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                                   TISKOVÁ ZPRÁVA 
        

Předsednictví EU: Česko, Francie a Švédsko zahájily v Praze 
přípravu společného osmnáctiměsíčního programu 

 
 
Praha, 20.9.2007 - Místopředseda vlády pro evropské záležitosti Alexandr Vondra se dnes v 
Praze setkal se švédským ministrem zahraničí Carlem Bildtem, švédskou ministryní pro EU  
Ceciliou Malmströmovou a francouzským státním tajemníkem pro evropské záležitosti 
Jean-Pierrem Jouyetem během jejich jednodenní návštěvy ČR. Tři země tak zahájily 
přípravu společného osmnáctiměsíčního programu pro jejich předsednictví v Radě EU. Česká 
republika obdrží  “evropské žezlo” 1.1.2009 od Francie, aby ho 30.6.2009 předala Švédsku. 
Společný program má zajistit Evropské unii tématickou kontinuitu při současném zohlednění 
politických priorit tří zemí.  
 
Alexandr Vondra se svými protějšky rovněž hovořil o aktuálním stavu příprav českého 
předsednictví. Části jednání se za českou stranu zúčastnili ministr zahraničí Karel 
Schwarzenberg a velvyslanci ČR ve Švédsku a Francii Marie Chatardová a Pavel Fischer. 
Navečer má vicepremiér Vondra na programu společně s J.-P. Jouyetem přednášku na 
Karlově univerzitě. 
 
“Jedná se o další důležitý krok v přípravách českého předsednictví EU. Česká republika si je 
vědoma důležitosti úzké spolupráce se zeměmi, které budou mít zanedlouho tentýž náročný 
úkol – po dobu šesti měsíců de facto zajišťovat hladký chod Evropské unie,” uvedl 
místopředseda vlády pro evropské záležitosti A.Vondra, který za přípravu českého 
předsednictví EU zodpovídá. “Předsednictví EU je prestižní záležitostí, která s sebou zároveň 
nese obrovské nároky na předchozí přípravu ze strany předsedajícího státu. Česká republika 
proto nemůže a nechce ponechat cokoli náhodě. Včasné zahájení spolupráce s našimi 
francouzskými a švédskými kolegy je důkazem, že Česká republika bere svůj úkol vážně,” 
dodal Alexandr Vondra. 
 
Česká republika si letos stanovila pro předsednictví v Radě EU jako své motto „Evropa bez 
bariér“.  Hlavními prioritami předsednictví by měla být témata konkurenceschopnosti, 
svobody pohybu zboží, osob, služeb a kapitálu a liberální obchodní politiky.  Mezi další 
priority patří udržitelná a bezpečná energetika, revize rozpočtu a reforma společné 
zemědělské politiky, vnější vztahy EU a oblast justice a vnitra. Současný “pořadník” rotace 
půlročního předsednictví EU schválili lídři členských států EU v Bruselu v prosinci 2005. 
Česká republika bude teprve druhým z nových členských zemí, kterému náročný úkol řídit 
fungování EU připadne. Dříve se ho zhostí jen Slovinsko, které bude předsedat Radě EU v 
první polovině příštího roku. 
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