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,,Vážená paní ministryně“ a „vážený pane poslanče“. Na takovéto oslovení by si asi zvykl každý
a ani nám to netrvalo dlouho, když jsme dne 9. října dorazili do Brna na seminář „Rozhoduj o
Evropě“. Zde jsme společně s dalšími čtyřiceti studenty středních škol měli možnost vyzkoušet
si simulované zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.
Po zahájení jsme se rozdělili na dvě skupiny: poslance z Evropského parlamentu a ministry
z Rady EU. V Evropském parlamentu zasedá 751 poslanců, kteří jsou rozděleni do různých
politických skupin. V Radě EU zasedá jeden ministr za každý členský stát. Osazenstvo není
stálé, shromáždění se účastní ministr, jehož sektoru se zasedání týká.
Téma rokování jsme si mohli vybrat. Nad reformou autorského práva vyhrála směrnice o
omezení plastových výrobků. Nejprve o směrnici rozhodovaly orgány samostatně. Pečlivě jsme
si prošli všechny články k dané problematice a všichni členové měli možnost vyjádřit svůj
postoj, případně podat pozměňovací návrh. Jakmile se oba orgány dohodly na svojí podobě
směrnice, došlo na společné zasedání. Navzájem jsme si představili navrhované změny ve
směrnici a mohli jsme společně rozhodnout o konečné verzi. Jelikož se každý člen musel řídit
dle plánu své země či politické strany, nebylo rozhodování tak jednoduché a směrnice nakonec
nevešla v platnost.
Po neúspěšném zasedání nám zvedla náladu debata se třemi zajímavými politiky. S panem
Martinem Hrabálkem z Ústavu teritoriálních studií jsme mluvili o euroskepsi a problémech s ní
spojených, dále o eurozóně nebo například o Brexitu. Další host, náměstek hejtmana
Jihomoravského kraje, Jan Vitula, se nám zábavným způsobem snažil nastínit, jak (ne)funguje
regionální veřejná správa. V neposlední řadě jsme měli možnost podiskutovat s panem
Lucienem Rozprýmem z odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje, který nám byl
ochoten poradit, jak nejlépe postupovat dál, abychom se dostali k naší vysněné kariéře.
Za tuto jedinečnou zkušenost jsme velmi vděční. Líbil se nám profesionální přístup
organizátorů a jejich smysl pro detail. Mysleli opravdu na vše a kromě propracovaného plánu
pro každou zemi a politickou skupinu nám zaslali i jednací řád, který byl v mnoha ohledech
totožný s jednacím řádem orgánů EU. Tato příležitost pro nás byla velice přínosná a pomohla
nám uvědomit si časovou náročnost přijetí konkrétního zákona.

