Základní obrysy veřejné debaty o budoucnosti EU
V návaznosti na setkání uspořádané v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR v únoru 20201 EAPN ČR,
z.s. nyní iniciovalo vytvoření pracovních skupin, jejichž posláním je
- obsahově a metodicky vymezit rámec veřejné debaty o budoucnosti EU,
- zahájit debatu v odborných kruzích za účasti akademických, vědeckých a odborných
pracovníků, expertů, politiků a motivovaných zájemců z organizací občanské společnosti,
- zabývat se společnými, průřezovými a zastřešujícími tématy, zejména týkajícími se
primárního práva EU, politické dimenze EU, základních lidských práv, postavení EU ve světě
apod.,
- vyjadřovat se k opatřením a dokumentům EU v oblasti příslušné problematiky,
- shromažďovat pozitivní příklady fungování EU a argumenty pro legitimitu budoucí existence
EU,
- přenést tuto debatu mezi občany prostřednictvím médií a sociálních sítí formou přístupnou
pro širokou veřejnost ve všech věkových a sociálních skupinách společnosti se zvláštním
zaměřením na účast mladých lidí a s důrazem na srozumitelnost diskutovaných témat a
otázek pro každého,
- propojovat odbornou i občanskou úroveň debaty s politickou úrovní řízení státu (vláda,
ministerstva, obě komory Parlamentu ČR, regionální a místní samosprávy),
- tlumočit výsledky debaty orgánům EU i ČR, které budou pověřeny sumarizací výsledků
debaty a organizováním avizované Konference o budoucnosti Evropy.
Skupiny pracují formou online komunikace i prezenčních setkání (pořádáním workshopů a
konferencí). Předpokládá se uskutečnění několika setkání (workshopů) a celostátní konference.
Těžiště práce bude spočívat v komunikaci prostřednictvím technických prostředků (internet, emaily,
telefon apod.). Důležitým úkolem celé debaty je zapojit co nejvíce relevantních subjektů (včetně
organizací občanské společnosti a podnikatelských subjektů) s využitím médií a sociálních sítí.
a) Všeobecná pracovní skupina je složená ze zástupců tematických pracovních skupin a
přizvaných odborníků z akademických a vědeckých institucí.
Posláním a úlohou této skupiny je zejména
- vést celkovou debatu,
- formulovat klíčové problémy, otázky a témata debaty, zejména globální výzvy, před nimiž
EU stojí,
- zabývat se výstupy z tematických pracovních skupin,
- koordinovat a vyhodnocovat činnost tematických pracovních skupin,
- spolupracovat s oběma komorami Parlamentu ČR,
- spolupracovat s Úřadem vlády ČR, sekcí pro evropské záležitosti, včetně účasti na
Národním konventu pro EU2,
- dohodnout harmonogram činnosti pracovních skupin na základě informací orgánů EU,
zejména předsednictví Radě EU,
- připravit rámec mediální kampaně,
- rámcově připravit oslovení veřejnosti včetně vypracování dokumentů srozumitelných pro
občany,
- připravovat celostátní, popřípadě regionální setkání (workshopy, konference), na nichž
budou prezentovány výstupy z pracovních skupin,
- navrhnout v případě potřeby osoby reprezentující debatu na úrovni EU, popřípadě na
úrovni vlády ČR nebo Parlamentu ČR,
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- projednávat dílčí i celkové výstupy debaty.
Předpokládá se uskutečnění jednoho online setkání do konce roku 2020, poté jednoho
setkání za 2-3 měsíce. Roli organizačního a administrativního zázemí této skupiny převzal
EAPN ČR, z. s.
b) Tematické pracovní skupiny jsou vytvářeny pro jednotlivé tematické oblasti, zejména:
• ekonomicko-institucionální,
• bezpečnost a obrana (vnitřní a vnější bezpečnost),
• environmentální (včetně energetiky),
• sociální a zdravotní,
• vzdělávání,
• kultura.
Posláním a úlohou každé tématické skupiny je
- vypracovat základní informaci k obsahu a průběhu debaty v příslušné tematické pracovní
skupině včetně klíčových problémů, otázek a témat debaty v jednotlivých tematických
oblastech,
- vést debatu v příslušné tematické oblasti,
- zabývat se ve všech tematických skupinách společnými, průřezovými a zastřešujícími
tématy stanovenými všeobecnou pracovní skupinou a výstupy k nim předat k vyhodnocení
a sumarizaci všeobecné pracovní skupině,
- navrhnout prioritní témata, která by měla být promítnuta do úpravy jednotlivých politik EU
včetně případných změn primárního práva EU,
- přispět k naplnění Schumanovy deklarace v jednotlivých tematických oblastech, například
v zahraniční politice (získání Afriky pro následování politiky EU, prosazení zájmů EU na
středním Východě, odolnost EU vůči čínskému nebo ruskému autoritativnímu modelu
vládnutí), v environmentální politice (EU jako model emisní neutrality), v ekonomické
politice (EU na technologickém vrcholu se smyslem pro solidaritu a pomoc),
- spolupracovat s příslušnými výbory obou komor Parlamentu ČR a oborovými sítěmi
nevládních organizací a s účastí relevantních zainteresovaných stran (stakeholderů),
- vypracovat harmonogram činnosti příslušné skupiny, navazující na harmonogram přijatý
všeobecnou pracovní skupinou,
- vstupovat do mediální kampaně,
- zajistit, aby se debaty v příslušné tematické skupině zúčastnily všechny relevantní a
neopominutelné typy subjektů a organizace (zejména organizace občanské společnosti a
podnikatelské subjekty),
- oslovovat veřejnost,
- připravovat setkání (workshopy) projednávající a formulující výstupy z příslušné tematické
oblasti.
Předpokládá se uskutečnění jednoho setkání (workshopu) v každé skupině za 2-3 měsíce.
Tyto pracovní skupiny koordinují zástupci nevládních organizací, které se k tomu uvolily na
základě výzvy zveřejněné při únorovém setkání a převzaly roli jejich organizačního a
administrativního zázemí. Na vyžádání koordinátorů těchto skupin bude při tom
spolupracovat EAPN ČR, z. s.

