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NÁVRH SOUHRNNÉ ZPRÁVY 

 

Pracovní skupina o EU ve světě 

 
Schůzi předsedal Hans Dahlgren na pozvání Clémenta Beauneho, který se mohl 

zúčastnit pouze prvních 20 minut kvůli mimořádnému zasedání ministrů 

 

17. prosince 2021, 11:00–13:00 

 

 

1. Úvodní slovo předsedy 

 

Schůze se konala v distančním režimu. Pan Beaune přivítal účastníky a podal přehled 

klíčových otázek pracovní skupiny; poté předal slovo panu Dahlgrenovi, který se následně 

ujal předsednictví. 

 

Pan Dahlgren se nejprve zmínil o struktuře schůze, v níž bude upřednostňovat řečníky z 

panelových diskusí občanů, jimž také umožní klást otázky  pomocí „modré karty“ jiným 

řečníkům a naopak. Poté vyzval mluvčího evropského panelu občanů pana Mansefa 

Campose a jeho spolupracovníky, aby vystoupili a představili klíčové otázky, a upozornil na 

průběžnou zprávu o obsahu vícejazyčné digitální platformy.  

 

2. Diskusei 

 

Zástupci panelových diskusí občanů se zabývali těmito klíčovými tématy: 

 

• strategická nezávislost EU 

• potřeba, aby EU důvěryhodně prosazovala a šířila své hodnoty demokracie, lidských 

práv a právního státu;  

• obchodní politika EU, pokud jde o její hospodářské hledisko (včetně snahy o zlepšení 

kupní síly těch, kdo chtějí kupovat zboží vyrobené v EU), politické hledisko (obrana 

hodnot EU, používání sankcí) a její environmentální hledisko (udržitelnost, ukončení 

vývozu odpadu z EU) 

• energetická autonomie EU, zahrnutí dekarbonizace do mezinárodního 

dodavatelského řetězce 

• zachování silných hranic EU díky důraznějším a transparentnějším zásahům 

agentury FRONTEX, které nejsou založeny výhradně na žádosti členských států, by 

agentura FRONTEX měla zajistit jednotnou ochranu hranic na všech hranicích EU 

• vztahy se sousedními a blízkými zeměmi; respektování menších zemí 

• posílení hodnot EU na vnitřní i vnější úrovni 
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• zaměření na integraci všech migrantů a na vštípení silného smyslu pro evropské 

hodnoty těmto osobám 

• rozdílné názory na bezpečnost a obranu v době hybridních konfliktů: vojenská 

kapacita a koncepce evropské armády. Společným základem bylo více investovat do 

obrany, a to i s ohledem na to, že ne všechny země jsou členy NATO. 

• hlasování kvalifikovanou většinou  namísto jednomyslnosti v některých otázkách v 

zájmu účinnějšího rozhodování. 

• rozšíření: potřeba zajistit, aby noví členové dodržovali hodnoty EU a zásady právního 

státu a respektovali menšiny. Veřejná diskuse a sdílení informací o politikách a úsilí v 

oblasti rozšíření – občané EU musí lépe chápat, co by to pro EU znamenalo. Rovněž 

by chtěli vědět, zda by se některé politiky změnily tak, aby stávající členské státy EU 

lépe dodržovaly standardy a pravidla dohodnuté při vstupu do Unie. 

• zemím, které se v průběhu řízení liší v názorech, by měla být nabídnuta mediace, 

aby se menšiny a většinové skupiny přiblížily konsensu. Zaměření na urychlení 

rozhodování, zejména ukončení potřeby jednomyslnosti. 

 

V reakci na to vystoupili zástupci jiných složek s těmito tématy: 

 

• EU se musí aktivně prosazovat na globální scéně, nemůže být pasivní, musí navázat 

strategická partnerství a vytvořit svět, ve kterém chce žít - byl zdůrazněn vztah se  

Spojenými státy 

• zaměření na hodnoty EU a právní stát v zahraniční politice, včetně boje proti 

autokracii 

• smíšené názory na armádu EU s otázkou, kdo by byl nejvyšším velitelem této 

armády 

• vztahy EU s NATO: hlubší vazby nebo větší autonomie? 

• alternativou k jednomyslnosti by mohlo být hlasování kvalifikovanou většinou nebo 

nové specifické prahové hodnoty, včetně „jednomyslnosti minus jedna 

• obchodní politika: měli bychom začít ratifikací dohod, které jsme uzavřeli. 

• zdůrazněny byly rovněž klíčové mezinárodní otázky, jako jsou probíhající jednání po 

brexitu a aktivity Ruska v regionu. 

 

 

Dalším bodem pro diskusi byl  další vývoj struktury pracovní skupiny, jakož i vypracování 

materiálů a požadovaného konečného produktu. 

o Členové vyzvali k jasné struktuře, pokud jde o aktuální body a další vývoj. 

o Občané rovněž zmínili potřebu dodatečné přípravy a lepšího plánování před 

těmito schůzemi. 

 

 

3. Závěrečné poznámky předsedy 

 

Pan Dahlgren zdůraznil, že aktivně usiluje o to, aby tato pracovní skupina byla produktivní a 

smysluplná.  Jednalo se o užitečnou diskusi, ale v době konaní příští schůze umožní 

konkrétní doporučení panelových diskusí občanů strukturovanější diskusi, jejímž cílem bude 

získat smysluplný výstup pro plenární zasedání.  Je odhodlán zajistit jasnou komunikaci 

mezi členy pracovní skupiny a odpovídající přípravu na občanskou složku.  

 

Byla navržena možnost zřídit pro členy pracovní skupiny skupinu na aplikaci WhatsApp. Pan 

Dahlgren přítomné ujistil, že bude zvážena možnost zřídit skupinu před Vánocemi. 
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i Struktura vystoupení byla následující: 
 

Zástupci evropských panelových diskusí občanů 14  

Zástupci vnitrostátních panelů/akcí: 2 

Občanská společnost (SP, Výbor regionů, EHSV): 4 

Rada: 5 

Vnitrostátní parlamenty: 8 

EP: 2  

Komise: 0 

 
Zastoupení žen a mužů: vystoupilo 24 mužů a 12 žen 

 


