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NÁVRH SÚHRNNÉHO ZÁZNAMU 

 

Pracovná skupina EÚ vo svete 

 
Predsedá Hans Dahlgren na pozvanie Clémenta Beauneho, ktorý sa mohol zúčastniť 

len na prvých 20 minútach z dôvodu mimoriadneho zasadnutia ministrov 

 

17. decembra 2021 od 11.00 do 13.00 h 

 

 

1. Úvodné poznámky predsedajúceho 

 

Schôdza sa konala plne na diaľku. Clément Beaune privítal účastníkov a pred odovzdaním 

predsedníctva Hansovi Dahlgrenovi poskytol prehľad o kľúčových témach, ktorými sa 

pracovná skupina zaoberá.  

 

Hans Dahlgren sa najprv venoval otázke štruktúry schôdze, v rámci ktorej budú mať 

prednosť rečníci z panelových diskusií občanov a umožní sa im, aby podľa postupu modrej 

karty kládli otázky ostatným rečníkom a aby ostatní rečníci kládli otázky nim. Potom vyzval 

hovorcu európskej panelovej diskusie občanov Mansefa Camposa a jeho kolegov, aby sa 

ujali slova a predstavili kľúčové otázky, pričom upriamil pozornosť na predbežnú správu o 

obsahu mnohojazyčnej digitálnej platformy.  

 

2. Diskusiai 

 

Kľúčovými témami, ktorým sa venovali zástupcovia panelových diskusií občanov, boli: 

 

• Strategická autonómia EÚ. 

• Potreba, aby EÚ dôveryhodne presadzovala a šírila svoje hodnoty demokracie, 

ľudských práv a právneho štátu.  

• Obchodná politika EÚ, pokiaľ ide o jej hospodársky aspekt (vrátane preskúmania 

zlepšenia kúpnej sily tých, ktorí chcú nakupovať tovar vyrobený v EÚ), jej politický 

aspekt (obrana hodnôt EÚ, uplatňovanie sankcií) a jej environmentálny aspekt 

(udržateľnosť, ukončenie vývozu odpadu z EÚ). 

• Energetická autonómia EÚ, ktorá zahŕňa dekarbonizáciu v medzinárodnom 

dodávateľskom reťazci. 

• Zachovanie silných hraníc EÚ, intenzívnejšie a transparentnejšie intervencie 

agentúry FRONTEX, ktoré nie sú založené výlučne na výzvach členských štátov, 

pričom agentúra FRONTEX by mala zabezpečiť jednotnú hraničnú kontrolu na 

všetkých hraniciach EÚ. 
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• Vzťahy so susednými a blízkymi krajinami. Rešpektovanie menších krajín. 

• Posilnenie hodnôt EÚ na vnútornej aj vonkajšej úrovni. 

• Zameranie sa na integráciu všetkých migrantov a vzbudzovanie silného zmyslu pre 

európske hodnoty v nich. 

• Rozdielne názory na bezpečnosť a obranu v ére hybridných konfliktov: vojenská 

kapacita a koncepcia európskej armády. Spoločným základom bolo investovať viac 

prostriedkov do obrany, keďže nie všetky krajiny sú členom NATO. 

• Hlasovanie kvalifikovanou väčšinou namiesto jednomyseľnosti v niektorých otázkach 

s cieľom zefektívniť rozhodovanie. 

• Rozšírenie: potreba zabezpečiť, aby noví členovia dodržiavali hodnoty EÚ a zásady 

právneho štátu a rešpektovali menšiny. Verejná diskusia a výmena informácií o 

politikách a úsilí v oblasti rozširovania – občania EÚ musia lepšie pochopiť, čo by to 

znamenalo pre EÚ, pričom by chceli taktiež vedieť, či by sa niektoré politiky zmenili 

tak, aby súčasné členské štáty EÚ lepšie dodržiavali normy a pravidlá dohodnuté pri 

vstupe do Únie. 

• Mediácia by sa mala ponúknuť krajinám, ktorých názory sa počas konaní líšia, aby 

sa menšinové a väčšinové skupiny priblížili konsenzu. Zameranie sa na urýchlenie 

rozhodovania, najmä na zrušenie požiadavky jednomyseľnosti. 

 

V reakcii na to sa zástupcovia ostatných zložiek vyjadrili okrem iného k týmto témam: 

 

• EÚ sa musí aktívne presadzovať na globálnej scéne, nemôže byť pasívna, musí 

nadväzovať strategické partnerstvá a vytvárať svet, v ktorom chce žiť – zdôraznený 

bol vzťah so Spojenými štátmi. 

• Zameranie sa na hodnoty EÚ a právny štát v zahraničnej politike vrátane boja proti 

autokracii. 

• Rôznorodé názory na armádu EÚ, pričom otázkou je, kto by bol najvyšším veliteľom 

tejto armády. 

• Vzťahy EÚ s NATO: užšie prepojenie alebo viac autonómie? 

• Alternatívou k jednomyseľnosti by mohlo byť hlasovanie kvalifikovanou väčšinou 

alebo nové osobitné prahové hodnoty vrátane „jednomyseľného hlasovania mínus 

jeden“. 

• Obchodná politika: mali by sme začať ratifikáciou dohôd, ktoré sme uzavreli. 

• Zdôraznili sa aj hlavné medzinárodné otázky, ako sú prebiehajúce rokovania po 

brexite a činnosti Ruska v regióne. 

 

 

Ďalším bodom diskusie bola štruktúra pracovnej skupiny v budúcnosti, ako aj zabezpečenie 

materiálov a požadovaný konečný výstup. 

o Poslanci požadovali jasnú štruktúru, pokiaľ ide o aktuálne body a výsledky, 

ktoré sa majú dosiahnuť v budúcnosti, 

o Občania tiež poukázali na potrebu dodatočnej prípravy a lepšieho plánovania 

pred týmito schôdzami. 

 

 

3. Záverečné poznámky predsedajúceho 

 

Hans Dahlgren zdôraznil, že sa aktívne usiluje o to, aby bola táto pracovná skupina 

produktívna a zmysluplná. Bola to užitočná diskusia, ale konkrétne odporúčania z 

panelových diskusií občanov do nasledujúcej schôdze umožnia, aby sa viedla 
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štruktúrovanejšia diskusia s cieľom vytvoriť zmysluplný výstup pre plenárnu schôdzu. 

Predsedajúci je odhodlaný zabezpečiť jasnú komunikáciu medzi členmi pracovnej skupiny, 

ako aj primeranú prípravu občianskej zložky.  

 

Navrhnutá bola možnosť, aby sa pre členov pracovnej skupiny vytvorila skupina v rámci 

platformy WhatsApp. Hans Dahlgren ubezpečil, že pred Vianocami sa zváži možnosť 

zriadenia takejto skupiny. 

 

 

 
iVystúpenia boli pridelené takto: 

 

zástupcovia európskej panelovej diskusie občanov: 14  

zástupcovia národných panelových diskusií/podujatí: 2 

občianska spoločnosť (sociálni partneri, Výbor regiónov, EHSV): 4 

Rada: 5 

národné parlamenty: 8 

EP: 2  

Komisia: 0 

 
Rodová rovnováha: 24 rečníkov, 12 rečníčok 

 


