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INFORMAČNÍ BULLETIN ČESKÉHO PŘEDSEDNICTVÍ V RADĚ EU 
 

Dva projevy jednoho předsednictví,  
dvě reakce na jeden názor  
Evropský parlament se stal auditoriem projevů dvou nejvyšších 
představitelů českého předsednictví v Evropské unii. Během uplynulého 
týdne před poslance ze sedmadvaceti členských států předstoupil 
premiér  Mirek  Topolánek a dva dny  po něm i president  Václav Klaus. 

 

(Český premiér a předseda Evropské rady 
Mirek Topolánek hovořil v EP 17. únpra)  

 

     Premiér důrazně zopakoval, že evropští 
politici musejí být schopni dohodnout se na 
koordinovaném postupu, který bude ctít 
pravidla společného trhu a volné soutěže, a 
který zabrání protekcionismu, aby narušil 
rovné podmínky soutěže firem z různých 
členských zemí.  
     „Současná krize je do značné míry krizí 
důvěry. Je krizí, která má kromě tvrdých 
hospodářských dat svůj výrazný politický 
rozměr,“ upozornil pak europoslance Mirek 
Topolánek na méně patrné riziko: „politická 
dimenze krize by se mohla ukázat ještě 
vážnějším problémem, než dimenze 
ekonomická.“ Podle českého premiéra je 
proto nyní role politiků v tom, aby občanům a 
firmám evropských zemí vytvořili „pouze“ 
podmínky k práci a vyvarovali se 
předvolebního populismu, který by 
perspektivu budoucnosti a důvěru ve společný 
evropský projekt mohl podlomit.  
     Slova předsedy Evropské rady, který 
svolal na 1. března právě s ohledem na 
nutnost koordinovat postupy jednotlivých 
států při řešení dopadů finanční krize 
neformální summit jejich vlád, podpořil i 
předseda Evropské komise José Manuel 
Barroso. Podle jeho názoru jen společné 
stanovisko členských zemí umožní Evropské 
unii předkládat návrhy řešení ekonomické 
krize i na globální úrovni, například v rámci 
skupiny hospodářských velmocí G20, jejíž 
vrcholná schůzka se odehraje již počátkem 
dubna. 
     Prezident Václav Klaus předstoupil před 
europoslance v jejich bruselském sídle hned 
19. února jako nejvyšší představitel suverénní 
a v tomto půlroce předsedající země 
sedmadvacítky. A s ohledem na aktuální 
ekonomicko-hospodářský obsah projevu 
českého premiéra se zaměřil na její 
dlouhodobé směřování. 
     Ve své řečí několikrát zdůraznil, že Česko 
nemělo, nemá a nehledá ani do budoucna 
k členství v Evropské unii alternativu, ale že 
její institucionální uspořádání  se  neustále 
vyvíjí a má  proto řadu legitimních variant a 
forem.  

        „Navíc je zřejmé, že to či ono 
institucionální uspořádání Evropské unie není 
cílem samo o sobě, ale že je prostředkem 
k dosažení cílů skutečných. Těmi není nic 
jiného než lidská svoboda a takové 
ekonomické uspořádání, které přináší 
prosperitu.“ Prohlásil Václav Klaus a dodal, 
že „tím je tržní ekonomika“. Český prezident 
přitom rozšířil poslání evropské integrace na 
odstraňování „zbytečných a pro lidskou 
svobodu a prosperitu kontraproduktivních 
bariér pohybu lidí, zboží a služeb, idejí, 
politických filozofií, světonázorů, kulturních 
schémat, vzorců chování, které se v průběhu 
historie z nejrůznějších důvodů utvořily mezi 
jednotlivými evropskými státy“.  
     Český prezident rovněž několikrát uvedl, 
že svobodná diskuse by neměla být chápána 
jako útok na samotnou myšlenku evropské 
integrace a že politická alternativa existovat 
musí. Jeho závěrečná slova někteří 
europoslanci ocenili potleskem, jiní je už 
ovšem neslyšeli. Opustili totiž „hemicycle“, 
neboli jednací sál, dřív, než zazněla.  
      Oba projevy českého předsednictví, 
které dělilo pouhých 48 hodin, vycházely ze 
stejné obecné premisy, tedy důrazu na 
zachování základních principů evropské 
integrace a jednotného trhu; ostatně Václav 
Klaus se na slova Mirka Topolánka odvolal 
s tím, že i první týdny předsednictví 
demonstrují zodpovědný přístup České 
republiky za vývoj v Evropské unii, a český 
premiér po vystoupení prezidenta novinářům 
řekl, že podepíše každou jeho větu. Evropský 
parlament je ovšem nepřijal jednoznačně …  
     Tuto jedinou volenou instituci Evropské 
unie, jejíž 785 poslanců ze sedmadvaceti 
členských zemí představuje laboratoř jak 
politických, tak národních postojů a zájmů, 
čekají volby ještě během české předsednictví 
- 4.-7. června. Předvolební kampaň již 
začala.  
 

                          Jiří F. Potužník, 
tiskový mluvčí pro předsedu Evropské rady  

 

 
(Prezident České republiky Václav Klaus 

přednesl v Bruselu svůj projev 
europoslancům 19. února) 

Jak to vidí …     
      … Günter Verheugen,  
  místopředseda Evropské komise a   
  komisař pro podnikání a průmysl: 
 

     Ještě neuběhly ani dva měsíce 
českého předsednictví a již nyní je víc 
než jasné, že patří k nejnáročnějším 
za celé desítky let. 

 

     Toto předsednictví je cokoliv, jen ne 
formalita. Klade velké nároky na politické 
představitele a vyžaduje pevný závazek vůči 
základním hodnotám procesu evropské 
integrace: opravdovému partnerství a 
neochvějné solidaritě. 
     Evropa prochází hospodářskou krizí 
nebývalých rozměrů. Prvotní krize finančního 
sektoru zachvátila reálnou ekonomiku 
rychlostí, kterou se nikdo neodvažoval 
předvídat. Sociální důsledky tohoto rychlého 
propadu ve výrobě a obchodu se ještě plně 
neprojevily. Zanedlouho k tomu ale dojde a 
pak budeme čelit nejen hospodářskému 
zpomalení, ale také rostoucí nezaměstnanosti. 
     A to vše přichází v době, kdy evropské 
instituce procházejí změnami a v důsledku 
toho se budou množit obtíže v rozhodovacím 
procesu. Reakce Evropy na krizi musí 
zahrnovat dva aspekty: 
     Zaprvé nesmíme připustit, aby byly naše 
dosavadní zkušenosti zapomenuty. 
Protekcionismus, intervencionismus a všechny 
druhy hospodářského nacionalismu by 
problémy jen zhoršily. Musíme bránit celistvost 
našeho nejvýznamnějšího aktiva, tedy 
funkčního jednotného trhu. A nesmíme dovolit, 
aby se vytratil duch partnerství a spolupráce. 
Buď dosáhneme úspěchu společně – a to 
můžeme dokázat - nebo se rozdělíme a 
prohrajeme každý zvlášť. 
     Zadruhé musíme na mezinárodní scéně 
hovořit jedním hlasem, vší silou prosazovat 
reformu globálního ekonomického řízení a 
postarat se o to, aby byly dále prohloubeny 
principy otevřeného trhu, volného obchodu a 
spravedlivé hospodářské soutěže. 
     V této náročné době se Evropská komise víc 
než cokoliv jiného potřebuje spolehnout na 
konstruktivní předsednictví, které je ochotné 
spolupracovat a plně se soustředí na svou práci.
Skutečnost, že Unii nyní předsedá jeden 
z nových členských států, považuji za výhodu 
spíše než za problém. České předsednictví 
bude zárukou, že populisté ve starých 
členských zemích z rozšíření neudělají 
hromosvod všech potíží. Přistoupení dvanácti 
nových členských států vytvořilo nové 
hospodářské příležitosti a Evropu politicky 
posílilo. 
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Podmínkou rozvoje evropských telekomunikací 
je funkční vnitřní trh a kvalitní právní rámec  
 

Informační a komunikační technologie významně přispívají nejen 
k hospodářskému růstu a růstu zaměstnanosti, ale i k produktivitě 
práce. V EU se na růstu HDP podílejí z jedné čtvrtiny a na růstu 
produktivity 40 procenty. Informační a komunikační technologie 
jsou v dnešní době nejen hnací silou rozvoje evropského 
hospodářství, ale představují i důležitý prvek v oblasti vzdělávání, 
šíření znalostí a kultury. 

 

(Ministr průmyslu a obchodu Martin Říman vítá 
komisařku pro média a informační společnost 

Viviane. Redingovou) 
 

    O budoucím vývoji elektronických 
komunikací v EU jednali ministři členských 
států EU a delegace Evropské komise na 
konferenci Další kroky v evropských 
telekomunikacích, která proběhla 17. února 
v Praze.   
     Cílem konference, kterou moderoval 
ministr průmyslu a obchodu Martin Říman, 
bylo vést diskusi o regulačním rámci. 
Členské státy se na konferenci shodly, že 
nový regulační rámec po přijetí 
telekomunikačního balíčku by měl vytvořit 
podmínky pro investice zejména do nové 
infrastruktury.   
     Právě telekomunikační balíček bude 
zásadním impulsem pro budoucí vývoj 
sektoru elektronických komunikací v EU.       

Finální fázi vyjednávání o podobě balíčku 
zahájilo v lednu 2009 české 
předsednictví, a proto se tohoto tématu 
týkala podstatná část diskuse, kterou 
ministři během konference vedli.            
      Telekomunikační balíček je sada 
legislativních opatření, která nově 
přizpůsobují regulační rámec v různých 
oblastech telekomunikačního trhu v EU 
aktuálnímu technologickému a 
ekonomickému vývoji. Návrh 
telekomunikačního balíčku zveřejnila 
Evropská komise v listopadu 2007. 
Členské státy se shodly na společném 
postoji k návrhu v listopadu 2008. Dne 
19. února bylo oficiálně zahájeno druhé 
čtení telekomunikačního balíčku v 
Evropském parlamentu.  
     Dosavadní průběh vyjednávání s 
Evropským parlamentem ukazuje, že pro 
nalezení kompromisního znění balíčku je 
zapotřebí vyjednat shodu v pěti 
stěžejních bodech. Těmito body jsou 
politika rádiového spektra, investice do 
sítí nových generací, pravomoc Evropské 
komise harmonizovat vnitřní trh 
elektronických komunikací, právo 
Evropské komise vetovat rozhodnutí 
národních regulátorů a posílení 
spolupráce nezávislých regulátorů.  

 
Tomáš Bartovský, 

tiskový mluvčí 
 Ministerstva průmyslu a obchodu ČR 

 

Kalendář  
– stalo se 

 
 

týden 16.2-22.2.2009  
 
 

16. 2. 2009 
Rada ministrů pro vzdělávání, mládež 
a kulturu  
 
17.2.2009 
Společné meziparlamentní setkání 
Evropského parlamentu se členy 
parlamentů členských států EU  
 
17.2.2009 
Ministerská konference k 
elektronickým komunikacím: "Další 
kroky v evropských 
telekomunikacích"  
 
17.2.2009 - 18.2.2009 
Zajištění budoucnosti zdravotní péče v 
Evropě  
 
17.2.2009 - 18.2.2009 
Konference na téma e-justice  
 
17.2.2009 - 19.2.2009 
Mezinárodní muzeologická konference 
"Muzeum a změna III"  
 
18.2.2009 - 20.2.2009 
Ministerská konference eHealth pro 
jednotlivce, společnost a ekonomiku  

 
22.2.2009-22.2.2009 
Přípravná schůzka evropských zemí v 
Berlíně před londýnským summitem 
G20 2.4.2009 

 
                                

 
 

     Evropské fórum pro hodnocení dopadů programů pro výzkum a vývoj (EUFORDIA) 
 

    
 

(Onřej Liška, ministr školství, mládeže a 
tělovýchovy: “Rámcový program by měl 

přispět k řešení těch problémů, s nimiž se 
potýká Evropa jako celek a které bez 

mnohostranné mezinárodní spolupráce lze 
jen stěží řešit efektivně.”) 

 

     6. Rámcový program je celosvětově největším programem mezinárodní 
spolupráce ve výzkumu a vývoji. Běžel v letech 2002 – 2006, disponoval 
rozpočtem cca 19 miliard € a měl velmi bohatou projektovou i tematickou 
strukturu (výzkum v oblasti věd o živé přírodě, informační technologie, 
nanotechnologie, nové materiály, průmyslové procesy, potravinářský 
výzkum, letecký a kosmický výzkum, výzkum klimatických změn, energie, 
doprava, výzkum v sociálních a humanitních vědách, výzkum ve prospěch 
malých a středních podniků atd.). Zatímco některé projekty měly rozpočet 
ve stovkách tisíc eur, jiné až v desítkách milionů eur. Některé projekty 
požadovaly přímo účast průmyslových podniků; jiné, např. podpora 
studijních pobytů, byly pro jednotlivce. Rámcový program nemá ovšem v 
žádném případě nahrazovat výzkum národní a 6. RP měl přispět k řešení 
těch problémů, s nimiž se potýká Evropa jako celek a které bez 
mnohostranné mezinárodní spolupráce lze jen stěží řešit efektivně. V 6.RP a 
v EURATOMU se rozeběhlo více než 10 000 projektů, na jejichž řešení se 
účastní 74 400 týmů z celého světa. 
     Účast ČR v tak komplexním programu lze charakterizovat takto: 1068 
českých týmů se podílelo na řešení 876 projektů 6.RP a EURATOMU a české 
týmy spolupracovaly s více než 14 000 (!) týmy z celého světa. Je jistě 
potěšitelné, že podle řady indikátorů český průmysl využil možnost zapojení 
do projektů 6. RP mnohem více, než průmysl ostatních nových členských 
států.  
      Konference EUFORDIA se bude zabývat otázkami hodnocení přínosu 
tohoto programu pro celou EU, která přikládá výzkumu a vývoji velký 
význam, jak je patrné i z nárůstu rozpočtu 7.RP. Ten totiž přesahuje 50 
miliard eur. 
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Program „Safer Internet“ bude 
spolufinancovat projekty zaměřené 
například na: 
  
zvyšování informovanosti veřejnosti: 
radit mladým lidem, jejich rodičům 
a učitelům, čeho se vyvarovat, aby 
mohli při používání služeb online činit 
odpovědná rozhodnutí; 
 
vytvoření sítě kontaktních míst pro 
veřejnost, kde bude možné nahlásit 
nezákonný nebo škodlivý obsah a 
chování, zejména pokud jde o 
materiál týkající se sexuálního 
zneužívání dětí a internetové šikany; 
 
nástroje pro zlepšení každodenní 
práce policie, jako je např. software 
pro analýzu obrazových a video 
materiálů; 
 
vytvoření znalostní databáze nových 
trendů v používání online technologií a 
jejich účinků na životy dětí 
propojením odborných znalostí na 
celoevropské úrovni. 

Bezpečnější internet pro děti 

       

Prvním dnem předsednictví ČR v Radě EU vstoupil v platnost nový víceletý program 
Společenství pro ochranu dětí využívajících internet a jiné komunikační 
technologie, tzv. program Safer Internet (Bezpečnější internet). Tento program se 
v letech 2009 – 2013 zaměří na to, aby se internet stal bezpečnějším místem 
zejména pro děti, které vstupují do světa internetu a mobilních technologií již v 
raném věku a rychle se z nich stává mládež dokonale ovládající technologie a 
surfující po internetu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalendář  
– stane se 

 
 
 
 

týden 23.2.-2.3.2009 
 
23.2.2009 - 24.2.2009 
Rada ministrů pro všeobecné 
záležitosti a vnější vztahy 
 
24.2.2009 - 24.2.2009 
Zasedání Rady pro přidružení 
EU - Libanon 

 
24.2.2009 - 25.2.2009 
European Forum on Research 
and Development Impact 
Assessment 
 
26.2.2009 - 27.2.2009 
Konference "Posilování 
konkurenceschopnosti EU – 
potenciál migrantů na trhu 
práce" 
 
26.2.2009 - 27.2.2009 
Rada ministrů pro spravedlnost 
a vnitro 
 
26.2.2009 - 27.2.2009 
Přípravné setkání k vytvoření 
integrované platformy pro 
romskou inkluzi 
 
28.2.2009 - 1.3.2009 
Zasedání předsednictva 
Evropského fóra zdravotně 
postižených 
 
1.3.2009 - 1.3.2009 
Neformální summit EU  

 
     “Safer internet“ je reakcí na nebezpečí spojená 
s užíváním internetu, která nově také potvrzuje 
například průzkum společnosti Microsoft a 
nezávislé agentury Cross Tab, jenž proběhl ve 
vybraných evropských zemích v lednu 2009. Podle 
něho 45 % mladistvých tráví většinu svého času v 
online sociálních sítích, u 51 % případů rodiče 
vůbec netuší, čemu se jejich děti na internetu 
věnují a nakonec nejsmutnější číslo a to, že 29 % 
mladistvých se již stalo obětí online obtěžování. 
    Nejčastější rizika na internetu ovšem nejsou 
spojená jen s následným osobním kontaktem, ale 
především se samotným kontaktem virtuálním. I 
v digitálním světě si lidé mohou „vyvádět“ 
poměrně nepříjemné věci – od krádeží a 
zveřejňování fotografií přes nadávky, obtěžování a 
sledování, až po zneužívání osobních informací a 
kontaktních údajů. Právě proto byla kyberšikana 
hlavním tématem již pátého ročníku Dne 
bezpečnějšího internetu, který proběhl 10. února 
2009.  
    Na tiskové konferenci konané u příležitosti Dne 
bezpečnějšího internetu byl vyhlášen druhý ročník 
soutěže Mobil story. Ta představuje alternativu 
k využívání mobilních telefonů k natáčení různých 
„šikanujících“ videoklipů a motivuje děti k tomu, 
aby mobily využívaly smysluplnějším způsobem. 
Náměstkyně ministra vnitra pro evropské 
záležitosti Lenka Ptáčková  také představila 
ministerskou konferenci „Safer Internet for 
Children“, kterou 20. dubna 2009 pořádá MVČR ve 
spolupráci s Evropskou komisí. Tématem 
konference, které se zúčastní více než 50 ministrů 
nejen ze zemí EU, bude zejména policejní 
spolupráce, díky níž by mělo být možno omezit 
množství nelegálního obsahu na internetu či 
vypátrat tvůrce a distributory dětské pornografie. 
    Vyvrcholení ministerské konference bude 
představovat přijetí „Pražské deklarace“. Cílem 
deklarace je především přispět k lepší spolupráci a 
koordinaci činnosti jednotlivých aktérů včetně 
policejních orgánů, jejichž spolupráce musí být 
realizována nejen v rámci Evropské unie, ale i s 
tzv. třetími zeměmi. „V této oblasti totiž platí, že 
při pátrání a stíhání pachatelů závažné trestné 
činnosti, jako je distribuce dětské pornografie, by  

měly    padnout    všechny    bariéry,   
nejen    ty evropské“, uvedla mj. na 
tiskové konferenci Mgr. Lenka Ptáčková 
Melicharová. 

 
Markéta Matlochová,  

tisková mluvčí Ministerstva vnitra 

     

          Mirek Topolánek se zúčastnil schůzky pro připravovaný summit G20 
 

    Český premiér Mirek Topolánek se 
jako předseda Evropské rady účastnil 
schůzky evropských zemí skupiny G20 
v Berlíně  

     Jednání, které svolala spolková kancléřka 
Angela Merkelová, se dále účastnili zástupci 
Velké Británie, Francie, Itálie, Španělska, za 
země platí Eurem Lucemburska a také 
Evropské komise a Evropské centrální banky. 
Podle Angely Merkelové se vrcholní 
představitelé shodli na základních bodech 
společného postupu proti dopadům finanční 
krize: v první řadě na posílení dozoru nad 
globálním finančním trhem a přísnějším 
dohledu ze strany Mezinárodního měnového 
fondu, a dále na  kontrole tzv. daňových rájů 
a na sjednocení pravidel pro mezinárodní 
ratingové agentury.  

     Pro lepší kontrolu a vytvoření 
nových pravidel finančního trhu na 
celosvětové úrovni se pak vyslovili i 
britský premiér Gordon Brown, 
francouzský prezident Nicolas Sarkozy 
a španělský premiér José Luis 
Zapatero.  
    Na doporučení berlínské schůzky má 
navázat 2. dubna vrcholná schůzka 
hospodářských velmocí G20 v Londýně 
a již 1. března také neformální summit 
Evropské unie, který svolalo české 
předsednictví do Bruselu. Český 
premiér se má při této příležitosti 
setkat k bilaterálnímu rozhovoru s 
francouzským prezidentem Nicolasem 
Sarkozym, protože plánované berlínské   
jednání   mezi   čtyřma   očima  museli 

z časových důvodů odložit. 
 

(Mirek Topolánek se v Berlíně shodl  
se svými evropskými kolegy  

na zachování principů volného trhu 
 a jeho lepší globální kontrole)  
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Proč jsem optimistou? 
 
     Jsem prý euroskeptikem. Tu 
nálepku jsem si zavinil sám. Je 
spousta věcí, které se mi na Evropě 
nelíbí a když se mi něco nelíbí, 
nenechávám si to obvykle pro sebe.  
 
     Nenechal jsem si pro sebe ani to, že 
jsem souhlasil s tím, co řekl prezident 
Klaus ve svém projevu k poslancům 
Evropského parlamentu. 
     Souhlasím s tím, že Evropa má 
demokratický deficit. Není to konec 
konců objev pana prezidenta. Stačí 
přečíst si text Laekenské deklarace, a 
vidíme, že demokratický deficit zástupci 
evropských zemí označen za jeden 
z problémů unie, problémů natolik 
tíživých, že k jejich řešení byl zahájen 
dodnes trvající a dodnes neukončený 
proces reformy evropských institucí.  
    Souhlasím i s tím, že diskuse o 
evropské budoucnosti byla zúžena na 
jeden přijatelný názor o směru kterým 
se má Evropská unie nadále ubírat, že 
jiné      alternativy evropského vývoje 
nebyla nikdy diskutovány a ti kdo 
s tímto názorem nesouhlasili, byli 
označeni za „antievropany“ a 
„euroskeptiky“.  

     Prezident Klaus o tomto a jiných 
problémech Evropské unie a reforem 
jejich institucí hovořil k evropským 
poslancům. 
     Nebudu zde rozebírat prezidentův 
projev ani reakce naslouchajících 
poslanců. Některým se projev líbil a 
souhlasili s prezidentem až tak, že 
na jeho konci povstali a dostalo se 
mu skandovaného potlesku. Někteří 
poslanci - a bylo jich dost - bučeli a 
opouštěli sál. 
Pozastavím se jen u toho, že 
prezident byl tiskem okamžitě 
označen za známého euroskeptika. 
Za „euroskeptika“ jsem byl označen i 
já, hned potom, co jsem projevil 
souhlas s panem prezidentem. 
     A tak jsem si ověřil, že pan 
prezident měl pravdu. 
     Jen nevím, proč jsme – prezident 
a já – euroskeptiky. 
      Já se za skeptika nepovažuji. Za 
skeptiky považuji ty, kdo se 
domnívají, že Evropa nepotřebuje 
demokracii a že otázka jejího dalšího 
vývoje nesnese diskusi. 
     Já jsem optimista, věřím, že 
Evropa bez demokracie není 
Evropou, a demokracie bez diskuse 
není demokracií. 

     Demokracie je pro Evropu 
základním předpokladem pro její další 
vývoj, stejně jako byla při svém zrodu 
v antickém Řecku, mimochodem 
jedním ze států dnešní Evropské unie. 
Tam, kde Demokratická Evropa 
vzbuzuje naději, Evropa bez 
demokracie vzbuzuje strach. Obojí je 
ověřeno historickou zkušeností Nevím 
jen, proč ten kdo něco takového řekne 
nahlas je považován za „antievropana“ 
a „euroskeptika“.  
      Já v demokratickou a širokému 
spektru názorů otevřenou Evropu 
věřím. Věřím, že taková bude budoucí 
Evropa a její budoucí Unie. Skeptiky 
jsou ti, kdo v takovou Evropu nevěří, ti, 
kdo si myslí, že jiný názor je cosi 
antievropského a ti, kdo si myslí, že 
Evropská unie neunese svobodnou a 
otevřenou diskusi. Ti, kdo si myslí, že 
současnou Evropskou unii je nutno 
zakonzervovat a demokracii ve jménu 
účinnosti nepřipustit. Ti kdo bučí a kdo 
opouští sál když neslyší to, co chtějí 
slyšet.  
      A proto prohlašuji: „Jsem 
optimistou a jsem dokonce evropským 
optimistou“. 

Tomáš Haas,  
 ředitel Informačního centra vlády 

 

(Ne) napsali, řekli o českém předsednictví … 
 
La Libre Belgique: Jsme opravdu na 
jedné lodi?  
 
     Belgický deník se věnuje včerejší 
návštěvě českého premiéra Mirka 
Topolánka v Evropském parlamentu a 
jeho projevu, ze kterého cituje 
následující slova „Jsme opravdu na 
jedné lodi? Anebo je to sice jedna loď, 
ale má různé paluby – první třídy, 
druhé třídy a další?". Autor ve svém 
komentáři vystoupení Mirka Topolánka 
hodnotí jako novou kritiku 
protekcionistických tendencí, kterými 
se poslední dobou vyznačují některé 
členské státy EU. 
 
Die Sueddeutsche Zeitung: 
Poslanecká sněmovna pro 
Lisabonskou smlouvu  
 
     Prestižní německý deník Die 
Sueddeutsche Zeitung, v kontextu 
schválení Lisabonské smlouvy 
Poslaneckou sněmovnou ČR, cituje 
premiéra ČR Mirka Topolánka, podle 
kterého „ Lisabonská smlouva neřeší 
skutečné problémy EU“, přesto vyzval 
poslance, aby pro ni hlasovali, neboť 
„její odmítnutí by nic pozitivního 
nepřineslo“. Autor připomíná, že 
schválení Lisabonské smlouvy v celé 
EU27 není jisté, s ohledem na 
nedokončenou  ratifikaci v ČR, 
Německu, Polsku i Irsku.  

 
http://www.sueddeutsche.de/politik/1
02/458751/text/  
 
Financial Times: Češi spustili vlnu 
kritiky v boji za jednotu EU   
 
    Další článek o českém předsednictví 
ve Financial Times se zabývá polyfonií, 
která charakterizuje EU v přístupu 
jednotlivých států k řešení dopadů 
ekonomické krize. Autor oceňuje 
střídmý přístup ČR, doložený slovy 
vice-premiéra pro evropské záležitosti 
Alexandra Vondry: „Česká republika 
není supervelmoc. Hlavní přidaná 
hodnota našeho předsednictví je ve 
snaze o všeobecnou dohodu a hlavně 
ve striktním dodržování pravidel“, 
například v souvislosti s jednotným 
společným trhem.  
 
http://www.ft.com/cms/s/0/9e29a98c
-fe01-11dd-932e-
000077b07658.html?nclick_check=1   
 
RTÉ: Lisabon v české dolní komoře 
schválen   
 
   Irský RTE konstatuje, že schválení 
Lisabonské smlouvy dne 17.2.2009 
českou Poslaneckou sněmovnou je 
dílčím pozitivem. Dále pak zmiňuje 
průzkum, podle kterého má tento text 
podporu 60% Čechů a jehož odpůrci se 
obávají hlavně ztráty národní prestiže. 

 
Konečně autor cituje i prezidenta 
Václava Klause, podle něhož je hlavní 
hrozbou po ratifikaci Lisabonské 
smlouvu „ztráta  české suverenity“, a 
varuje, že smlouvu nepodepíše, dokud 
to nebude zcela nezbytné.   
 
http://www.rte.ie/news/2009/0218/eu
lisbon.html  
 
The Irish Times: České 
předsednictví v EU   
 
     Den po vystoupení českého 
prezidenta Václava Klause 
v Evropském parlamentu vydal 
prestižní Irish Times analýzu, ve které 
zdůrazňuje, že názory českého 
prezidenta jsou alternativním, nikoli 
však oficiálním postojem v ČR. Naopak 
české předsednictví, jehož 
představitelé podle autora podávají 
„schopný výkon“, odráží většinový 
politický i veřejný názor ČR, který by 
měl nakonec vést ke schválení 
Lisabonské smlouvy i v Senátu ČR.   
 
http://www.irishtimes.com/newspaper
/opinion/2009/0220/1224241481840.
html        
 
 
 

více na www.eu2009.cz 

 


