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INFORMAČNÍ BULLETIN ČESKÉHO PŘEDSEDNICTVÍ V RADĚ EU 
 

Předsednictví ve finále 

 

Evropa i svět se již mohly přesvědčit, že ani pád vlády během předsednictví aktivitu 
českého předsednictví nijak nepoznamenal. Drželo se svých plánů a s nezměněnou 
důsledností naplňovalo své tři hlavní priority: ekonomika, energetika a Evropa a 
svět.  V neposlední řadě se ČR zařadila mezi země, kde Parlament ratifikoval 
Lisabonskou smlouvu.  A to i přesto, že po pádu vlády mnohé hlasy v zahraničí 
prorokovaly Lisabonské smlouvě v ČR neblahý osud. Česká republika tak opět 
dokázala, že se v klíčových okamžicích chová odpovědně. 

 
 

 
     Se stejnou zodpovědností nyní nová vláda 
pracuje na přípravě červnové Evropské rady, 
která svou závažností bude skutečným finále 
našeho předsednictví. Schválení Lisabonské 
smlouvy českým Senátem nám dalo dobrý 
mandát do jednání, která povedeme před i 
během červnové Evropské rady. Hladká a 
racionální dohoda mezi prezidentem a 
premiérem o jejím vedení pak byla nejlepším 
důkazem deklarované kontinuity našeho 
předsednictví, kdy Evropskou radu tradičně řídil 
premiér. Prezident naproti tomu vedl a ještě 
povede řadu důležitých zahraničně-politických 
trojkových summitů, mj. EU - Čína, EU - Rusko 
či EU - Jižní Korea.   
     Aby Evropská rada byla úspěšná, tzn. 
přinesla konkrétní výsledky a netrvala čtyři dny, 
ale třeba dva či ještě méně, je zapotřebí 
několika týdnů usilovných příprav a jednání 
s desítkami partnerů. Tentokrát to bude ještě o 
něco náročnější. Důvod je zřejmý: na Evropské 
radě budeme chtít - v souladu se závěry 
prosincové Evropské rady - dosáhnout dohody 
27 států ohledně právních záruk pro Irsko, bez 
nichž by na podzim tohoto roku nemohlo 
proběhnout druhé referendum k Lisabonské 
smlouvě.  
    Důležitým pozitivním momentem v rámci 
příprav byla moje cesta do Irska minulý týden, 
kde jsme se s irskými kolegy shodli na 
harmonogramu naší další spolupráce. Do té bude 
zapojena jak Evropská komise, tak Generální 
sekretariát Rady i členské státy formou 
konzultací.  

      
Dva týdny před Evropskou radou 
proběhnou napříč Unií volby do 
Evropského parlamentu. Jsme 
přesvědčeni, že po nich si EU nemůže 
dovolit institucionální vakuum. 
        Proto jsme odhodláni bezprostředně 
po jejich skončení zahájit jednání 
s ostatními členskými státy a nově 
zvolenými europoslanci o budoucím 
předsedovi Evropské komise tak, aby se 
sedmadvacítka shodla na konkrétním 
jménu ještě za českého předsednictví.        
     Ekonomická situace zůstává i nadále 
problémem číslo jedna nejen 
v evropském, ale i celosvětovém měřítku. 
EU dosud vynaložila značné úsilí i 
prostředky na zmírnění  následků 
ekonomického poklesu i k podpoře jeho 
růstu. Evropská rada bude dobrým fórem 
ke zhodnocení efektivity přijatých 
opatření i naplánování koordinace dalších 
možných kroků.    
     V neposlední řadě budeme chtít na 
červnové Evropské radě připravit co 
nejlepší výchozí pozici pro naše švédské 
kolegy, kteří budou EU zastupovat na 
summitu ke změnám klimatu. Ten 
proběhne v Kodani na přelomu listopadu 
a prosince a je jednou z priorit švédského 
předsednictví.  
     Úkolů tedy zbývá ještě mnoho. Věřím, 
že stejně jako dosud půjde české 
předsednictví i nadále cestou skutků 
namísto slov. Pevně věřím, že kdo by 
čekal od českého předsednictví v jeho 
poslední třetině vakuum, bude zklamán.  
 

Štefan Füle,  
ministr pro evropské záležitosti  

Jak to vidí … 

 

         … Štefan Füle, 
ministr vlády ČR  

pro evropské záležitosti 
 
 

 
 

    První čtyři měsíce předsednictví se 
nesly ve znamení horkých politických 
momentů na světové i domácí 
politické scéně na straně jedné a 
tvrdé, nakonec velmi dobře odvedené 
mravenčí práce (nejen na unijní 
legislativě) na straně druhé. Nyní 
míříme do finiše. Není to ale čas 
skládání rukou do klína: je třeba 
udržet i nadále dobře nastavený kurz 
a vidět za horizont letošního 
30.června.  
 
 

     Byl by velký omyl myslet si, že 
předsednictví a dojem, který po něm 
Česká republika v Unii zanechá, jsou 
už uzavřené kapitoly. Věřím, že i v 
závěrečné třetině obstojíme, 
skončíme s pozitivní bilancí a úspěšně 
přejdeme do po-předsednického 
období. První fáze bude ve znamení 
„demobilizace“ – tedy přechodu 
z totálního nasazení do normálu, a 
mnohé z kolegů čeká i zasloužená 
letní dovolená.   

 
 

    Ale ani následující týdny, měsíce a 
roky rozhodně nebudou žádná 
formalita. I nadále budeme muset 
připravovat pozice ČR do vyjednávání 
v Bruselu, byť již jako „řadový“ člen. 
Bylo by dobré, kdyby lidé, kteří se 
osvědčili během šesti bezesporu 
nejnáročnějších měsíců našeho 
členství v EU, hájili zájmy naší země 
v labyrintu EU i nadále. Bude to 
především na jejich rozhodnutí, ale já 
osobně budu dělat vše pro podpoření 
jejich motivace.  
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14. společné zasedání ministrů EU a Skupiny Rio 
 
Praha hostila ve dnech 11.-14.5.2009 na 23 delegaci ze zemí Latinské 
Ameriky a Karibiku. Vrcholným jednáním bylo 14. společné zasedání 
ministrů zahraničních věcí unijní 27 a ministrů zahraničních věcí Skupino 
Rio, které se konalo 13.5.2009. Svým rozsahem se jednalo o jednu 
z největších akcí českého předsednictví na území České republiky. 
    

  
(český ministr zahraničí Jan Kohout zastupoval 

EU po boku Evropské komisařky pro vnější 
záležitosti Benity-Ferrero Waldnerové) 

 
 

     Setkání ministrů zahraničních věcí EU a 
Skupiny Rio je významným fórem pro 
politický dialog mezi oběma regiony, který 
slouží zejména pro výměnu zkušeností a 
hledání možností efektivní spolupráce při 
řešení globálních problémů. Pražskému 
zasedání spolupředsedali místopředseda vlády 
a ministr zahraničních věcí České republiky 
Jan Kohout a Patricia Espinosa, ministryně 
zahraničí Mexika, předsednické země Skupiny 
Rio. Evropskou komisi reprezentovala 
komisařka pro vnější vztahy a politiku 
sousedství Benita Ferrero-Waldnerová. 
Hlavními tématy jednání byly: i) obnovitelné 
zdroje energie a udržitelný přístup k 
energetické bezpečnosti a ke změně klimatu; 
ii) obnova finanční stability a růst světového 
hospodářství. Ministři rovněž diskutovali o 
problematice viru chřipky A/H1N1. Vyjádřili 
solidaritu s nejvíce postiženými zeměmi, 
zejména pak s Mexikem, kterému současně 
vyjádřili poděkování za nesmírné úsilí, které 
mexická administrativa vynaložila na 
zabránění šíření nákazy a pomoci lidem, kteří 
se virem nakazili.  
        V oblasti udržitelného přístupu 
k energetické bezpečnosti se ministři shodli,  

 

že posilování regulačního rámce 
přispívá k  vytváření a získávání  
investic do vnitrostátních a 
regionálních trhů s energií,přičemž je 
potřebné zajistit bezpečné a 
transparentní investiční prostředí. 
Vyjádřili odhodlání podporovat 
integraci odvětví energetiky a trhů 
s energií stejně jako propojení mezi 
energetickými sítěmi jako prostředky 
k dosažení udržitelné a spolehlivé 
dodávky energie. Země EU a Skupiny 
Rio podporují jak diverzifikaci 
energetických zdrojů se zaměřením na 
obnovitelné energie tak bezpečné a 
udržitelné čisté technologie stejně jako 
zvyšování energetické účinnosti ve 
všech odvětvích.        
     S ohledem na finanční a 
hospodářskou krizi ministři uznali 
význam návrhů strukturálních řešení 
projednávaných na summitech G20 a 
uvítali rozhodnutí poskytnout 850 
miliard dolarů na podporu růstu 
rozvíjejících se trhů a rozvojových 
zemí. Současně zdůraznili význam 
odmítání protekcionismu ve všech jeho 
podobách. Všechny zúčastněné země 
vyjádřily odhodlání posílit svou 
spolupráci tak, aby snížily dopady krize 
na své občany. 
     Na okraj ministerského zasedání EU 
– Rio se ve čtvrtek 14.5.2009 
uskutečnily další setkání s ministry 
zemí Latinské Ameriky – VI. Smíšená 
rada EU-Mexiko, které předsedala 
mexická ministryně Patricia Espinosa, 
IV. Rada přidružení EU-Chile, Trojka 
EU se zeměmi Střední Ameriky a 
Trojka EU se zeměmi MERCOSURu. 
Těmto jednáním předsedal 
místopředseda vlády a ministr 
zahraničí Jan Kohout. 

Jiří Beneš, 
ministerstvo zahraničí ČR   

 

Kalendář  
 

- stalo se 
 

týden 11-17.5.2009 
 

10.5.2009 - 12.5.2009 
Ministerská konference "Finanční 
udržitelnost zdravotních systémů" 
 
11.5.2009 - 12.5.2009 
Senioři jako dobrovolníci - 
dobrovolníci seniorům 
 
11.5.2009 - 12.5.2009 
Rada ministrů pro vzdělávání, 
mládež a kulturu 
 
11.5.2009 - 14.5.2009 
14. společné zasedání ministrů 
zahraničí EU a ministrů zahraničí 
skupiny Rio 
 
11.5.2009 - 15.5.2009 
Evropský týden výzkumu a inovací 
v dopravě (ETRIW) 
 
11.5.2009 - 13.5.2009 
Future of Internet 
 
12.5.2009-12.5.2009 
Oficiální cesta premiéra Jana 
Fischera do Bruselu 
 
12.5.2009 - 12.5.2009 
Konference EU ke stipendiím pro 
západní Balkán 
 
12.5.2009 - 12.5.2009 
Konference "Finanční den EU pro 
malé a střední podniky" 
 
12.5.2009 - 13.5.2009 
XV. ročník evropské konference 
informační systémy v zemědělství 
a lesnictví 
 
14.5.2009 - 15.5.2009 
Proměňující se krajina vědy: 10 let 
aktivit na podporu žen ve vědě 

   8. setkání lidí se zkušeností s chudobou 
 
     300 Evropanů žijících v chudobě 
diskutovalo ve dnech 15. – 16. května 
v Bruselu se zástupci národních vlád, 
evropských institucí, nevládních 
organizací a zájmových skupin v rámci 
8. setkání lidí se zkušeností s 
chudobou. Letošní ročník s názvem „Kde 
žijeme. Co potřebujeme.“ společně 
uspořádalo české předsednictví, Evropská 
komise a Evropská síť proti chudobě a 
sociálnímu vyloučení (EAPN). Setkání 
posloužilo mimo jiné jako cenný  zdroj 
informací pro přípravu aktivit pro Evropský 
rok boje proti chudobě a sociálnímu 
vyloučení 2010.  
    Mezi řečníky byli například Evropský 
komisař pro zaměstnanost, sociální věci a 
rovné příležitosti Vladimír Špidla, náměstek 
ministra práce a sociálních věcí ČR Marián  

 Hošek a prezident Evropské sítě proti 
chudobě Ludo Horemans.  
Podle údajů z roku 2007 žije 8% 
zaměstnaných občanů sedmadvaceti 
členských států starších 18 let pod 
hranicí chudoby. Diskuse se proto 
zaměřila na tři zvláště významná témata: 
na otázku bydlení, finančního  
začleňování a přístupu k základním 
službám, zvláště pak ve světle současné 
ekonomické krize. Vycházela přitom 
z přednesených konkrétních zkušeností 
těch, kteří se dostali do problematické 
životní situace. 
    Zástupci delegací upozorňovali 
zejména na problémy spojené s nuceným 
soudním vystěhováním, fungováním 
exekutorů,na důležitost lepšího přístupu 
k dostupnému sociálnímu bydlení v celé  

EU, zejména pro osoby s postižením a 
mladé rodiny. Další diskutovanou 
otázkou byl přístup k finančním službám 
a problém finančního zadlužení, téma 
zvláště akcentované českým 
předsednictvím. Bylo upozorněno na 
důležitost vzdělávacích programů 
týkajících se finanční gramotnosti, aby 
lidé do dluhů neupadali zbytečně a 
s rozsáhlými následky. Pokud jde o 
přístup k základním službám, které 
naplňují každodenní potřeby lidí, 
upozornila řada států zejména na 
problémy v přístupu k dodávkám 
energií, zdravotní péči a vzdělávání.  

 
 
 

      Každá delegace měla možnost 
umístit svá přání ohledně řešení 
problémů na připravený „strom přání.“  
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České předsednictví prosadilo posílení spolupráce škol a 
zaměstnavatelů a vytyčilo cestu pro evropské školství do 
roku 2020 

V Bruselu se 11. a 12. května 2009 uskutečnilo řádné zasedání Rady 
ministrů pro vzdělávání. Pod vedením českého předsednictví byly přijaty 
dva zásadní dokumenty, které shrnují dosavadní úsilí v této oblasti. Ministři 
také uctili výročí pádu železné opony.    

Kalendář  
– stane se 
 
 
 

týden 18.5.2009- 24.5.2009 
 
18.5.2009 - 19.5.2009 
Rada ministrů pro všeobecné 
záležitosti a vnější vztahy 
 
19.5.2009 - 21.5.2009 
Neformální zasedání vrchních 
ředitelů kulturních sekcí 
ministerstev zahraničních věcí EU 
 
19.5.2009 - 22.5.2009 
Evropské šampionáty zemědělské 
mládeže 
 
19.5.2009 - 22.5.2009 
Konference Evropské platformy 
pro výzkum biodiverzity 
 
20.5.2009 - 20.5.2009 
Summit EU - Čína (Trojka) 
 
21.5.2009 - 22.5.2009 
Odborný seminář "Ochrana 
průmyslového vlastnictví v 
Evropě" 
 
21.5.2009 - 22.5.2009 
6. mezinárodní konference "Jak 
nám může ženské podnikání 
pomoct čelit globální krizi?" 
 
21.5.2009 - 24.5.2009 
Prague Network - setkání děkanů 
filosofických fakult Evropy 
 
 

 
Více na www.eu2009.cz 

 

      
      „Evropská spolupráce ve vzdělávání je 
a bude silně ovlivněna rapidním 
technologickým pokrokem, který 
umožňuje zcela nové formy výuky a 
studia. Učitelé jsou stále více nabádáni k 
tomu, aby nástrojů informačních a 
komunikačních technologií při výuce 
využívali a aby studenty učili, jak je 
používat v každodenním praktickém i 
profesním životě. My, politici, jim k tomu 
ale musíme vytvořit podmínky. Proto 
zveme ke spolupráci klíčové hráče, kteří 
mají nejlepší přehled o zaměstnatelnosti 
na evropském trhu práce," řekla 
ministryně školství, mládeže a 
tělovýchovy Miroslava Kopicová, která 
celé jednání Rady řídila.     
 
     Ministři EU zodpovědní za vzdělávání 
schválili na svém řádném zasedání 12. 
května 2009 Závěry Rady k posílení 
partnerství mezi vzdělávacími institucemi 
a zejména zaměstnavateli. Tyto Závěry 
vyzdvihují roli zaměstnavatelů, nicméně v 
řadě bodů referují o zapojení sociálních 
partnerů a rovněž dalších hráčů, jež do 
této spolupráce mohou vstoupit. Jedná se 
o téma, kterému se české předsednictví 
systematicky věnovalo po celou dobu 
svého trvání, např. v podobě pražské 
konference o partnerství mezi 
vzdělávacími institucemi a zaměstnavateli 
6. a 7. dubna 2009.  
 
     Dále byl přijat dokument, který české 
předsednictví od počátku považovalo za 
hlavní prioritu na poli vzdělávání a 
věnovalo mu zásadní pozornost. Jedná se 
o strategický rámec evropské spolupráce 
ve vzdělávání a odborné přípravě do roku 
2020. Byl předložen v podobě Závěrů 
Rady, jež   vycházejí z příslušného sdělení 
Evropské komise z prosince minulého 
roku. České předsednictví považuje přijetí 
rámce již v této době za důležité z 
hlediska reakce na aktuální ekonomickou 
krizi. 

  

 
     Rada ministrů přijala ještě dva další texty - 
Doporučení k evropskému systému kreditů pro 
odborné vzdělávání a Doporučení k evropskému 
rámci zajištění kvality v odborném vzdělávání. 
Zahájení implementace obou doporučení bude 
podpořeno i uspořádáním konference k těmto 
tématům v Praze 20. května 2009.    
  

  

(česká ministryně školství, mládeže a 
tělovýchovy Miroslava Kopicová řídila Radu 

ministrů EU 12.května) 
 
       V rámci informačních bodů zasedání 
informovalo české předsednictví také o své 
komunikační prioritě. Při příležitosti 20. výročí 
pádu železné opony v Evropě vyzvalo k vytvoření 
tzv. platformy evropské paměti a svědomí, která 
by na evropské úrovni napomáhala společným 
projektům a šíření jejich odborných výstupů. České 
předsednictví je přesvědčeno, že tato událost je 
příležitostí k většímu informování o nedávné 
minulosti Evropy a vyučování o lidských právech, 
základních svobodách a demokracii. 

Tomáš Bouška, 
tiskový mluvčí MŠMT 

 pro české předsednictví v Radě EU 

 
 Evropské šampionáty zemědělské mládeže přivedou do Česka stovky studentů zemědělských škol 

Floristika, rybářství a zemědělská 
technika, neboli Benešov u Prahy, 
Třeboň a Humpolec. Právě v těchto 
třech disciplínách a místech České 
republiky budou ve dnech 19. – 22. 5. 
probíhat „Evropské šampionáty 
zemědělské mládeže“.  
   Česko navštíví asi 180 studentů 
středních zemědělských škol ze zemí EU a 
Norska. Golf Resort Konopiště uvítá 80 
delegátů z mezinárodní organizace 
EUROPEA INTERNATIONAL. ČR jako člen 
této organizace od roku 2005 bude nejen 
hostit šampionáty, ale bude zároveň 
svědkem soutěžení žáků v nových 
disciplínách: floristice, rybářství a 
zemědělské technice.  

   Soutěž ve floristice proběhne mezi 18ti 
družstvi z 12ti zemí a bude se konat v 
aranžmá do nádoby pro výzdobu školy, 
poznávání rostlinného materiálu z oboru 
květinářství a sadovnictví a herbologie a 
uvázání svatební kytice. Soutež v rybářství se 
bude odehrávat v disciplínách poznávání 
sladkovodních druhů ryb, jízda lodí s tyčkou a 
sportovní rybolov. Družstva pocházejí ze 
Švédska, Norska, Anglie, Nizozemí, Německa, 
Rakouska, Polska, Estonska, Slovenska a ČR. 
Šampionát bude zahájen jízdou zručnosti a 
pokračovat soutěží v ručním dojení, sekání 
kosou a odhadu hmotnosti hospodářských 
zvířat.  22. května budou vyhlášeny výsledky 
a předány ceny na ministerstvu zemědělství 
za účasti ministra. 
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Nová Evropská komise, evropské volby a předčasné volby do parlamentu 
aneb Jak vše souvisí se vším a jak to u nás nesouvisí 
 
Závěr českého předsednictví se blíží a s ním i volby do Evropského parlamentu a po nich volba 
nového předsedy Evropské komise a nominace a potvrzení komisařů Evropským parlamentem. 
Očekává se rovněž rozhodnutí německého ústavního soudu, druhé irské referendum a s nimi i 
ratifikace Lisabonské smlouvy zbývajícími státy.  

     Tolik pro hlavní evropskou agendu. Zdálo 
by se, že se jedná o dost důležité věci, a že 
občané Unie i jejich representace budou mít 
plné ruce práce. 

     U nás je to vše trochu komplikovanější. 
Skupina českých senátorů (velmi 
pravděpodobně se k nim přidá i prezident 
republiky) bude, podle jejich vyjádření, opět 
žádat náš Ústavní soud o druhé – a snad už 
definitivní – rozhodnutí Ústavního soudu o 
souladu smlouvy s naším ústavním 
pořádkem. To je jedna komplikace, 
samozřejmě oprávněná. Týká se Lisabonské 
smlouvy.  

      Volba předsedy komise bude v pravomoci 
vlády. Bohužel nevíme které, protože 
Sněmovna do procesu rozhodnutím o 
nedůvěře vládě vložila další komplikaci – 
předčasné volby. Kdo bude naším komisařem 
(pokud nějakého budeme mít – ani to zatím 
nevíme, záleží to na tom, zda bude 
Lisabonská smlouva ratifikovaná a vejde 
v platnost) určí rovněž ona budoucí vláda. 
Pokud ovšem nějaká bude.  
     
 

 
 
 

     Stejně pravděpodobné, a 
možná i více, je to, že to bude 
vláda současná, která        nese 
přídomek „překlenovací“ či 
„úřednická“.               Ostatně nevíme ani 
zda, případně kdy, ty předčasné 
volby budou. Ano, Senát zákon o 
předčasných volbách 
s pravděpodobností blížící se 
jistotě schválí. Ale už je tu opět 
komplikace – místopředseda 
Senátu hovoří o ústavní stížnosti, 
věří, že zákon je protiústavní. 
Samozřejmě i tady oprávněně. 
Takže si počkejme.  

 
 

                                   Volby do Evropského 
parlamentu samozřejmě i u nás 
proběhnou. Občané budou volit 
své evropské poslance.  
     Volební kampaň ještě nezačala 
a již víme, že se nebude příliš 
zabývat otázkami unie, že bude 
jen prvním kolem předčasných 
voleb. Tématem kampaně chce 
jedna z našich stran učinit  

 
 

vnitrostátní témata, chce z nich 
udělat hlasování o vládě, ne té 
současné, ale té minulé.   
    Takže občané opět nebudou 
vědět, koho a kam vlastně budou 
volit. Konečně proč ne, ona strana 
to již jednou s velkým úspěchem 
vyzkoušela v krajských volbách, ze 
kterých se v očích jejích voličů 
staly volby parlamentní. 
     A teď, vážený čtenáři, si 
představ, že bys byl požádán, abys 
na toto téma napsal komentář. 
   Já jsem k tomu byl vyzván.  
    Přiznám se, že toho nejsem 
schopen. Nevím o čem psát. 
Nevím, co bude. Nevím, k čemu se 
mám zasvěceně vyjadřovat.  
    A tak budu spolu s tebou čekat a 
divit se. Možná o tom někdy 
v budoucnu napíši komentář, plný 
moudrých slov a věcného a 
objektivního hodnocení. 

Tomáš Haas,  
ředitel Informačního  

centra vlády 
 
 

(Ne) napsali, řekli o českém předsednictví … 
 
 
 
 

The Miami Herald: EU se pošťuchuje s 
Kubou o lidských právech 
 
     „Kuba nezadržuje žádné politické vězně,“ 
řekl kubánský ministr zahraničí svému 
českému protějšku Janu Kohoutovi. O jejich 
setkání informuje americký deník The Miami 
Herald. „Dosáhli jsme shody v oblasti 
klimatických změn či v otázce reformy 
Organizace spojených národů, nikoliv však v 
oblasti lidských práv,“ shrnul výměnu názorů 
český ministr zahraničí. 
 
 

http://www.miamiherald.com/news/americas/cuba/st
ory/1043584.html 
 
Sme: Fischer už vládne Evropě. Ta mu 
věří  
 
     Slovenský deník Sme otiskl článek, v 
němž informuje o tom, že nový předseda 
české vlády Jan Fischer na své první 
zahraniční cestě zavítal do Bruselu, kde byl i 
díky své podpoře Lisabonské smlouvy 
pozitivně přijat, přestože mu „chybí 
zkušenosti v politice“. 

 

http://hn.hnonline.sk/2-37067710-k10000_detail-8c 
 
Die Süddeutsche Zeitung: Naším cílem je 
odstranit škody  

 

„Je nám známo, že existují pochyby, zda       

 
 

efektivně dokončíme české 
předsednictví. Cílem naší vlády v 
čele s Janem Fischerem je 
odstranit vzniklé škody,“ prohlásil 
českýministr zahraničí Jan Kohout 
v rozhovoru pro významný 
německý deník Die Süddeutsche 
Zeitung. Jan Kohout dále hovořil o 
Lisabonské smlouvě, o novém 
referendu v Irsku či o českém 
prezidentovi Václavu Klausovi. 
 
Le Figaro: Klaus upouští od 
předsedání Evropské rady 
 
     Francouzský konzervativní 
deník Le Figaro přinesl tolik 
očekávanou zprávu o tom, kdo 
povede červnovou Evropskou radu. 
Informuje o dohodě mezi 
Pražským hradem a Úřadem vlády, 
podle níž Radu povede hlava 
exekutivy, tedy premiér Jan 
Fischer. 
 
Le Monde: EU se vrací k 
projektu plynovodu Nabucco, 
aby obešla Rusko 
 
     Francouzský deník Le Monde  

 

otiskl politickou analýzu přední 
francouzské politické novinářky 
Natalie Nougayredové o 
pražskému summitu Jižního 
koridoru. Autorka summit 
označuje za úspěšný z několika 
hledisek. České předsednictví, 
jehož prioritou je energetická 
bezpečnost, se pokouší protlačit 
projekt „Jižního koridoru“ spojující 
Evropu s plynovými nalezišti 
Kaspického moře. Podle 
evropských diplomatů se zdá, že 
tomuto projektu je nejvíce 
nakloněn Turkmenistán. Podle 
experta z pařížské Mezinárodní 
energetické agentury je též 
důležité, že se pro projekt podařilo 
získat Ázerbajdžán – kontrola nad 
jeho zásobami je totiž pro Moskvu 
posledním krokem k ovládnutí 
energetického potenciálu 
Kaspického moře. Na summitu byl 
mimo jiné pět měsíců po rusko-
ukrajinské plynové krizi obnoven 
projekt plynovodu Nabucco, který 
se má vyhnout Rusku a jež je 
předmětem mnoha diplomatických 
bitev.  

 

http://www.lemonde.fr/web/imprimer_ele
ment/0,40-0@2-3214,50-1192447,0.html 

 


