období medzi voľbami. Bol zdôraznený význam lepšej komunikácie a vzdelávania v oblasti demokracie, 
ako aj potreba zabezpečiť transparentnosť rozhodovacieho procesu EÚ. 

 
3. Záverečné poznámky predsedu 

 
Predseda uznal, že všetci členovia pracovnej skupiny sa zasadzovali za upevnenie štruktúry diskusií. Na 
budúcich schôdzach bude zásadné vymedziť kľúčové bloky/témy, o ktorých sa môže diskutovať 
jednotlivo, pričom každú z nich by mohol uviesť zástupca občanov z panelovej diskusie občanov. 
Podporil aj ďalších členov, ktorí chcú zabezpečiť, aby užitočné a konkrétne príspevky tejto pracovnej 
skupiny boli predkladané na plenárne zasadnutie. Dobrým zdrojom tejto štruktúry by boli správy panelu 
a platformy spolu s úvahami, ktoré boli prednesené na tejto schôdzi. Predseda poznamenal, že na 
poslednú chvíľu nahradil stáleho predsedu pána Beauneho a že pán Beaune bude informovaný o 
úvahách tejto schôdze, aby sa zabezpečilo, že budúce schôdze prinesú očakávané výsledky. 

  



 

 

 

 

 

 

3 
 

PRÍLOHA II Zoznam členov pracovnej skupiny „EÚ vo svete“ 
 
PREDSEDA: Clément BEAUNE (Hans DAHLGREN od 1.1.2022) 
 

Dr. Francisco ALDECOA národné panelové diskusie 
občanov/podujatia 

pani Concepción ANDREAU 
RODRIGUEZ 

Výbor regiónov 

pán Olivier BALDAUFF Rada 
pán Clément BEAUNE Rada 
pani Simone BEISSEL národné parlamenty 
pani Rozalia-Ibolya BIRO národné parlamenty 
pán Séamus BOLAND Európsky hospodársky a sociálny výbor 
pán Josep BORRELL Európska komisia/ESVČ 
pán Mansef CAMPOS európske panelové diskusie občanov 
pán Fabio Massimo CASTALDO Európsky parlament 
pán Włodzimierz CIMOSZEWICZ Európsky parlament 
pani Deirdre CLUNE Európsky parlament 
pán Péter CSAKAI-SZOKE európske panelové diskusie občanov 
pán Hans DAHLGREN Rada 
pán Benedetto DELLA VEDOVA Rada 
pani Verena DUNST miestna/regionálna zástupkyňa 
pán Christian FEUSTEL sociálni partneri 
pán Carlo FIDANZA Európsky parlament 
pán Domagoj HAJDUKOVIĆ národné parlamenty 
pani Stephanie HARTUNG národné panelové diskusie 

občanov/podujatia 
pani Danuta HÜBNER Európsky parlament 
pani Gisèle JOURDA národné parlamenty 
pán Eric JULIEN európske panelové diskusie občanov 
pani Roelien KAMMINGA národné parlamenty 
pán Bogdan KLICH národné parlamenty 
pán Rihards KOLS národné parlamenty 
pán Gunther KRICHBAUM národné parlamenty 
pán Andrius KUBILIUS Európsky parlament 
pán Ilhan KYUCHYUK Európsky parlament 
pani Hélène LAPORTE Európsky parlament 
pán Jaak MADISON Európsky parlament 
pán Costas MAVRIDES Európsky parlament 
pani Klaudia MAZUR európske panelové diskusie občanov 
pani Dajana MILINKOVIC európske panelové diskusie občanov 
pán Ruairí Ó Murchú národné parlamenty 
pán Ali OUACH európske panelové diskusie občanov 
pán Jouni OVASKA národné parlamenty 
Prof. George PAGOULATOS národné panelové diskusie 

občanov/podujatia 
pani Georgia PARPOSZ európske panelové diskusie občanov 
pani Inês PASCOAL DA SILVA európske panelové diskusie občanov 
pán Tonino PICULA Európsky parlament 
pán Nik PREBIL národné parlamenty 
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pán Kornelios S. KORNELIOU Rada 
pán Pavel SKULIL európske panelové diskusie občanov 

pán Mark SPEICH Výbor regiónov 
pani Klaudia SZEMEREYNE PATAKI miestna/regionálna zástupkyňa 
pán Kim VALENTIN národné parlamenty 
pani Ymare VAN DER SLUIS európske panelové diskusie občanov 
pani Viola VON CRAMON-

TAUABADEL 
Európsky parlament 

pani Sophie WILMES Rada 
pani Janica YLIKARJULA Európsky hospodársky a sociálny výbor 

 


