Prohlášení vlády ČR k výsledkům referenda

Vláda České republiky s uspokojením vítá výsledek lidového hlasování, ve kterém bylo rozhodnuto
o vstupu České republiky do Evropské unie za podmínek obsažených ve smlouvě o přistoupení. Vláda
České republiky nyní očekává, že schvalování této smlouvy v parlamentech členských zemí Evropské
unie proběhne tak, aby Česká republika spolu s ostatními přistupujícími zeměmi vstoupila do tohoto
nejvýznamnějšího integračního uskupení k 1. květnu 2004. Vláda České republiky vnímá nadcházející
rozšíření Evropské unie jako rozhodující krok k tomu, aby poprvé v dějinách došlo k mírovému
sjednocení celého evropského kontinentu.

Zásadní změny v roce 1989 znamenaly pro naši zemi návrat k demokracii a ke svobodným volbám.
Nynějším hlasováním se občanům České republiky dostalo bezprecedentní možnosti rozhodnout o
svém místě v Evropě, o své příslušnosti ke společnému prostoru bezpečí, práva,
spravedlnosti, prosperity a dobrých sousedských vztahů. Možnost takové volby je o to cennější, že
byla naším předkům odepřena, neboť střední Evropa byla v jejich době nezřídka vystavena tlakům
protichůdných ambicí tehdejších evropských mocností. Evropský kontinent byl před tím, než dospěl ke
své integraci, místem mnohých nepřátelství i krvavých konfliktů, včetně druhé světové války, která
přinesla obyvatelům Evropy nezměrné utrpení a desítky milionů obětí.

Evropská unie je společenstvím, které dokázalo překonat důsledky hrůz druhé světové války
i některých událostí bezprostředně následujících a nahradit je společnou cestou smíření, přátelství a
vzájemné spolupráce mezi evropskými národy. Začlenění do tohoto společenství chápe vláda České
republiky také jako neopakovatelnou příležitost k plné účasti naší země v tomto procesu. Druhou
světovou válku ani z dnešního hlediska nepřijatelné události a činy z období bezprostředně
následujícího, které rovněž přinesly řadu lidských tragédií, utrpení a obětí, nelze vrátit zpět. Vláda
České republiky je však přesvědčena, že tyto temné kapitoly dějin Evropy nebudou nadále zatěžovat
soužití evropských národů a že vstup do Evropské unie bude také završením cesty vzájemného
smíření s našimi sousedy v duchu česko německé deklarace z r.1997, kterou vláda nadále považuje
za nejvýznamnější mezník na této cestě.

Česká republika se bezvýhradně hlásí ke společným hodnotám Evropské unie, ke svobodě,
demokracii, úctě k lidským právům a základním svobodám a k zásadám právního státu, na jejichž
základě je připravena spolupracovat se všemi evropskými partnery. Vláda České republiky je
přesvědčena, že zájmy naší země a jejích občanů budou nejlépe zajištěny v evropském společenství
národů sdílejících tyto hodnoty a integrovaných v Evropské unii. Česká republika bude usilovat o to,
aby se stala platným členem unie a aby přispívala k vytváření takové její podoby, která bude nadále
odrážet většinovou vůli a potřeby jejích občanů. Stejně tak bude podporovat otevřenost a vnější
působení unie s cílem zlepšovat životní podmínky v současném světě.

Vláda České republiky vítá a oceňuje všechny pozitivní reakce představitelů členských zemí Evropské
unie na výsledky lidového hlasování občanů České republiky.

V Praze dne 18.6.2003

