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INFORMAČNÍ BULLETIN ČESKÉHO PŘEDSEDNICTVÍ V RADĚ EU 
 

Tváří v tvář 
 

Ani v době multimediální komunikace, tedy telefonních rozhovorů, videokonferencí a 
elektronické pošty, se vrcholná diplomacie neobejde bez osobních schůzek „mezi čtyřma 
očima“ či jednání „u kulatého stolu“. Řečí čísel představuje české předsednictví více než 
3.000 zasedání na nejrůznějších úrovních (od vládních až po expertní skupiny) a 
nejrůznějších místech (Praha, Brusel, další česká a evropská města, třetí země) – v časové 
perspektivě šesti měsíců to znamená, že se každý pracovní den koná v české režii na 25 
jednání. 

 
      Největší pozornost pochopitelně přitahují schůzky 
na nejvyšší úrovni a jednání členů. Během prvních tří 
měsíců se v Bruselu odehrály již dvě Evropské rady (z 
toho jedna neformální) a osmnáct Rad ministrů 
(mimochodem: počet přípravných „pracovních skupin“ 
překročil hranici jedenácti set!). V České republice se 
pak během předsednictví bude konat celkem tři sta 
padesát různých zasedání a to včetně „summitů a 
ministeriád“: kongresové centrum Praha již hostilo 
vrcholnou schůzku EU-USA za účasti hlav evropských 
států a vlád a amerického prezidenta Baracka Obamy 
(naplánovány jsou i další jednání na nejvyšší úrovni, 
například EU-Čína) a v krajích proběhlo osm tzv. 
„neformálek“ ministrů (na druhý poločas jich zbývá 
ještě šest). Mimo geografický rámec Evropské unie, ale 
jejím jménem, pak české předsednictví vedlo mise na 
Blízký Východ, do Ruska a Ukrajiny, do zemí kaspického 
regionu či západního Balkánu, i zde musel český 
premiér jako předseda Evropské rady a s ním i ostatní 
ministři jednat s prezidenty a předsedy vlád třetích 
zemí.  
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      Při tomto počtu schůzek se nabízí 
otázka, nakolik jsou formální a mají jen 
diplomatický smysl, nebo nakolik mohou 
být impulsem ke změnám dění na 
mezinárodní úrovni. Odpověď se liší 
pochopitelně podle toho, kdo diskusi vede, 
kdo je v ní partnerem a v jaké situaci se 
odehrává. České předsednictví dokázalo 
počáteční pochybnosti zahraničních 
komentátorů obrátit svým stylem a 
výkonem během izraelsko-palestinské či 
rusko-ukrajinské krize, při vedení 
ekonomických summitů v době 
hospodářské krize a konečně i v rámci 
zastupování Unie vůči nečlenským zemím 
v důvěru. Některé věci prostě 
komunikovat prostřednictvím telefonů, 
kamer či e-mailů nelze, protože 
z rozhovorů se vytrácí osobní vazby, 
řečnický tón, naléhavost argumentů, 
umění vysvětlovat a přesvědčovat … 
Česko dokázalo, možná díky své historické 
a geografické dispozici, že při jednání tváří 
v tvář je velmi sebevědomé a neústupné. 
Toto uznání české předsednictví získalo i 
od vrcholných představitelů, kteří mají jiné 
názory, či jsou přímými politickými 
oponenty. A co více: přivedlo na svět i 
řadu konkrétních dohod, jichž se 
nepodařilo dosáhnout ani daleko větším či 
starším členům sedmadvacítky.  
 
     České předsednictví výměnou vlády 
nekončí; nekončí ani jeho diplomatický 
obsah – již ve středu 22. dubna odlétá 
mise vedená premiérem Mirkem 
Topolánkem do Moldavské republiky a 
bude pokračovat do Izraele a na 
palestinská území. Bude to opět jednání 
tváří v tvář …  

Jiří František Potužník,  
mluvčí předsedy Evropské rady 

Jak to vidí … 
 
 

                                                                                                 … Joseph Daul, 
Předeseda skupiny Evropské lidové 
strany (Křesťanských demokratů) a 

Evropských demokratů (EPP-ED) 
v Evropském parlamentu 

 
 
 
 
 

     České předsednictví v Radě Evropské 
unie probíhá v době, která je skutečně 
těžká pro všechny Evropany, zejména pro 
ty, kteří jsou v plném rozsahu zasaženi 
hospodářskou a finanční krizí. Všechny 
evropské snahy se musí soustředit na 
zmírnění negativních dopadů krize a 
umožnit našim zemím, aby se adaptovaly 
a překonaly tak toto období nestability. 
      S potěšením mohu konstatovat, že 
dnes je Evropská unie díky odvážnému a 
cílevědomému jednání premiéra 
Topolánka a jeho vlády pod dobrým 
vedením, pasažéři evropského letadla 
mohou být klidní. 
     Opatření, ke kterým předsednictví 
přistoupilo společně s Evropskou komisí 
vedenou J. M. Barrosem, jdou správným 
směrem: Na evropské úrovni se 
uskutečňuje plán obnovy, posílení 
vnitřního trhu a implementace 
energeticko-klimatického balíčku, v oblasti 
zahraniční politiky jsou prohlubovány 
vztahy s našimi americkými přáteli a 
partnery a významně jsme přispěli i 
v rámci skupiny G20. 
     Hybná síla Evropského parlamentu, 
poslanecký klub ELS-ED podporuje od 
samého začátku odvážné kroky 
současného předsednictví. 
     Pevně doufáme, že i přes změnu vlády 
ČR předsednictví svůj kurz nezmění. 
     Červnové zasedání Evropské rady, 
které se uskuteční po volbách do 
Evropského parlamentu, bude důležitým 
okamžikem. Očekáváme, že v souladu 
s prosincovým plánem bude výsledkem 
tohoto setkání nominace nového předsedy 
Komise. K tomuto výběru se 15. července 
vyjádří Evropský parlament v novém 
složení. 
     V období hospodářské krize potřebuje 
Evropa sílu i stabilitu. Můj klub očekává, 
že právě české předsednictví bude jejich 
zárukou.  
 

(setkání Mirka Topolánka Josepha Daula 
v Evropském parlamentu) 
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Směřování politiky soudržnosti  
v období současné hospodářské krize 
 
 

Politika hospodářské a sociální soudržnosti (kohezní politika), která má snižovat 
sociální a ekonomické rozdíly mezi jednotlivými evropskými regiony, může zároveň 
členským státům EU pomoci snížit dopady finanční a hospodářské krize.  
 

 
 
 

(český ministr pro místní rozvoj Cyril Svoboda chce nalézt 
shodu nad základními principy budoucí politiky soudržnosti) 

 
 
 

     Evropská komise v době českého předsednictví v Radě EU 
schválila tzv. recovery package. Jedná se o balíček opatření, 
která zjednodušují čerpání peněz z evropských fondů. Očekává 
se, že EP během měsíce května tento balíček schválí.  
 
Hlavní opatření tohoto balíčku jsou:  

- prodloužení termínu na možnost čerpání z fondů 
programového období 2004-2006 až do konce června 2009 
(tedy o půl roku), 

- zvýšení záloh pro čerpání fondů v roce 2009 ze dvou na čtyři 
procenta z celkového objemu jednotlivých operačních 
programů, 

- vykazování režijních nákladů paušální částkou (prostřednictvím 
tzv. flat rates na projektové úrovni, či v rámci tzv. lump sums 
na úrovni operací), 

- poskytování vyšší veřejné podpory 
v režimu de-minimis až do výše 500 
tisíc euro, 

 
- otevření nové možnosti podpory 
zateplování bytového fondu, které 
umožňuje poprvé v historii 
financovat ve všech členských 
státech investice v oblasti 
energetických úspor a obnovitelných 
zdrojů energie v existujícím 
bytovém fondu bez ohledu na typ 
bydlení či druh vlastnictví. 
 

    Ve dnech 23. – 24. dubna 2009 se 
v Mariánských Lázní uskuteční 
Neformální setkání ministrů 
odpovědných za regionální rozvoj.  
 
     První den jednání bude zakončen 
přijetím společného komuniké o 
budoucnosti kohezní politiky; cílem 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR je 
nalézt shodu nad základními principy 
budoucí politiky soudržnosti.  
 
     V programovém období 2007-
2013 klade kohezní politika EU důraz 
zejména na zvyšování 
konkurenceschopnosti regionů, které 
se vyrovnávají se strukturálními 
změnami, a na zaměstnanost. 
V současné době představuje politika 
soudržnosti zhruba 36 % celkového 
rozpočtu EU. Jde tak o vůbec 
nejvýznamnější politiku EU.  

Petra Holopírková, 
tisková mluvčí ministerstva pro místní 
rozvoj pro předsednictví ČR v Radě EU 

,  

Kalendář   
 

– stalo se 
  
13-19.4.2009 
 
 

14.4.2009 - 15.4.2009 
Neformální zasedání ministrů 
životního prostředí 
 
14.4.2009 - 16.4.2009 
Neformální zasedání hlavních 
veterinárních úředníků 
 
15.4.2009 - 16.4.2009 
Ministerská konference 
"Bakteriální ohrožení 
bezpečnosti pacientů v 
Evropě" 
 
15.4.2009 - 16.4.2009 
Seminář na vysoké úrovni k 
elektronickým komunikacím: 
"Evropa budoucnosti: moderní 
komunikace pro každého" 
 
15.4.2009 - 16.4.2009 
Konference: Odboj proti 
totalitnímu režimu: hranice 
legitimity 
 
16.4.2009 - 17.4.2009 
Setkání sítě kontaktních bodů 
pro analýzu rizik agentury 
FRONTEX (FRAN) 
 
16.4.2009 - 18.4.2009 
Mezinárodní evropská 
konference k sociální 
ekonomice a podnikání 
 
 Více na www.eu2009.cz 

Setkání národních lisabonských koordinátorů 

 

      
 

 
 
 

       Ve středu 22. dubna se ve Valdštejnském paláci v Praze uskuteční 
Setkání národních lisabonských koordinátorů. Na půdu horní komory 
Parlamentu ČR tak zavítají zástupci všech členských států EU, kteří jsou 
na národní úrovni zodpovědní za agendu Lisabonské strategie. 
Dopolední části, jež bude předsedat José Manuel Barroso, se za 
Evropskou komisi zúčastní též její místopředseda Günter Verheugen a 
komisař Vladimír Špidla. České předsednictví bude reprezentovat 
místopředseda vlády pro evropské záležitosti a současně i národní 
lisabonský koordinátor Alexandr Vondra. Hlavními diskutovanými body 
bude mimo pokrok v realizaci protikrizových opatření i zlepšení budoucí 
implementace Lisabonské strategie po roce 2010. Odpolední blok je 
následně určen setkání národních lisabonských koordinátorů a zástupců 
hospodářských, sociálních a regionálních partnerů jak z České 
republiky, tak ze zahraničí. Lisabonskou strategií označujeme od roku 
2000 strategický program reforem členských zemí EU, jehož 
prostřednictvím měla být do roku 2010 Evropa vysoce výkonnou a 
konkurenceschopnou ekonomikou ve srovnání s ostatními světovými 
regiony. V současné době je povědomí o Lisabonské strategii velice 
slabé a logicky bývá zaměňována s Lisabonskou smlouvou. Na místě je 
tedy určitě úvaha o změně jména Strategie. Cílem českého 
předsednictví je však i jasně formulovat její budoucí zaměření na 
posilování konkurenceschopnosti EU. Zejména prostřednictvím inovací, 
výzkumu a vývoje a zlepšováním kvality vzdělávání. Mezeru vidíme též 
v oblasti komunikace, a to především vertikální, která by vylepšila 
celkové chápání Strategie a podpořila provádění reforem jak na 
národní, tak regionální úrovni.  
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"Potravinářský výzkum k podpoře vědecky založené 
přípravy právních předpisů: příležitosti pro producenty i 
spotřebitele"  

 

Mezinárodní konference zaměřená 
na bezpečnost potravin 
"Potravinářský výzkum k podpoře 
vědecky založené přípravy právních 
předpisů: příležitosti pro 
producenty i spotřebitele" 
proběhne ve dnech 21. a 22. dubna 
2009 v Kongresovém centru Praha. 
Pod záštitou předsednictví 
konferenci společně organizují 
Ministerstvo zemědělství 
ČR, Vysoká škola chemicko-
technologická v Praze (VŠCHT) a 
Evropský úřad pro bezpečnost 
potravin (EFSA). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kalendář  
– stane se 
20-26.4.2009 

 
 

20.4.2009 - 20.4.2009 
Ministerská konference 
"Bezpečnější internet pro děti" 
 
20.4.2009 - 21.4.2009 
Konference "Evropou bez bariér" 
 
21.4.2009 - 21.4.2009 
Zasedání ministrů EU - Turecko 
(Trojka) 
 
21.4.2009 - 21.4.2009 
Seminář "Mobilita studentů - 
cesta k rozšíření evropského 
vzdělávání a kultury v oblasti 
bezpečnosti a obrany" 
 
21.4.2009 - 22.4.2009 
Konference „Potravinářský 
výzkum k podpoře vědecky 
založené přípravy právních 
předpisů: výzvy pro výrobce a 
spotřebitele“ 
22.4.2009 - 24.4.2009 
Neformální zasedání RELEX 
(pracovní skupina radů pro vnější 
vztahy) 
 
22.4.2009 - 24.4.2009 
Neformální zasedání ministrů pro 
regionální rozvoj 

 
 
 
 
 

23.4.2009 - 24.4.2009 
Rada ministrů pro zemědělství a 
rybolov 

 
 
 
 

                                Záměrem konference je podpora využití výsledků 
potravinářské vědy a výzkumu k hodnocení rizik a s ním 
související přípravě právních předpisů, které mají zajistit 
zdravotně nezávadné a kvalitní potraviny. Za účasti 
ministra zemědělství Petra Gandaloviče, výkonné 
ředitelky EFSA Catherine Geslain-Lanéelle, rektora 
VŠCHT Josefa Koubka a náměstkyně komisařky pro 
ochranu zdraví Paoly Testori Coggi na konferenci 
vystoupí řada předních českých a zahraničních 
odborníků. Předpokládaná je účast cca 250 delegátů 
zastupujících široké spektrum zainteresovaných subjektů 
– vědeckovýzkumných institucí, státní správy, výrobců i 
spotřebitelů. Atraktivní program reaguje na nové trendy 
v evropském potravinářském výzkumu. Náplň 
konference tvoří aktuální témata včetně spotřebiteli 
citlivě vnímaných problematik reziduí, tedy zbytkových 
množství, pesticidů, mikrobiologických rizik, 
problematiky přídatných látek i nově vznikajících rizik.   
 
     „V oblasti potravin se za českého předsednictví 
projednávají dva návrhy nařízení: Nařízení o potravinách 
nového typu, novel foods, a Nařízení o poskytování 
informací  spotřebitelům. Zásadní jsou zde mimo jiné 
otázky nutričního označování, které bezesporu úzce 
souvisí s vědeckými poznatky v oblasti výživy,“ říká 
ministr Gandalovič.  
 
                                     „Pokud jde o pohodu zvířat, jsou to další dva návrhy. 
Nařízení o ochraně zvířat v době porážky chceme uzavřít 
do konce našeho předsednictví. 

  
U Nařízení o ochraně zvířat při dopravě 
zahájíme projednávání,“ dodává ministr. 
V oblasti veřejného zdraví je prioritou 
předsednictví návrh Nařízení o vedlejších 
živočišných produktech.  
Vědeckou podporu založenou na výzkumu 
může efektivně využívat Evropská komise, 
jakožto výhradní iniciátor předpisů ES v oblasti 
prvního pilíře, kam potravinářské předpisy 
spadají, rovněž EFSA jakožto nezávislý 
posuzovatel rizik a samozřejmě také členské 
státy při formulování národních pozic, které 
uplatňují při projednávání legislativních aktů 
ES. 
 
       V současné době má Česká republika 19 
institucí připravených pro spoluřešení projektů 
EFSA. Aktivní úlohu hrají také čeští zástupci ve 
Správní radě EFSA a Poradním sboru. „Kladně 
hodnotíme vznik tak zvaných „Focal points“ – 
Koordinačních míst v jednotlivých členských 
státech, která mají za úkol posílit aktivity států 
a přispět k získávání jednotných a pro 
Evropský úřad bezpečnosti potravin 
využitelných výstupů pro hodnocení rizik,“ 
doplňuje ministr Gandalovič. Aktuálně 
spolupracuje s EFSA za ČR 50 národních 
expertů. 
 

Tereza Magdalena Dvořáčková,  
Tisková mluvčí ministerstva zemědělství ČR 

          
 

                                                                                 Mezinárodní seminář k vojenské obdobě programu ERASMUS v Brně 
 
                                                         
ghVe dnech 21.a 22. dubna 
2009 se v Brně pod záštitou 
ministryně obrany uskuteční 
jedna z důležitých aktivit 
Ministerstva obrany ČR v rámci 
českého předsednictví v Radě 
Evropské unie (EU) – 
mezinárodní seminář k 
vojenskému vzdělávacímu 
programu výměnných pobytů 
inspirovaných programem 
ERASMUS (Military Erasmus) 
na téma „Mobilita studentů - 
cesta k rozšíření evropského 
vzdělávání a kultury v oblasti 
bezpečnosti a obrany“. 
Semináře v brněnském hotelu 
Bobycentrum se kromě 20 
domácích zástupců zúčastní 
více než 60 zahraničních 
delegátů ze států EU. 

      
 
                                        
 
 
 

                                          Hlavním tématem mezinárodního 
semináře budou otázky mobility 
studentů a učitelů vysokých vojenských 
škol v EU jako jedné z cest ke zvýšení 
úrovně evropského vzdělávání a kultury 
v oblasti bezpečnosti a obrany. 
Společnou perspektivou všech 
vysokých škol zapojených do programu 
Military Erasmus by mělo být získání 
kvalifikace srozumitelné, vzájemně 
porovnatelné a respektované ve všech 
členských zemích EU.  
 
      Organizátorem semináře je 
Univerzita obrany v Brně ve spolupráci 
se Sekcí personální Ministerstva 
obrany. 
      Vojenské vzdělávání bylo zařazeno 
mezi sektorové priority českého 
předsednictví v radě EU v oblasti 
Evropské bezpečnostní a obranné 
politiky (European Security and 
Defence Policy –ESDP) a nadcházející  

¨ 
 
 
 
 

mezinárodní seminář bude jednou z jeho klíčových 
akcí. "Užší spolupráce v oblasti vojenského vzdělávání 
se v budoucnu odrazí v lepší interoperabilitě 
ozbrojených sil států Evropské unie," uvedla na 
březnovém zasedání ministrů obrany zemí EU v Praze 
česká ministryně obrany Vlasta Parkanová. 
 
       Military Erasmus je významný projekt zaměřený 
na multilaterální spolupráci mezi zeměmi Evropské unie 
s cílem poskytovat možnost rozšířeného vzdělávání 
příslušníkům resortů obrany států Evropské unie. Tento 
projekt byl zahájen v průběhu francouzského 
předsednictví ve druhé polovině  roku 2008 a 
inspirován byl programem Erasmus, přičemž jeho 
specifika vycházejí z principů Evropské bezpečnostní a 
obranné politiky. Výsledkem francouzské iniciativy bylo 
přijetí deklarace ministrů obrany dne 10. listopadu 
2008 a uspořádání mezinárodního semináře konaného 
v závěru jejího předsednictví ve dnech 13. a 14. 
prosince. 2008 v Paříži. Česká republika jako 
nástupnická předsednická země tuto iniciativu v oblasti 
vojenského vzdělávání přivítala a nyní ji  aktivně 
rozvíjí.   



 

 
4 

Na pravou míru 
 

(český ministr zahraničí Karel Schwarzenberg hovořil se svým 
finským protějškem Alexanderem Stubbem) 

 
Finská média Helsingin Sanomat, Iltalehti, MTV3, 
Iltasanomat uveřejnily informaci o pražském 
úniku dat na summitu EU-USA.  
 
Co se přesně stalo:  
• Seznam obsahující asi 200 jmen účastníků, 
jejich čísla pasů a údaje o letech státného vedení 
na summit EU-USA zůstal v pražském počítači. 
• Informace nalezl Fin, který bydlel v pražském 
hotelu po summitu. 
• V materiálech získaných STT (Finská 
tisková kancelář) jsou údaje o finské prezidentce 
Tarje Halonen, premiérovi Matti Vanhanenovi, 
ministru zahraničí Alexandrovi Stubbovi a dalších 
představitelích EU (např. švédský premiér Fredrik 
Reinfeldt a dánský premiér Anders Fogh 
Rasmussen). 

 
•    Materiály obsahují nejen 
informace o alergiích a dietních 
omezeních, ale i krevní skupiny 
některých zahraničních politiků.    
• Seznam obsahuje také jména 
finské ochranky, která se obvykle na 
veřejnosti neuvádějí. Na seznamu jsou 
jména celkem devítí Finů, jména dvou 
účastníků chybějí. 
• Finská ochranná (bezpečnostní) 
policie považuje za znepokojující, že se 
na veřejném počítači našly informace 
tohoto typu. Vedoucí bezpečnostní 
jednotky Kari Harju prohlásil, že že 
vyzrazení letových údajů a čísel pasů 
finských představitelů státu není velkým 
bezpečnostním rizikem (stejného názotu 
je i bezpečnostní ředitel vlády Timo 
Härkönen), přesto se ale o seznamu 
bude ve Finsku hovořit a Česká 
republika by měla podat objasnění.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objasnění české předsednictví 
zveřejnilo na svém webu 18.4. 
 
V reakci na nedávné zprávy, které toto 
téma v tisku komentovaly, z nichž některé 
obsahovaly nadsazené informace, kancelář 
vicepremiéra pro evropské záležitosti 
vydává následující prohlášení:  
 
       „Připouštíme, že na určitou dobu byly 
informace o delegátech EU účastnících se 
summitu EU-USA dostupné na počítači, 
který byl v omezené míře přístupný 
veřejnosti.          hjhjjjNicméně je nutno 
zdůraznit, že soubor z pohledu českého 
práva neobsahoval žádné důvěrné 
informace a že obsahoval minimum 

    
informací, které by mohly být 
chápány jako citlivé.  
 
      Soubor obsahoval pouze 
informace, jichž bylo třeba pro 
pracovní účely organizačního 
týmu summitu.Tato nešťastná 
situace byla zapříčiněna 
neúmyslným lidským selháním 
jednoho z našich zaměstnanců. 
Vzhledem k tomu, že tato 
událost představuje vážné 
porušení pracovních povinností, 
přistoupili jsme již k nezbytným 
personálním opatřením. 
 
       Naše interní postupy pro 
zacházení s osobními daty jsou 
řádně nastaveny. Zároveň 
podnikneme všechny nutné 
kroky, které budou 
minimalizovat riziko, že by se 
podobná situace mohla v 
budoucnu opakovat. 
Zkontrolujeme a posílíme 
všechny postupy spojené se 
zacházením s daty. 
 
        Data byla z dotyčného 
počítače okamžitě odstraněna, 
aby se nemohla dále šířit. 
    Litujeme, že tato situace 
nastala, stejně tak i všech 
potíží, které mohla způsobit“. 
 
 

Emma Smetanová, 
tiskový odbor českého 

předsednictví     

(Ne) napsali, řekli o českém předsednictví … 
 
 

Le Figaro: Topolánek očekáván v 
Kišiněvě  
 
      Francouzský deník Le Figaro informuje 
o důležité cestě českého premiéra Mirka 
Topolánka jako předsedy Rady EU do 
Moldavska, kam se vydávává jako první 
evropský politik po nedávných násilných 
občanských nepokojích. 
 
http://www.lefigaro.fr/flash-
actu/2009/04/15/01011-
20090415FILWWW00521-mirek-topolanek-
en-moldavie-le-22-avril.php 

Népszabadság: V Praze zůstaly 
dva otazníky  

      Maďarský deník Népszabadság otiskl 
článek, ve kterém věnuje pozornost 
budoucnosti vlády České republiky v 
kontextu jejího předsednictví v Radě EU. 
Autor lituje, že ministrem zahraničí 
nezůstane uznávaný Karel Schwarzenberg, 
ale jeho náměstek Jan Kohout. 

Le Monde: Běloruský prezident 
pozván do Prahy na zahájení 
východního partnerství EU  
 
       Francouzský prestižní deník Le Monde 
informuje o tom, že český ministr zahraničí 
 

 

 
 
Karel Schwarzenberg předal "bez nadšení" pozvánku 
běloruskému prezidentovi Alexandrovi Grigorjevičovi 
Lukašenkovi na summit Východního partnerství (7. 
května), který je prioritní vrcholnou schůzkou českého 
předsednictví v Radě EU. „Je na běloruském 
prezidentovi, aby rozhodl, jakým způsobem bude na 
summitu jeho země zastoupena“, podotkl český ministr 
zahraničí. Podle autora ale EU doufá, že se běloruský 
prezident nakonec na summit nedostaví. V souvislosti 
s projektem východního partnerství 

  
 
 
 
 
 
 

evropští politici zdůrazňují, že 
se nejedná o projekt namířený 
proti Rusku, a naopak 
poukazují na jeho 
ekonomickou dimenzi. V 
tomto smyslu se vyjádřil i 
český šéf diplomacie Karel 
Schwarzenberg, který 
prohlásil, že „v budoucnu se 
mohou přidat i Rusko, 
Turecko, dokonce i USA či 
Japonsko“. Autor článku se 
konečně podivuje nad tím, že 
proti účasti Alexandra G. 
Lukašenka na Východním 
summitu se postavil český 
prezident Václav Klaus, 
přičemž právě český prezident 
udržuje „excelentní vztahy s 
Ruskem a Čínou“ a „nikdy se 
nesetkal s Dalajlámou či 
disidenty, na rozdíl od svého 
předchůdce Václava Havla„.   
 
http://www.lemonde.fr/europe/
article/2009/04/18/le-president-
bielorusse-invite-a-prague-au-
lancement-du-partenariat-
oriental-de-l-
ue_1182422_3214.html#ens_id
=1182518  

 
Více na www.eu2009.cz 

 


