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INFORMAČNÍ BULLETIN ČESKÉHO PŘEDSEDNICTVÍ V RADĚ EU 
 

Mirek Topolánek opět v Izraeli a v pásmu Gazy  
 
     První neplánovanou misí českého předsednictví na mezinárodní scéně byla na 
počátku roku „mise Gaza“. Diplomatické úsilí premiéra Mirka Topolánka a ministra 
zahraničí Karla Schwarzenberga bylo v lednu zaměřeno na zastavení bojů na jejím 
území a okamžitá humanitární pomoc tamním obyvatelům. Po třech měsících od 
vyhlášení příměří a od vrcholných schůzek v egyptském Šarm aš Šajchu a v 
Jeruzalémě se Mirek Topolánek do Izraele vrátil – jednalo se s největší 
pravděpodobností o jeho poslední zahraniční cestu v roli předsedy Evropské rady. 
 

Jak to vidí … 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                 … Vlasta 
Parkanová, 

 
 

místopředsedkyně 
vlády, ministryně 

obrany ČR 
   

     
                            

(Jeruzalém - jednání s izraelským prezidentem 
Šimonem Peresem) 

 
            
 

                Cílem cesty do Jeruzaléma a Ramalláhu bylo 
zjistit, jaké perspektivy blízkovýchodnímu mírovému 
procesu dává nová izraelská vláda Benjamina 
Netanjahua. Mirek Topolánek proto hovořil nejen 
s ním a s ministrem zahraničí Avogdorem 
Liebermanem, ale také s předsedou vlády 
Palestinské samosprávy Salámem Fajjádem a 
prezidentem Mahmúdem Abbásem. Jedním 
z nejdiskutovanějších konceptů mírového soužití 
v regionu je totiž vytvoření samostatného 
palestinského státu. Český premiér při jednáních se 
všemi partnery zdůraznil, že má-li být jeho ustavení 
konečným cílem, je „na cestě k němu nutné splnit tři 
podmínky: udržet trvalý mír, posílit bezpečnost a 
zlepšit sociálně-ekonomickou úroveň obyvatel.“ Za 
klíčovou označil hospodářskou obnovu Gazy i 
prezident Mahmůd Abbás a potvrdil názor českého 
předsednictví, že by měla probíhat v režii Palestinské 
samosprávy a nikoli militantních hnutí typu Hamas. 

 
 

      
 

                           Izraelský premiér Benjamin Netanjahu, který 
sestavil svou pravicovou vládu na konci března, k 
diskusi o případném vytvoření samostatného 
palestinského státu řekl, že v sobě nese i otázku, 
„zda jde pouze o koncept dvou zemí, nebo dvou 
zemí pro dva národy“. Na území Izraele totiž žije 
palestinská menšina a na Západním břehu Jordánu 

        
 

        naopak židovští osadníci, na které by 
správa nového  palestinského státu také 
vztahovala. 

 
 
 
 

        Poslední rozhovor vedl Mirek 
Topolánek s izraelským prezidentem 
Šimonem Peresem a s izraelskými a 
českými novináři, které ujistil, že příprava 
nového akčního plánu mezi Evropskou unií 
a Izraelem pokračuje a není pozastavena, 
jak uvádějí některézdroje s odvoláním na 
komisařku Evropské komise pro zahraniční 
vztahy a evropskou sousedskou politiku 
Benito Ferrero-Waldnerovou. „Akční plán 
s Evropskou radou, která o něm bude 
rozhodovat, nekonzultovala - jsem pořád 
ještě předseda Evropské rady a musel bych 
o tom vědět,“ uvedl Mirek Topolánek s tím, 
že ministrům zahraničí členských států 
nebude přerušení příprav nového 
partnerství s Izraelem rozhodně ani 
doporučovat. 
 
 

(Ramalláh -  setkání s předsedou vlády 
palestinské samosprávy Salámem 

Fajjádem) 
 
 

    Rada ministrů pro všeobecné záležitosti 
a vnější vztahy se odehraje pod vedením 
ministra zahraničí Karla Schwarzenberga 
v Lucemburku již 27. a 28. dubna.  
 

Jiří František Potužník,  
mluvčí předsedy Evropské rady 

         V roce, kdy Česká 
republika zahájila své první 
předsednictví v Evropské unii, 
oslaví Evropa dvacet let od 
pádu železné opony a uplyne 
pět let od největšího rozšíření 
Evropské unie v roce 2004. 
Všechny tyto události mají pro 
nás zcela zásadní a historický 
význam. 
      Jednou z priorit českého 
předsednictví v Radě EU je 
podpora efektivního 
partnerství a spolupráce mezi 
EU a NATO, přičemž naším 
společným cílem je rozvinutí 
všestranných vzájemných 
vztahů, samozřejmě při 
zachování institucionální 
suverenity obou organizací.  
 V zájmu České 
republiky je prosazovat 
koncept evropské bezpečnosti. 
Chceme proto aktivně 
napomáhat nalézání a ustálení 
vyváženého konsensu mezi 
členskými státy v otázce role, 
kterou by měla sledovat 
politika EU ve vztahu k NATO. 
Je třeba říci, že v základech 
české proatlantické orientace 
nalézáme důvody vyplývající 
z české historické zkušenosti 
prvé i druhé světové války.  
 Základními principy, 
které charakterizují náš přístup 
k současné bezpečnostní 
problematice, jsou realismus a 
transparentnost. Realismus 
v tom smyslu, že střízlivě a 
pragmaticky hodnotíme 
jednotlivé projekty a iniciativy 
jak z hlediska jejich průběhu, 
tak s ohledem na jejich 
úspěšné završení. Podstata 
transparentnosti potom 
spočívá v tom, že pro EU je 
nezbytným požadavkem i 
každodenní samozřejmostí 
spolupracovat se všemi 
klíčovými mezinárodními hráči.  
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Ministři zemědělství a rybolovu zemí EU se sešli v Lucemburku 
 
Agenda Rad pro zemědělství a rybářství, které se konají v Lucemburku, tradičně 
zahrnuje převážně rybářské body. Tak i 23. - 24. dubna resortní ministři Sedmadvacítky 
diskutovali o udržitelném rozvoji tzv. akvakultury, tedy obhospodařování moří, jezer, 
rybníků i řek s cílem zajistit dlouhodobě stálé výnosy vodní fauny a flory, tzn. nejen ryb, 
ale i humrů, raků, mušlí nebo řas. 

 
 

 
 
 

 
    „Akvakultura je rybolovem budoucnosti. Máme-li 
v roce 2050 zajistit potravu pro svět s devíti nebo 
deseti miliardami obyvatel, musí být akvakultura v 
centru našeho zájmu,“ říká ministr Gandalovič. 
Segment ale dlouhodobě víceméně stagnuje, proto 
je nutné podpořit jeho rozvoj. Celosvětová spotřeba 
ryb vzrůstá, naopak některé rybí populace se 
zmenšují, akvakultura tedy může být odpovědí na 
rostoucí poptávku. „Téměř polovina světové 
konzumace ryb a vodních živočichů už teď pochází z 
akvakulturní produkce. Evropská spotřeba je 
přibližně 12 milionů tun, z čehož 1,3 milionů tun 
pokrývá akvakultura. Z toho vyplývá mohutný dovoz 
z oblastí, ve kterých výrobní podmínky ne vždy 
dosahují evropských standardů,“ doplňuje ministr 
Gandalovič.  
 
     Komisař Joe Borg ministrům představil Zelenou 
knihu k reformě Společné rybářské politiky, jako 
dokument, který nejen popisuje současný stav, ale 
hlavně inspiruje diskuzi o tom, kam by do budoucna 
měl rozvoj odvětví směřovat. Zásadní se jeví 
podpora tržních mechanismů za současné větší 
odpovědnosti samotných rybářů, ochrana mořského 
prostředí a ekosystémů,  lepší koordinace s 
ostatními politikami a odvětvími.  
 
       Úspěchem předsednictví bylo přijetí závěrů 
Rady k Akčnímu plánu k zachování a řízení populace 
žraloka. I když je nám jako vnitrozemské zemi tato 
problematika poměrně vzdálená, předsednictví 
považuje toto téma za vážné a ihned po zveřejnění  

 

plánu počátkem února začalo dokument 
intenzivně projednávat. Součástí plánu je 
zpřísnění zákazu lovu žraloků jen pro 
ploutve a vymezení oblastí, kde by jejich 
lov nebyl dovolen vůbec. „Zákaz lovu jen 
pro ploutve existuje už od roku 2005, tato 
nová pravidla ho zpřísňují a odstraňují 
výjimky. Pro zjednodušení evidence 
například bude platit, že do přístavu se 
nebudou dostávat žraločí ploutve bez těl,“ 
přibližuje ministr Gandalovič.  Opatření se 
má vztahovat na všechny paryby a platit ve 
všech lokalitách, ve kterých se pohybuje 
loďstvo EU, nejen v evropských vodách. 
„Akční plán se chce dále zaměřit na 
zkoumání života žraloků a jejich životního 
prostředí. Poznatky o úloze žraloků v 
ekosystému a vývoji jejich populace se mají 
využít při stanovování kvót na omezení lovu 
a při ochraně ohrožených druhů,“ 
vysvětluje 1. náměstek ministra Ivo Hlaváč.    

      Ze zemědělské agendy šéfové 
agrárních sektorů diskutovali o nové definici 
tzv. znevýhodněných oblastí (LFA) nebo 
zjednodušení Společné zemědělské politiky. 
Obě oblasti patří k prioritám předsednictví. 
„Moderní zemědělství klade důraz na 
flexibilitu, konkurenceschopnost a možnost 
reagovat na signály trhu, tomu musí 
odpovídat i pružná legislativa,“ říká ministr 
Gandalovič. Do roku 2012 chce 
Společenství snížit administrativní zátěž 
zemědělců až o čtvrtinu. „Objektivní potíž 
je v tom, že komplikované právní prostředí 
je výsledkem dlouhodobého vývoje 
Společné zemědělské politiky a důsledkem 
reálného politického kompromisu členských 
států Sedmadvacítky,“ dodává Gandalovič. 
„Ale současná ekonomická krize jasně 
ukazuje nutnost dosáhnout skutečného 
zjednodušení.“ A to zjednodušení hlavně 
pro farmáře, který legislativu musí 
dennodenní prací naplňovat.  Zajistit 
jednoduché a flexibilní právní prostředí ale 
pomůže i Komisi a EU jako celku.  

Tereza Magdalena Dvořáčková, 
tisková mluvčí ministerstva zemědělství  

,  

Kalendář  
 

– stalo 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 

 

Ministerská konference Budování migračních partnerství (Praha 27. – 28. dubna 2009) 
 

 
 

 

 
V těchto dnech se na Žofíně koná jedna z vrcholných 
akcícelého půlročního českého předsednictví Rady Evropské 
unie, která do Prahy přivádí ministry zodpovědné za imigraci 
z padesáti zemí širšího Evropského regionu (Evropská unie a 
Schengenský prostoru, jihovýchodní a východní Evropy, 
Střední Asii a Turecko). Hlavní ideou konference je úzká 
spolupráce v oblasti migrace vyváženě pokrývající všechny 
její aspekty od posílení společných aktivit v boji proti 
nelegální migraci a návratech přes efektivnější řízení pracovní 
migrace a integrace až po lepší využití potenciálu migrace pro 
rozvoj zdrojových zemí. Přijetím Pražské Společné deklarace 
o migraci ministři podpoří vznik a rozvoj skutečných 
partnerství mezi zúčastněnými zeměmi.   
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Dubnový GAERC projedná sousedskou politiku i 
zahraničně politickou spolupráci s USA  
 
Pravidelná Rada pro vnější vztahy ministrů zahraničních věcí Evropské unie se 
v pondělí tentokrát neuskuteční v Bruselu, ale jak tomu jednou za tři měsíce bývá, 
v Lucemburku. Předsedat jí bude samozřejmě i tam představitel předsednické 
země – tedy český ministr zahraničí Karel Schwarzenberg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kalendář  
– stane se 

 
 

27.4.-3.5.2009 

 
 

 

27.4.2009 - 28.4.2009 
Ministerská konference 
"Budování migračních 
partnerství" 
 
27.4.2009 - 28.4.2009 
Rada ministrů pro všeobecné 
záležitosti a vnější vztahy 
 
27.4.2009 - 29.4.2009 
Konference "Výzkumní 
pracovníci v Evropě bez 
bariér" 
 
27.4.2009 - 30.4.2009 
Fórum na téma sociální 
politika a migrace v Evropské 
unii 
 
28.4.2009 - 29.4.2009 
Neformální zasedání ministrů 
dopravy 
 
28.4.2009 - 30.4.2009 
Evropské patentové fórum 
 

Více na www.eu2009.cz 

 
 
 
 
                                                       

 
 
 

        Komisařka Benita Ferrero-Waldnerová 
přednese informaci o implementaci Evropské 
politiky sousedství během minulého roku. Setkání 
ministrů zahraničí se Evropské politice sousedství 
bude věnovat zejména proto, že tento koncept 
Evropa považuje za jeden z nejdůležitějších 
nástrojů své zahraniční politiky. Jeho cílem je 
totiž hledání a prohlubování společných hodnot 
se zeměmi, které s Evropskou unií buď přímo 
sousedí, nebo s ní budou sousedit po jejím 
případném rozšíření v budoucnu. Ne vždy je ale 
dění u našich sousedů bez problémů, a tak 
komisařka kromě pozitivních posunů v sousedské 
politice, bude mluvit i o loňské krizi na Kavkaze 
či situaci na Blízkém východě. 
       Dalšími tématy budou Ukrajina, konkrétně 
dopady ekonomické krize na zemi, ministři budou 
diskutovat o tom, jak by Evropská unie mohla 
proti krizi pomoci. 
       Jednat se bude také o situaci v Moldavsku. A 
to kvůli nepokojům, které tam nedávno vypukly 
po volbách. Řešit se bude i jak se postavit k 
následným krokům moldavské vlády proti 
Rumunsku a rumunským občanům.  
       Ministři se také vrátí k tématu 
Barmy/Myanmaru. V zemi bohužel stále dochází 
k represím a dalšímu porušování lidských práv, 
situace se nezlepšuje. Jak by mělo dál 
mezinárodní společenství přistupovat 
k vládnoucímu režimu junty, jak pomoci 
obyvatelům země – právě o tom budou ministři 
zahraničí EU diskutovat.        
        Ostře sledovanou oblastí je také Blízký 
východ. V návaznosti na jednání, která Evropská 
unie vedla se Spojenými státy na pražském 
summitu EU-USA, se nyní ministři zahraničí  

  
   

(český ministr zahraničí Karel Schwarzenberg 
se jako ministr předsedající země opakovaně 
sešel s evropskou komisařkou pro vnější 
vztahy Benitou Ferrero-Waldnerovou) 

    
společně hledání cesty ke stabilitě na 
Blízkém zamyslí, jak co nejefektivněji 
spolupracovat při východě s USA. Je 
třeba také mluvit o tom, jak 
komunikovat s novou izraelskou vládou. 
        Na summit EU-USA naváže i 
diskuze o prohloubení transatlantické 
spolupráce ve vztahu k Afghánistánu a 
Pákistánu. 
         O dalších oblastech spolupráce ve 
vnějších vztazích s novou americkou 
administrativou budou ministři mluvit 
během oběda. Evropská unie a USA mají 
mnohé společné zahraničně politické 
cíle, a to je příležitost, kterou nesmíme 
nepromeškat. 

Zuzana Opletalová,  
Tisková mluvčí ministerstva zahraničí ČR 

      Evropské patentové fórum, PATINNOVA 2009, Evropský vynálezce roku   
 
       Mezinárodní konference 
Evropské patentové fórum a 
PATINNOVA 2009  se koná ve dnech 
28.-30.4.2009 v hotelu Hilton 
v Praze jako jedna z akcí 
pořádaných v rámci Evropského 
roku kreativity a inovací.  První den 
konference je zaměřen na téma, zda 
současný evropský systém ochrany 
průmyslového vlastnictví podporuje 
inovace v oblasti rychle se 
rozvíjejících technologií. Zbývající 
dva dny budou zaměřeny na 
specifická témata ochrany 
průmyslového vlastnictví, zejména 
na otázky současné praxe. 
Program konference a další 
informace lze nalézt na Internetu 
http://www.epo.org/topics/news/20
09/20090205.html 

                                              V roce 2006 Evropský patentový 
úřad společně s Evropskou komisí 
zahájily udělování cen Evropský 
vynálezce roku, které jsou veřejným 
oceněním vynálezců z Evropy i 
celého světa, jejichž práce 
představuje průlomový technický 
vývoj. Ocenění rychle získalo 
mezinárodní prestiž.  
     Ceremoniál udílení cen se koná 
dne 28.4.2009 ve Španělském sále 
Pražského hradu za účasti presidenta 
Václava Klause.  
Informace o slavnostním večeru a 
nominovaných vynálezcích 
v jednotlivých kategoriích jsou 
rovněž k dispozici na internetu  
http://www.epo.org/about-
us/events/epf2009/inventor/nomine
es.html  
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Jsou velcí silní a malí slabí? 

 

Nedělejme si iluze, hlas Francie nebo Německa bude vždy slyšet více než hlas České republiky a 
bude mu nasloucháno s větší pozorností. Tak zněla obecně přijímaná „moudrost“ až do počátku 
českého předsednictví. 
 

 
 

       Francouzský tisk jako by se 
nechtěl smířit s tím, že Francie již 
Evropské unii nepředsedá. Začátek 
českého předsednictví mnohé změnil. 
Od Čechů mnozí evropští partneři 
očekávali, že budou tiše úřadovat, že 
budou plně zaměstnáni logistickými 
problémy meetingů, rad, summitů a 
jednání na všech úrovních.  
 
        Zaměstnaní pravda byli. 
Problémy organizace všech setkání a 
jednání se ale ukázaly být tím 
nejmenším z  problémů. Předseda 
Evropské Rady, český premiér Mirek 
Topolánek a česká vláda museli řešit 
něco zcela jiného a neočekávaného, 
něco na co nebyli ani oni, ani Evropská 
unie připraveni. Gas, Gaza a Krize se 
náhle staly prioritami. 

 

Evropa postupně během prvních 
týdnů předsednictví přestala 
diskutovat o tom, zda naslouchat 
hlasu malé země a začala 
diskutovat o tom, co tento hlas 
říká.  
 
       Zdálo se, že pochyby mohou 
přestat, že síla a váha hlasu není 
dána velikostí dané země a že 
její vliv nezávisí na její velikosti. 
Že malá země může přispět 
k řešení problémů se stejnou 
autoritou jako její velcí partneři. 
Že úspěch jednání o problémech 
kterým Evropa čelí nezávisí na 
velikosti jejího předsednického 
státu, ale na jeho schopnosti 
jednat a vést. Na jeho schopnosti 
být reprezentantem a mluvčím  

       

velkého celku.  
 
 

      Zbytečný a zmatečný pád české vlády 
a její prezidentem a opozicí vynucený 
odchod z evropského předsednictví vše 
změnil. Pokud jde o autoritu a váhu České 
republiky a její vliv, jsme zpět na bodě 
nula, pokud ne někde daleko za ním.  
 
        Nezáleží na velikosti státu. Záleží jen 
na tom, jak se jeví, jak je svými partnery 
vnímán. V tomto smyslu jsme krátce 
dokázali být velkými, většími než jsme 
očekávali a daleko většími než jsme byli 
prvního ledna.    
Nakonec jsme bohužel Evropě ukázali, že 
dokážeme být i malými, daleko menšími 
než jsme si sami mysleli. Není to pro nás 
dobré vysvědčení.    

Tomáš Haas, 
ředitel Informačního centra vlády 

eMMA                      

(Ne) napsali, řekli o českém předsednictví … 
 Népszabadság: Trumf  

Cesta českého premiéra a předsedy 
Evropské rady Mirka Topolánka do 
Moldavska bude rozhodující v historii 
evropské sousedské politiky. Píše to 
maďarský deník Népszabadság v 
souvislosti s tím, že Rumunsko ostře 
bojuje proti vstupu Moldavska do EU a 
také narušuje vztahy Moldavska a EU tím, 
že Moldavanům „rozdává rumunské 
pasy“. Podle autora je dalším novým 
problémem EU milión nových Evropanů za 
hranicí Unie. 

Le Figaro: Praha chce obnovit jednání 
s Tureckem  

„Turecko je stále blíže“, cituje českého 
ministra zahraničí Karla Schwarzenberga 
francouzský konzervativní deník Le 
Figaro, který se věnuje prioritní oblasti 
českého předsednictví, a sice rozšíření 
Evropské unie o Turecko. Článek 
informuje o jednání Karla 
Schwarzenberga s jeho tureckým 
protějškem Alim Babacanem v Praze a 
zdůrazňuje, že se oba politici shodli na  

nutnosti pokračování přístupových 
jednání s Tureckem. Autor také 
připomíná, že v této otázce má české 
předsednictví podporu amerického 
prezidenta Baracka Obamy i 
Švédska, které převezme 
předsednictví v Radě EU v druhém 
pololetí. Naopak francouzský 
prezident Nicolas Sarkozy se k 
možnému členství Turecka v EU 
vyjádřil silně nepřátelsky. 
 
Cyprus Mail: Umělec  po pádu 
vlády odstraní mozaiku EU  
 
Umělec a autor Entropy David Černý 
se rozhodl, předčasně odstranit své 
dílo z budovy Rady EU v Bruselu. 
Informuje o tom kyperský deník 
Cypru Mall.. Autor článku zmiňuje, že 
David Černý nepodporuje novou 
dočasnou vládu, protože v ní jsou 
komunisté včetně budoucího 
předsedy vlády Jana Fischera a cituje 
umělce, který prohlásil, že „stará 
vláda byla mým partnerem, nebyla 
vládou, kterou řídí autopilot nebo 
vládou bývalých komunistů.“ 

 

Sligo Today: Irská 
europoslankyně chválí české 
ministerstvo zemědělství  
 
Irský webový sever Sligo Today 
zveřejnil pochvalný článek na 
adresu českého předsednictví. 
Autor cituje europoslankyni 
Marianu Harkinovou, která ocenila 
konstruktivní přístup českého 
ministra zemědělství Petra 
Gandaloviče: „Tento týden jsem se 
v parlamentu ptala českého 
předsednictví na jeho plán v kauze 
čerstvé drůbeže. Petr Gandalovič 
na můj dotaz odpovědě pozitivně a 
ujistil mne, že české předsednictví 
na Evropské radě diskutovalo o 
nutnosti vyřešit problém 
označování chlazeného drůběžího 
masa původem mimo EU v 
maloprodeji jako čerstvé“. 
 
http://www.sligotoday.ie/detail.ph
p?id=3991  
 
 
Více na www.eu2009.cz 

 


