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INFORMAČNÍ BULLETIN ČESKÉHO PŘEDSEDNICTVÍ V RADĚ EU 
 

Finále českého předsednictví: premiér Jan Fischer 
18. a 19. června povede Evropskou radu  
 
 

Ve dnech 18. a 19 června se uskuteční Evropská rada pod vedením českého 
premiéra Jana Fischera. Na programu jednání budou, podle předsedy 
Evropské rady, mimořádně důležité otázky – především dojednání a 
schválení textu záruk pro Irsko, finanční a ekonomické otázky včetně 
evropského finančního dohledu a otázky zaměstnanosti, jednání o 
budoucím předsedovi Evropské komise, pokrok v přípravě Kodaňské 
konference o boji s klimatickými změnami a zahraničně politické vztahy EU 
především k Afghanistánu a Pákistánu. 
 
 
 
 

 

 
 

                         Vzhledem k mimořádné 
komplexnosti programu Evropské rady 
ještě před jejím konáním  premiér Jan 
Fischer, ministr zahraničí Jan Kohout a 
ministr pro evropské záležitosti Štefan 
Füle absolovali cestu po evropských 
zemích, tzv. „tour de capitales“, kde se 
svými partnery jednali o přípravě 
Evropské rady.  
 
   Český premiér a předseda Evropské 
rady Jan Fischer, pro nějž je úspěšné 
dokončení českého předsednictví 
jednou z hlavních priorit jeho vlády, se 
již minulý týden osobně setkal 
s generálním tajemníkem NATO Jaap 
de Hoop Schefferem (8.6.) a 
předsedou Evropské komise Joséhm-
Manuelem Barrosem (9.6.) v Bruselu. 
Navštívil také německou kancléřku 
Angelu Merkelovou v Berlíně (9.6), 
švédského premiéra Fredrika Reinfeldta 
ve Stockholmu (10.6.) a francouzského 
prezidenta Nicolase Sarkozyho v Paříži 
(12.6.).  
 
    Na závěr svého jednání 
s francouzským prezidentem Jan 
Fischer prohlásil: "Dnešní jednání mě 
přesvědčilo, že máme dobrou šanci, 
aby poslední Evropská rada za českého 
předsednictví byla efektivní a přinesla 
konkrétní výsledky, přestože její 
agenda je mimořádně náročná. Francie 
je pro nás velmi důležitým partnerem 
nejen proto, že jsme s ní 
v předsednickém triu. Jsem proto rád, 
že dnešek potvrdil, že k Evropské radě 
přistupuje Francie konstruktivně."  

       

   Dodal také, že francouzský prezident 
podporuje české předsednictví ve snaze 
dovést jednání Evropské rady ke shodě 
v klíčových otázkách. 
 
   Premiér Fischer také řekl, že se na 
summitu očekává odsouhlasení irských 
záruk, které mají umožnit opakování 
referenda o Lisabonské smlouvě. „S 
prezidentem Sarkozym jsem se shodl, že 
záruky pro Irsko musí být dostatečně 
robustní z hlediska irských občanů, ale 
zároveň nesmějí dát důvod k 
odstartování nového ratifikačního procesu 
v kterékoli zemi Evropské unie,“ dodal 
premiér. 
  
   V pondělí 15. června českého premiéra 
čeká setkání s britským protějškem 
Gordonem Brownem spolu s přednáškou 
v The Chatham House v Londýně. Se 
svými ostatními evropskými protějšky 
český premiér hovořil po telefonu nebo 
tak ještě učiní před Evropskou radou.  
 
   Vicepremiér a ministr zahraničí Jan 
Kohout a ministr pro evropské záležitosti 
Štefan Füle v posledních týdnech 
provádějí komplementární konzultace 
členských států s obdobným cílem, tedy 
připravit půdu pro hladké jednání 
Evropské rady. Velmi důležité bude 
z tohoto hlediska jednání Rady pro 
všeobecné žáležitosti a zahraniční vztahy 
v Lucembursku 15. a 16. června, která 
pod českým vedením témata Evropské 
rady předjedná. 

Emma Smetanová, 
tiskový odbor  

českého předsednictví v Radě EU                          

 

Jak to vidí … 
 

Václav Riedlbauch, 
 ministr kultury ČR 

 
 
 

    České předsednictví bylo pro Ministerstvo kultury 
výraznou součástí práce úřadu i všech kulturních institucí.     
Z evropského hlediska spadá do kompetence úřadu oblast 
kultury jako takové, audiovizuální záležitosti a 
problematika duševního vlastnictví (autorské právo). 
     Prioritou oblasti kultury pro české předsednictví bylo 
téma kreativity v návaznosti na inovace a ekonomiku. 
Kreativita je chápána jako schopnost přicházet s novými 
nápady a přetvářet vize a sny ve skutečnost, s tím, že 
jejím základním zdrojem je umění a kultura. 
      První polovina roku 2009, kdy probíhalo české 
předsednictví, byla zároveň obdobím Evropského roku 
kreativity a inovací. Jednou z hlavních priorit českého 
předsednictví v oblasti kultury byly závěry Rady o kultuře 
jako katalyzátoru tvořivosti a inovací, které přijala Rada 
12. května 2009. Tento dokument podporuje dlouhodobé 
úsilí ministrů kultury Evropské unie, aby problematika kultury 
dosáhla odpovídajícího postavení v evropských politikách, a 
vytváří pro to konkrétní nástroje. Jeho jednotlivé části shrnují 
dosavadní práci a stanoví konkrétní úkoly a postupy pro  
členské státy a Evropskou komisi směřující k dosažení 
uvedených cílů. Dokument je výzvou pro členské státy a 
Evropskou komisi, aby se různými způsoby snažily o naplnění 
potenciálu kultury v kulturních politikách k podpoře tvořivosti 
ve společnosti. V souvislosti s tímto tématem Ministerstvo 
kultury uspořádalo v Praze ve dnech 26. a 27. března 2009  
mezinárodní konferenci na ministerské úrovni „Fórum pro 
kreativní Evropu“. Hlavním cílem konference bylo 
podtrhnout jedinečný přínos umění a kultury k rozvoji a 
využití kreativního potenciálu Evropy a posílit vnímání 
umění a kultury jako primárního inspiračního zdroje pro 
evropskou kreativitu.  
      V oblasti audiovize bylo hlavní prioritou přijetí nového 
komunitárního programu MEDIA MUNDUS,  zaměřeného na 
spolupráci evropských profesionálů a profesionálů ze 
třetích zemí. Cílem programu je podpořit 
konkurenceschopnost evropských děl na mimoevropských 
trzích a přispět tak k snazšímu přístupu spotřebitelů ke 
kulturně rozmanitému audiovizuálnímu obsahu. Program 
by měl být prováděn v letech 2011 - 2013 s celkovým 
rozpočtem 15 milionů €.  Evropský parlament přijal 
v prvním čtení dne 7. května  2009 kompromisní znění 
návrhu vypracované českým předsednictvím. Tento 
legislativní akt byl přijat během jediného předsednictví, a 
to díky efektivní spolupráci Rady, Parlamentu a Komise. S 
tématem audiovize souvisela také další mezinárodní 
konference „O odpovědnostech poskytovatelů obsahu a 
jeho uživatelů“, pořádaná Ministerstvem kultury ve dnech 
18. - 20. března 2009. Zaměřila se na problematiku tří 
spřízněných oblastí: zvyšování veřejného povědomí ve 
vztahu k autorskému právu, product placement (jedna 
z audiovizuálních forem  reklamy) a mediální gramotnost.  
     V oblasti duševního vlastnictví zajistilo české 
předsednictví projednání návrhu Komise na novelizaci 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/116/ES o 
harmonizaci doby ochrany autorského práva a určitých 
práv s ním souvisejících. Dne 23. dubna 2009 byl návrh 
směrnice ve znění pozměňovacích návrhů (do značné míry 
odpovídajících pozměňovacím návrhům Rady) přijat v 
prvním čtení plénem Evropského parlamentu. 
Vedle těchto odborných pracovních výsledků se 
Ministerstvo kultury podílelo na zajištění doprovodných 
kulturních akcí předsednictví. V této souvislosti mně potěšil 
fakt, že během předsednictví se uskutečnilo přes 80 
kulturních událostí v České republice i v zahraničí s logem 
předsednictví.  
     České předsednictví přineslo pohled malé země na 
vedení Evropské unie a podle mého názoru prokázalo, že i 
přes značně komplikovanou situaci, které během 
předsednictví nastala, jsme dokázali splnit cíle a dostát 
svým prioritám na evropské úrovni. Z mého pohledu se 
české předsednictví svou kvalitou a dosaženými výsledky 
neodchýlilo od předchozího předsednictví Francie a jsme 
rovněž v souladu s nastávajícím předsednictvím Švédska. 
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Rada EPSCO v Lucemburku završila práci českého 
předsednictví v oblasti zaměstnanosti  

 

Ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka a ministr pro lidská práva a 
národnostní menšiny Michael Kocáb zasedli 8. června v čele Rady pro 
zaměstnanost a sociální politiku (EPSCO) v Lucemburku. Symbolicky tak 
završili práci českého předsednictví v oblasti zaměstnanosti a sociálních 
věcí.  

 
    

 
(foto J. Tatek) 

 
 

 

     Jednání byla věnována především 
příspěvku k Evropské radě a tedy 
aktuálnímu řešení dopadů krize na 
zaměstnanost. Základem diskuse se 
staly hlavní poselství tripartitního 
Summitu zaměstnanosti. „Za 
klíčovou považujeme v této souvislosti 
nutnost vyhodnocování přijatých 
protikrizových opatření z hlediska 
efektivity a také otázku udržitelnosti 
veřejných financí,“ uvedl předseda 
Rady Petr Šimerka. 
     Komise přednesla sdělení 
„Společný závazek pro 
zaměstnanost,“ zpracované na 
základě hlavních poselství Summitu do 
konkrétních opatření, určených 
členským státům, Komisi a sociálním 
partnerům. Sdělení informovalo také o 
nutné mobilizaci dostupných finančních 
prostředků z Evropského sociálního 
fondu (ESF), Evropské investiční banky 
a Evropského globalizačního fondu, 
s poukazem na připravované návrhy na 
podporu protikrizových opatření 
z evropských zdrojů.  
     Dohoda o nových podmínkách 
čerpání finančních prostředků 
z Evropského globalizačního fondu, 
které mohou být využity např. na 
rekvalifikace zaměstnanců, podporu 
jejich mobility či poradenství při 
hledání zaměstnání, byla úspěšně 
projednána během českého 
předsednictví právě v souvislosti 
s financováním protikrizových opatření. 

 
Ř 

     Rada EPSCO se vůbec poprvé 
věnovala také otázce začleňování Romů. 
České předsednictví se zasloužilo o přijetí 
společných základních zásad romské 
integrace. „V době, kdy celá Evropa 
zažívá nárůst extremismu a rasismu, je 
tato iniciativa nesmírně důležitá a vysílá 
jasný signál o potřebě zlepšení situace 
Romů v celé Evropě,“ uvedl ministr pro 
lidská práva Michael Kocáb. 
     Rada schválila dvoje závěry ke 
klíčovým tématům českého předsednictví 
– flexicuritě v době krize a k sociálním 
službám. Závěry mimo jiné zdůraznily: 
Flexicurita 
• flexibilitu podniků jako nástroje 

udržení zaměstnanosti (pružná úprava 
pracovní doby) 

• podporu podnikání (snižování nákladů, 
administrativní zátěže) 

• vyváženost ochrany a motivace lidí 
v systému sociální ochrany 

• slaďování kvalifikací a dovedností 
s potřebami trhu práce 

  
Sociální služby jako nástroj aktivního 
začleňování a nových pracovních 
příležitostí  
• význam služeb pro aktivní zapojení 

osob do společnosti 
• zvýšené požadavky na sociální služby 

v důsledku demografického vývoje 
• roli při vytváření nových pracovních 

příležitostí 
• důraz na kvalitu služeb, jejich 

dostupnost, účinnost a finanční 
udržitelnost  

 
     Komise informovala o uplatňování 
přechodných období na volný pohyb 
pracovníků do roku 2011. Prosazení plné 
mobility pracovníků v rámci Evropské 
unie bylo jednou z hlavních priorit 
českého předsednictví. V této souvislosti 
předseda Rady Petr Šimerka ocenil 
rozhodnutí Dánska a Belgie otevřít trhy 
práce pracovníkům z nových členských 
států EU- 8 již k 1. květnu letošního roku. 
 
 
 

Jana Říhová, 
Mluvčí ministerstva práce 

 a sociálních věcí ČR  

 
 
 

Kalendář  
 

– stalo se 
 
 

 
 
 

týden 8.6.2009-14.6.2009 
 
8.6.2009 - 9.6.2009 
Rada ministrů pro zaměstnanost, 
sociální politiku, zdraví a ochranu 
spotřebitele 
 
9.6.2009 - 9.6.2009 
Rada ministrů pro ekonomické a 
finanční záležitosti 
 
9.6.2009 - 10.6.2009 
Cesta premiéra Jana Fischera do 
Bruselu a Berlína v rámci příprav 
Evropské rady 
  
10.6.2009-10.6.2009 
Cesta premiéra Jana Fischera do 
Stockholmu  v rámci příprav Evropské 
rady 

 
10.6.2009 - 10.6.2009 
Konference „5 let investic do lidských 
zdrojů s Evropským sociálním fondem 
v České republice“   
 
11.6.2009 - 11.6.2009 
Rada ministrů pro dopravu, 
telekomunikace a energetiku - doprava 
 
11.6.2009 - 11.6.2009 
Konference o směřování 
environmentální politiky 
 
12.6.2009 - 12.6.2009 
Cesta premiéra Jana Fischera do Paříže 
v rámci příprav Evropské rady 
 
12.6.2009 - 12.6.2009 
Rada ministrů pro dopravu, 
telekomunikace a energetiku  

 
 

Více na www.eu2009.cz 

 
 

Závěrečný koncert českého předsednictví v Radě EU 
Symbolicky v Bruselu se 11. června 2009 uskutečnil závěrečný koncert českého předsednictví radě EU. Na programu byla 
výhradně díla českých skladatelů Antonína Dvořáka a Bohuslava Martinů, jehož 50. výročí úmrtí připomíná projekt 
Martinů Revisited.   

 
 
 
 

    Obě skladby večera vznikly shodou 
okolností v době dlouholetého pobytu jejich 
autorů v USA - Dvořákův koncert pro 
violoncello a orchestr v letech 1894-95, 
symfonie č.1 Bohuslava Martinů po autorově 
útěku z okupované Francie o necelých 40 let 
později.  
    Českému centru v Bruselu a jeho řediteli 
Petru Polívkovi se jako hlavnímu 
organizátoru celé akce podařilo získat 
špičkové a zkušené interprety – pro Českou 
filharmonii patří obě díla do základního 
repertoáru a dirigent Zdeněk Mácal provedl  

    

     Symfonii č.1 více než 70x (poprvé v roce 
1965 při svém debutu s Českou filharmonií, 
naposled se stejným orchestrem před týdnem 
v Budapešti). Sólového partu Dvořákova 
koncertu se ujal suverénní Michal Kaňka. Na 
základě osob interpretů i vybraných děl se 
rozhodl bruselský Palais des Beaux-Artes 
zařadit program do své prestižní řada European 
Gala v Bozar, na které vystoupili v této sezóně 
např. Valeri Gergiev nebo Sir Simon Ratle. 
     Jestliže Dvořákův violoncellový koncert 
publikum  okouzlil, pak Martinů je přímo 
nadchl. Plný sál aplaudoval mnoho minut,  

výkřiky bravo a nekončící ovace nakonec 
přešly ve skandovaný potlesk, za který je 
interpreti odměnili jedním ze Slovanských 
tanců Antonína Dvořáka. Spokojeni mohli 
být kromě posluchačů i přítomní oficiální 
zástupci ČR, zejména velvyslanec 
Vladimír Müller, ministr kultury Václav 
Riedlbauch, ředitel Správy českých center 
Jaroslav Kantůrek a desítky dalších 
významných osobností. 
     V oblasti kultury se tedy Česká 
republika rozloučila s předsednictvím 
Rady Evropské unie za ovací vestoje.   



 

 
3 

Zasedání Rady pro všeobecné záležitosti  
a vnější vztahy (GAERC) 
 
V pondělí 15. června se v Lucemburku bude konat poslední Rada pro všeobecné 
záležitosti a vnější vztahy pod taktovkou českého předsednictví. Radu bude 
řídit předseda rady ministrů zahraničních věcí EU, místopředseda vlády a 
ministr zahraničních věcí České republiky Jan Kohout.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalendář 

 

– stane se 

 

týden 15.6.2009- 21.6.2009 
 
 
 

15.6.2009 – 15.6.2009 
Cesta premiéra Jana Fischera do 
Londýna a Bruselu v rámci příprav 
Evropské rady 
 
 

15.6.2009 - 16.6.2009 
Pracovní skupina Evropské sítě 
veřejné správy (EUPAN) - e-
government 

 
 

15.6.2009 - 16.6.2009 
Konference ke vzdělávání ve 
vyzbrojování 
 
 

15.6.2009 - 16.6.2009 
Rada ministrů pro všeobecné 
záležitosti a vnější vztahy 

 
 

17.6.2009 - 17.6.2009 
Fórum regulátorů o budoucnosti 
hazardních her 

 
 

17.6.2009 - 19.6.2009 
Konference Evropské sítě udržitelného 
rozvoje 2009: možnosti a příležitost 
budoucí strategie udržitelného rozvoje 
EU 

 
 

18.6.2009 - 19.6.2009 
Evropská rada 

 
 
 

       

                              Důležitost lucemburského zasedání 
spočívá zejména v předjednání závěru 
Evropské rady, která se bude konat na 
konci týdne v Bruselu. Podle výsledku 
Evropské rady bude hodnoceno naše 
působení v čele Evropy, a tak se jedná o 
skutečné finále našeho předsednictví. 
Diskuze nad závěry Evropské rady bude 
probíhat v části všeobecných záležitosti a 
zaměří se na institucionální otázky, 
včetně irských záruk, ekonomickou, 
finanční a sociální situaci, změny klimatu, 
migraci a v oblasti vnějších vztahů na 
situaci v Afghánistánu a Pákistánu a na 
blízkovýchodní mírový proces. A tak 
právě situace na Blízkém východě bude 
jedním z hlavních bodů jednání ministrů 
zahraničí v časti vnějších vztahů. Ministři 
budou diskutovat situaci v regionu krátce 
po parlamentních volbách v Libanonu a 
poté, co prezident Obama potvrdil v 
nedávném projevu v Káhiře obnovené 
úsilí Spojených států o řešení izraelsko-
palestinského konfliktu v širším 
regionálním kontextu. Evropská unie 
potvrdí připravenost podílet se na řešení 
konfliktu, které bude založené na 
mírovém soužití dvou států. Dobrou 
příležitostí pro aplikaci příslušných závěrů 
bude  navazující 9. zasedání Rady 
přidružení s Izraelem, které se bude 
konat následující den taktéž 
v Lucemburku.                   

 
 

     Podpora přechodu Kuby k demokracii a 
ochrana lidských práv zůstává hlavním cílem 
politického dialogu s Kubou, který s ní 
Evropská unie vede od října roku 2008. 
Vyhodnocení dosavadního průběhu a výsledků 
politického dialogu bude dalším tématem 
jednání ministrů. Během českého 
předsednictví došlo na Kubě k rozsáhlé 
rekonstrukci vlády a drobným ekonomickým 
reformám. Nová kubánská vláda začala 
během vzájemných jednání diskutovat i 
oblast lidských práv. V EU panuje společné 
přesvědčení, že nastolený politický dialog je 
správnou cestou, ačkoliv jsou si všichni 
vědomi, že se jedná o dlouhodobý proces. 
Očekává se, že s ohledem na očekávaný 
rozsudek nad barmskou opoziční političkou 
Aun Schan Su Ťij, která je již 13 let 
v domácím vězení, se Rada shodne na dalších 
možných opatřeních, kterými bude zvýšen 
tlak na vojenský režim v Barmě/Myanmaru, 
který povede k propuštění všech politických 
vězňů a uspořádání demokratických voleb 
v příštím roce. Ministři rovněž vyhodnotí 
pokrok v plnění cestovních map pěti zemí 
západního Balkánu  - Albánie, Bosny a 
Hercegoviny, Černé Hory, FYROMu  a Srbska, 
který by měl vést v dohledné době ke zrušení 
vízové povinnosti občanů těchto zemí pro 
cesty do Evropské unie. 

Jiří Beneš, 
tiskový odbor ministerstva zahraničí ČR 

      České předsednictví pořádá mezinárodní konferenci o vzdělávání a výcviku ve vyzbrojování 
 

České předsednictví v Radě EU připravilo ve dnech 15. a 16. 6. mezinárodní konferenci o vzdělávání a výcviku v rámci 
evropské spolupráce ve vyzbrojování (European Education and Training in Armaments Co-operation – The Way Ahead).     

 
 

      Konference se za účasti více než 70 
delegátů z 20 zemí EU, Norska, 
Švýcarska a USA uskuteční 
v Kongresovém centru Praha. Jejím cílem 
je podpořit dosavadní aktivity Evropské 
obranné agentury (EDA) v oblasti 
vzdělávání a výcviku na poli evropské 
kooperace ve vyzbrojování. Po obsahové 
a organizační stránce konferenci 
připravila sekce vyzbrojování Ministerstva 
obrany ve spolupráci s EDA. Mezi jejími 
účastníky zasednou zástupci ministerstev 
obrany zemí EU, Evropské komise, Rady 
EU, EDA, Institutu strategických studií 
EU, NATO, OCCAR (mezinárodní 
organizace pro spolupráci ve 
vyzbrojování) národních vyzbrojovacích 
agentur, vědeckých institucí 
a v neposlední řadě také zástupci 
evropského obranného průmyslu. 
       
     Vzdělávání a výcvik ve vyzbrojování 
je jedním z témat, které se v poslední 
době těší  velké pozornosti EDA a jejích 
členských států. Nicméně na základě 
téměř pětileté zkušenosti z fungování 
EDA je v současné době zřejmé, že k 
dalšímu zefektivnění mezinárodní 
spolupráce je potřeba zvýšit odborné 
znalosti pracovníků zabývajících se 
mezinárodní kooperací ve vyzbrojování 
na jednotlivých národních úrovních. 
Zejména se jedná o odborné znalosti v  

oblasti projektového řízení a odpovídající znalosti 
politického, ekonomického, finančního a 
procesního rámce, které jsou nezbytné pro 
realizaci společných programů vyzbrojování. 
Nedostatečná kvalifikace odpovědných 
pracovníků může vést ke snížení efektivity 
společných programů a v konečném důsledku i 
ohrozit jejich úspěšné dokončení. V současnosti 
probíhá příprava projektových manažerů 
převážně na národní úrovni bez vazby na 
evropské prostředí, v některých případech i bez 
vazby na vojenské prostředí, pokud jsou 
projektový manažeři připravováni v civilních 
vzdělávacích institucích. Tato situace jasně 
signalizuje potřebu nalézt společné řešení, neboť 
speciální vzdělávání pro omezenou skupinu 
manažerů společných programů se zejména pro 
menší státy stává příliš nákladné a s ohledem na 
chybějící specializované kurzy nebo moduly 
v oblasti vyzbrojování v současných podmínkách 
i obtížně proveditelné.  
 
    Podpora vytvoření společné evropské 
vzdělávací a výcvikové platformy ve vyzbrojování 
je tak jednou z priorit českého předsednictví 
v oblasti Evropské bezpečnostní a obranné 
politiky (ESDP). Nadcházející konference v Praze 
by se tak mohla stát určitým katalyzátorem 
nových přístupů ke spolupráci ve vyzbrojování na 
evropské úrovni. Výstupy z konference budou 
předloženy podzimnímu zasedání Řídícího výboru 
EDA na úrovni ministrů obrany zemí EU.  
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Do třetice všeho dobrého aneb Evropská rada a co vše nás ještě čeká  
České předsednictví finišuje. Čekají nás poslední dva týdny z celkového  půlroku nám svěřeného k vedení Evropy. Je to 
velmi náročná cílová rovinka, jejímž středobodem je nade vší pochybnost Evropská rada. Poslední týdny předsednictví 
ale zároveň nabídnou řadu kulturních i odborných akcí a není vyloučeno, že i na poli politickém dojde k dalším důležitým 
jednáním. 

 

 Evropskou radu 18 a 19. června v Bruselu jako 
nejvyšší politickou instanci Unie povede i potřetí 
během předsednictví premiér České republiky. Tak, 
jak  se sluší na zemi paradoxů, kterou ČR 
nepochybně je, povede ji premiér Jan Fischer 
zároveň poprvé. Bude řídit debatu na úrovni hlav 
států a vlád, jejíž témata jsou více než kdy jindy 
„výživná“. Posuďte sami: schválení záruk Irsku 
včetně otázky daní, neutrality (obrany) a rodinné 
politiky (včetně otázky potratů), dále designace 
budoucího předsedy Evropské komise, ekonomické 
a finanční otázky včetně otázky evropského 
finančního dohledu a minimalizace dopadů krize na 
zaměstnanost, příprava Kodaňského summitu 
v prosinci tohoto roku, imigrace a vztahy 
s Pákistánem a Afghanistánem.  
 Jak premiér Jan Fischer, tak vicepremiér a 
ministr zahraničí Jan Kohout a ministr pro evropské 
záležitosti Štefan Füle vložili mnoho energie do 
dobré přípravy summitu. Ve vzájemně 
koordinované „tour de capitales“ konzultovali 
postoje k jednotlivým bodům programu Evropské 
rady s vládami všech členských zemí. Tato 
speciální pozornost tzv.předjednání programu je 
důležitým krokem směrem k hladkému průběhu 
vlastního jednání. Tak trochu v duchu starého 
dobrého „Dvakrát měř, jednou řež“.  
 Pokud se nám podaří dobře odřídit 
Evropskou radu, bude to velký úspěch a navíc – jak 
se říká – konec dobrý, všechno dobré. Uřízli jsme 
v březnu zcela mimořádnou mezinárodní ostudu, 
 

ale dosud všichni velmi kladně hodnotili 
schopnost nové vlády „dostat se“ do 
tématu a rychle se zorientovat v obsahu 
předsednictví. Věřím, že Evropská rada 
toto potvrdí. 
 Ve stejný den, kdy by měl skončit 
summit, tedy 19.6., se v Praze rozběhne 
akce, která zahájí sérii kulturních 
zakončovacích akcí předsednictví  - 
třídenní multižánrový festival United 
Island of Prague, který v detailech 
představí organizátoři na tiskové 
konferenci 16.6. v 11h a na následném 
večírku od 20h ten samý den v klubu 
Dock na Janáčkově nábřeží. Tato akce 
konaná v neformálním duchu, 
kontrastujícím se seriózním a indoorovým 
zahájením předsednictví během 
studeného ledna, naplní od počátku 
avízovaný záměr pojmout konec 
předsednictví v odlehčeném, outdorovém 
stylu a zpřístupnit ho nejširší veřejnosti. 
22.6. pak bude v Bruselu v budově 
Hospodářského a sociálního výboru 
zahájena další zakončovací akce 
předsednictví - výstava designu  „Moje 
Evropa“, kterou zrealizovala známá česká 
designerka Eva Eisler. Pár dní poté se 
Brusel roztančí v rytmu Street Party 
českého předsednictví. Od 26.6. do 30.6.  
 

pak v pražském Kongresovém centru a 
v Terezíně proběhne velká mezinárodní  
konference k tématu majetkového 
vypořádání obětí holocaustu pod záštitou 
českého předsednictví, která navazuje na 
obdobnou konferenci konanou před 10 lety 
ve Washingtonu.  28.6.se pak Litomyšl 
rozezní smyfonickou básní „Má vlast“ pod 
taktovkou švédského dirigenta Leifa 
Segerstama Smetanova „Má Vlast“. Akce 
proběhne v rámci tradičního hudebního 
festivalu Smetanova Litomyšl a v kulturní 
rovině bude symbolizovat předání 
předsednictví Švédsku. Oficiálně se tak 
však stane až 1.7. ve Stockholmu. České 
předsednictví naposledy zarezonuje 
v evropských institucích v polovině 
července, kdy premiér Jan Fischer podle 
zažité tradice na půdě Evropského 
parlamentu bude bilancoavt české 
předsednictví. 
  

 Michaela Jelínková,  
tiskový mluvčí ministra pro evropské 

záležitosti 

(Ne) napsali, řekli o českém předsednictví … 
 
Čro 6: Angela Merkelová dnes slíbila 
Janu Fischerovi podporu v závěru 
českého předsednictví  
 
    Německá kancléřka Angela Merkelová v 
Berlíně 9. června svému českému 
protějšku Janu Fischerovi slíbila podporu v 
závěru českého předsednictví EU. Konkrétně 
českého premiéra a předsedu Evropské rady 
ujistila, že mu bude nápomocna například v úsilí 
o prosazení nových pravidel evropského 
finančního dohledu. Fischer po přijetí v 
berlínském kancléřství Merkelové poděkoval za 
'vynikající spolupráci' s Berlínem během 
dosavadního průběhu předsednictví. Kancléřka s 
Fischerem v berlínském kancléřství hovořila o 
přípravách nadcházejícího summitu EU, který 
má příští týden jednat v Bruselu o 
institucionálních i personálních otázkách. Oba 
šéfové vlád hovořili také o boji proti změnám 
klimatu s výhledem na globální summit v 
Kodani. Na něm má být letos vypracována 
dohoda nahrazující stávající Kjótský protokol se 
závazky ohledně omezení emisí skleníkových 
plynů.  
 
Gazeta Wyborcza: Barroso chce zůstat 
v čele Evropské komise 
a El País: Borroso chce dalších pět let 
v čele Komise  
 
     Hlavní evropské deníky, mezi nimi polský 
Gazeta Wyborcza či španělský El País píší o tom, 
že české předsednictví nabízí Josému Manuelovi 
Barrosovi druhou kadenci na postě předsedy 
Evropské komise. Bruselská dopisovatelka 
podotýká, že jeden z úspěchů J-M. Barrosa bylo 
přijetí energeticko-klimatického balíčku a 
připomíná, že předseda Komise nemá žádnou 

 
reálnou konkurenci, přestože jeho 
kandidatura není bez kontroverzí; 
například evropská strana Zelených jej 
pravděpodobně nepodpoří. 
Český premiér Jan Fischer, který 
vyzdvihuje úspěšný mandát J-M. 
Barrosa a explicitně jej podporuje, se 
připojil k většině evropských hlav 
států, které podporují znovujmenování 
současného předsedy Komise. Mezi 
nimi jsou i levicový premiéři Británie a 
Španělska, Gordon Brown a José Luis 
Rodríguez Zapatero.  Zatímco 
francouzský prezident Nicolas Sarkozy 
z obnovení Bartošova mandátu není  
Merkelová zdůraznila, že Barroso má 
minimálně její osobní podporu, ale že 
nic není rozhodnuto, "není to jen 
otázka Lidové strany, je potřeba 
hovořit také se socialisty a liberály", 
dodává.  
 
http://wyborcza.pl/1,75477,6706304,B
arroso_chce_zostac_na_czele_Komisji_
Europejskiej.html 
 
China International online: 
Barosso se bude snažit o 
znovujmenování předsedou 
Evropské komise 
 
     Čínská média se připojila 
k evropským médiím, která informují o 
tom, že české předsednictví v čele 
s Janem Fischerem podporuje 
znovujmenování Josého Manuela 
Barrosa jako předsedy Evropské 
komise.  

 
 

Více na www.eu2009.cz 

 
     Český premiér se J-M. Barrosa 
zeptal, zda by o obnovení svého postu 
stál a předseda Evropské komise 
odpověděl: „Ano, rád bych byl jmenován 
znovu, jsem loajální Evropan a je mou 
velkou ctí být předsedou Komise. Čínské 
noviny doplňují, že Josému Manuelovi 
Barossovi je 53 let a je zatím jediným 
známým kandidátem na post předsedy 
Komise pro nadcházející období.  
 
http://www.sina.com.cn/w/2009-
06=10/005317984349.shtml 
 
Financial Times: Český premiér 
podporuje Merkelovou ve v ěci 
cenrálních bank  
 
     Český premiér a předseda Evropské 
rady Jan Fischer v rozhovoru pro 
Financial Times podpořil názor německý 
kancléřky Angely Merkelové, které se 
nelíbí kroky některých světových bank. 
Většina zemí EU nechává strmě růst svůj 
deficit veřejných financí. Angela 
Merkelová proti všem zvyklostem minulý 
týden otevřeně vystoupila proti politice 
Fed, ECB a BoE. Český premiér dal svou 
podporou najevo, že německá kancléřka 
není se svými názory osamocena. Jan 
Fischer ale zdůraznil, že se jedná jen o 
jeho osobní názor a že nemluví za Unii 
jako celek. I tak mají jeho slova váhu - 
Fischer bude příští týden řídit summit 
EU, kde by se mělo jednat i o opatřeních 
proti recesi.  
 
http://www.ft.com/cms/s/0/55efa548-55c4-
11de-ab7e-00144feabdc0.html 

 
 


