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Evropa bez bariér 

 
Východiska k prioritám předsednictví České republiky v Radě EU v prvním pololetí 2009 

 
Dokument „Východiska k prioritám předsednictví ČR v Radě EU v prvním pololetí 2009“ vznikl ve spolupráci 
jednotlivých resortů a Stálého zastoupení ČR při EU. Jde o otevřený a živý materiál, který bude průběžně 
doplňován. Jeho cílem je zahájit diskusi o tématech, které by se mohly stát prioritami českého předsednictví. 
Dokument schválil Výbor pro EU na vládní úrovni dne 28. února 2007. 
 
Materiál kromě obecného pojednání o způsobu určování a rozvíjení prioritních témat českého předsednictví 
v Radě EU formuluje hlavní programový okruh a pět dalších důležitých témat. Z těchto východisek bude 
sestavován rámec agendy předsednictví, a to ve spolupráci  s Evropskou komisí, Generálním sekretariátem Rady 
a Evropským parlamentem. Mimořádně důležitá bude úzká součinnost s předcházející a následující 
předsednickou zemí, tedy Francií a Švédskem, s nimiž Česká republika zahájí diskusi ve druhé polovině roku 
2007. Zohledňovány budou i zájmy dalších evropských institucí a členských států. 

Základním úkolem předsednictví je zajištění kontinuity fungování a směřování Unie. Programová náplň a 
deklarované priority představují klíčovou část každého předsednictví. Hlavní témata předsednictví by měla 
splňovat kritéria proveditelnosti a vyváženého poměru národních zájmů České republiky a agendy EU jako 
celku.  

Výrazný vliv na sestavování základního rámce agendy předsednictví budou mít dlouhodobé a střednědobé 
koncepční dokumenty EU. Ve formulaci českých prioritních témat se též projeví legislativní i nelegislativní 
návrhy a další unijní procesy zděděné z předchozího období, které bude Unie projednávat a případně schvalovat 
během českého předsednictví. Obsah i průběh předsednictví ČR ovlivní též konec funkčního období Evropského 
parlamentu a mandátu stávající Evropské komise. 
 
Zastřešující prioritou, procházející všemi zvolenými tématy, je motto „Evropa bez bariér“. 

Hlavní programový okruh: 
 

• Konkurenceschopnost, čtyři svobody a liberální obchodní politika 
 
Další důležitá témata: 
 

• Energetika bezpečná a udržitelná 
• Revize rozpočtu a reforma Společné zemědělské politiky 
• Transatlantické vztahy, západní Balkán, východní Evropa 
• Další rozvoj prostoru svobody, bezpečí a práva 
• Instituce a jejich reforma, volba předsedy Komise a vysokého představitele pro Společnou 

zahraniční a bezpečnostní politiku 
 
Současně s tímto dokumentem schválila vláda návrh dalšího postupu pro rozvíjení a zpřesňování priorit českého 
předsednictví. Jednotlivé tematické kapitoly dokumentu budou průběžně propracovávány rezortními expertními 
skupinami, které budou v pravidelných intervalech informovat o stavu prací. Dokument je též předkládán k širší 
diskusi oběma komorám Parlamentu ČR, sociálním partnerům, zástupcům Asociace krajů a  Svazu měst a obcí, 
stejně jako odborné veřejnosti. 
 


