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    TISKOVÁ ZPRÁVA 

        
Hejtmani u místopředsedy vlády pro evropské záležitosti A. Vondry 

 
O možnostech zapojení regionů a krajů do příprav českého předsednictví EU a jeho 
programových prioritách jednal dnes v Praze místopředseda vlády pro evropské 
záležitosti Alexandr Vondra s hejtmany českých a moravských krajů. Současná 
koncepce předsednictví počítá s maximálním možným zapojením krajů. V regionech by se 
tak měly v první polovině roku 2009 konat zhruba dvě třetiny z jedenácti plánovaných 
neformálních zasedání Rady ministrů EU, zbývající třetina by měla proběhnout v Praze. 
Konečné rozhodnutí na české straně se očekává 10. října během zasedání vládního 
Výboru pro EU, které pak ještě musejí posvětit bruselské instituce. 
 
Rozhodujícím kritériem při výběru lokalit pro neformální zasedání Rady ministrů EU 
přitom budou především dostatečná konferenční kapacita a dostupnost. Regiony, na 
které se nedostane, ze hry přitom nevypadávají: mají šanci hostovat setkání zástupců EU 
na pracovní úrovni či různé konference. Náklady spojené s přípravou zasedání 
neformálních Rad by měla hradit vláda,  ostatní akce pak budou alespoň zčásti 
financovány z kapsy krajů a regionů.  
 
„Jsem přesvědčen, že kraje musejí být do přípravy českého předsednictví EU zapojeny co 
možná nejvíce. Uvědomujeme si potřebu koordinace a jsme připraveni s vládou 
maximálně spolupracovat,“ uvedl na setkání hejtman Moravskoslezského kraje a 
předseda Asociace krajů ČR Evžen Tošenovský. “Budeme se snažit průběžně slaďovat 
naši agendu a v první polovině příštího roku např. plánujeme jednat s vládou o 
prosazování priorit českého předsednictví“, dodal hejtman Tošenovský. 
 
Česká republika bude řídit Evropskou unii v prvním pololetí roku 2009. Jako motto 
předsednictví vláda již dříve letos vybrala „Evropa bez bariér“. Má mimo jiné připomínat 
dvacet let od pádu železné opony a pět let od rozšíření EU. Česká republika se bude 
muset vypořádat s nelehkou situací: po Slovinsku bude teprve druhou z nových 
členských zemí, kterému náročný úkol řídit fungování EU připadne. V červnu 2009 navíc 
proběhnou volby do Evropského parlamentu a na podzim 2009 skončí funkční období 
současné Evropské komisi. Obě tyto události bude muset Česká republika při přípravách 
předsednictví i v jeho průběhu zohlednit.    
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