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INFORMAČNÍ BULLETIN ČESKÉHO PŘEDSEDNICTVÍ V RADĚ EU 
 

České předsednictví  
úspěšně zakončilo Evropskou radu  

 
Na Evropské radě byly pod taktovkou českého předsednictví schváleny 
záruky slíbené Irsku, aby mohlo uspořádat nové referendum k 
Lisabonské smlouvě. Byla též nalezena shoda na osobě, která by měla 
vést příští Evropskou komisi, odsouhlaseny závěry ke klimatické změně 
a dosažena politická dohoda na novém rámci evropského finančním 
dohledu. 

 
 
 

     České předsednictví vyjednalo schválení 
textu irských záruk přijatelného jak pro Irsko, 
tak i pro ostatní členské státy - to je velký 
úspěch a dobrá zpráva pro celou Evropu. 

    Jedná se o objasňující text, který nemění 
Lisabonskou smlouvu. Záruky nepovedou ke 
znovuotevření procesu ratifikace. Týkají se 
daní, neutrality Irska a sociálních záležitostí. 
Vztahují se však nejen na Irsko, ale například 
v daňové oblasti i na ostatní členské státy. 

     Jde o právně závazné Rozhodnutí hlav 
států a předsedů vlád v plném souladu s 
Lisabonskou smlouvou. Umožní Irsku stanovit 
datum pro referendum a v případě pozitivního 
výsledku rychlé přijetí smlouvy. To 
představuje důležitý krok ke zefektivnění 
rozšířené Evropské unie a institucionální 
stabilitě.    

 

       

      Hlavy států a vlád EU se také shodly, 
již první den Rady, že novým předsedou 
Evropské komise by se měl opět stát José 
Manuel Barroso. „Jsem velmi rád, že José 
Manuel Barroso získal širokou a 
jednomyslnou podporu hlav států a vlád, 
kteří podporují jeho kandidaturu na šéfa 
Evropské komise. České a nadcházející 
švédské předsednictví nyní získaly silný 
mandát pro konzultace s politickými 
frakcemi Evropského parlamentu. Do 
těchto jednání vstoupíme bezodkladně, 
efektivně, tak aby nominace a její 
příprava zabrala co nejméně času,“ 
prohlásil česiký premier Jan Fischer.                
 
  

                    Státníci se rovněž shodli, že opatření, 
která Evropská unie již přijala v boji proti 
ekonomické krizi, se ukazují jako účinná, 
pomohla minimalizovat dopady krize a 
měla by přispět k nalezení stability. 
„Práce však není u konce. Shodli jsme se 
na nutnosti vytvořit spolehlivou strategii 
pro pokrizové období (exit stategy), která 
nám pomůže v návratu ke zdravým 
veřejným financím. Zásadní pokrok jsme 
dnes učinili v otázce dohledu. Přesný 
rozsah dohody vám oznámím zítra,“ 
prohlásil premiér. V neposlední řadě se 
leadeři věnovali též otázce zaměstnanosti 
a potvrdili nutnost zabránit 
protekcionismu.       
 

Vice na www.eu2009.cz 

 
 

Jak to vidí … 

 
 
 

 

… Jan Fischer,  
Předseda vlády České republiky  

a předseda Evropské rady 
 
 
 

    Předsednictví České republiky Radě 
Evropské unie patřilo k základním 
prioritám mé vlády od prvního dne jejího 
působení. Podařilo se nám udržet 
kontinuitu a zachovat dohodnutou agendu 
předsednictví, což potvrdila i úspěšná 
Evropská rada 18. a 19. června v Bruselu. 
Zde se českému předsednictví opět a 
symbolicky naposledy podařilo přivést 
země EU ke shodě ve všech bodech 
jednání: reforma institucí a irské záruky, 
finanční a sociální otázky, pokrok 
v přípravě Kodaňské konference o boji 
s klimatickými změnami či politická 
podpora kandidatuře Josého Manuela 
Barrosa pro jeho znovuzvolení předsedou 
Evropské komise. 
    Uspěch předsednictví přirozeně souvisí 
s konkrétními výsledky v jednotlivých 
resortech, a odbornost členů mé vlády tak 
byla výhodou v jejich jednání při 
ministerských radách. 
   Rád bych zdůraznil, že k efektivnímu 
dokončení předsednictví velkou mírou 
přispěla i silná podpora, které se nám 
dostalo, jak ze strany Evropské komise a 
jejího předsedy Josého-Manuela Barrosa, 
tak ze strany všech mých evropských 
protějšků. Tuto podporu mi hlavy států a 
vlád vyjádřily již při přípravných hovorech 
před Evropskou radou, ať už osobně či po 
telefonu, a Evropská rada jejich vůli 
spolupracovat s českým předsednictvím 
beze zbytku potvrdila. 
    Jsem rád, že se nám podařilo přesvědčit 
naše evropské partnery o tom, že úspěch 
předsednictví je úspěchem kolektivním, že 
síla předsednictví nezávisí na velikosti 
dané země, ale na schopnosti vyjednávat 
a moderovat debatu v zájmu Evropské 
unie jako celku.  
    Jak to tedy vidím? Jako statistik, 
Evropan a „dosluhující“ předseda Evropské 
rady bych úspěšnost českého 
předsednictví vystihl s nadsázkou takto: 
“100% s odchylkou +/- 5%“. 
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Evropští ministři zemědělství a rybolovu se naposledy 
sejdou pod taktovkou českého předsednictví v Lucemburku 
 
Rada pro zemědělství a rybářství tentokrát zasedá v Lucemburku, a to 22. – 23. 
června. Touto poslední radou za českého předsednictví završí celý tým na 
ministerstvu zemědělství i česká agrární diplomacie vyjednávací úsilí - nejen - 
posledních šesti měsíců.    

 
      Radě se předkládají návrhy Závěrů ke 4 
oblastem:  

• budoucí podobě Společné 
zemědělské politiky a přímých plateb 
po roce 2013, 

• politice kvality potravin a 
zemědělských produktů 

• oblastem s přírodním 
znevýhodněním a 

• akvakultuře 
 
 

     Společně se Závěry Rady ke zjednodušení, 
které byly přijaty už v květnu v Bruselu, tyto 
dokumenty představují naplnění priorit v 
oblastech, které si předsednictví  vytyčilo pro 
sektor zemědělství nebo – jako v případě 
akvakultury – problematiky, která je aktuálně 
v centru zájmu a Česko k ní díky dlouholeté 
tradici a bohatým zkušenostem mohlo 
výrazně přispět. K formulaci návrhu Závěrů k 
budoucnosti Společné zemědělské politiky po 
roce 2013 a zvláště k budoucímu systému 
přímých plateb poskytla cenné vstupy a 
pozice členských států diskuze na neformální 
radě v Brně 2. června. Pro  Závěry k politice 
kvality potravin a zemědělských produktů  

 

zase byly přínosem výstupy konference 
na vysoké expertní úrovni, kterou 
Předsednictví uspořádalo v Praze ve 
dnech 12.-13. března, a výsledky široké 
veřejné diskuze nad tzv. Zelenu knihou k 
politice kvality zveřejněnou Komisí.    V 
pondělí odpoledne za účasti komisařky 
pro veřejné zdraví a ochranu spotřebitele 
Androully Vassiliou se Rada bude snažit 
dosáhnout politického konsenzu nad 
návrhem zlepšujícím tzv. welfare zvířat v 
době porážky a zabíjení a nad 
hodnocením existujících kontrolních 
mechanismů pokud jde o některé škůdce 
rostlinám. Rada pak bude pokračovat ve 
veřejné rozpravě  nad návrhem  společné 
pozice k tzv. novel foods (potravinám 
nového typu), kam patří například 
produkty z geneticky modifikovaných 
rostlin nebo klonovaných hospodářských 
zvířat, a  k několika návrhům 
aktualizujícím  seznam účinných látek 
schválených pro přípravky na ochranu 
rostlin. V úterý bude Rada pokračovat, 
aby si ministři vyměnili názory na Sdělení 
Komise k udržitelnému rozvoji 
akvakultury s cílem zpracovat a přijmout 
Závěry k této problematice. Pak bude 
Rada diskutovat nad systémem kontrol 
zajišťujících soulad s legislativou 
Společné rybářské politiky a nad otázkou 
stanovování rybolovných kvót pro rok 
2010. Nabitý program Rady ministr Jakub 
Šebesta proloží ještě pracovním obědem 
na stále aktuální téma situace v odvětví 
mléka a v pondělí odpoledne bude jednat 
s protestujícími farmáři, kteří svolali do 
Lucemburku demonstraci. 
 
 
 

Tereza Magdalena Dvořáčková, 
tisková mluvčí 

 ministerstva zemědělství ČR 
 

 

 
 

Kalendář  
 

– stalo 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 

Více na www.eu2009.cz 

 

 

Ministr Petr Šimerka vystoupí na mezinárodní konferenci o kvalitě sociálních služeb v Evropě 
 
 
 

Kvalita a výkon v sociálních službách v Evropě je tématem 17. mezinárodní konference o sociálních službách, která se 
bude konat ve dnech 22. – 24. června v Praze. Zúčastní se jí také ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

    
                                
 
 
 

                                      Konference věnovaná kvalitě a výkonu 
v sociálních službách v Evropě je součástí 
oficiálního programu českého 
předsednictví. Jde pravděpodobně o 
dosud nejobsažnější akci, reagující na 
důležitou debatu o tom, co jsou kvalitní 
sociální služby. Konference pokrývá 
nejširší možné spektrum odborníků a 
zájmů z veřejného, dobrovolnického a 
komerčního sektoru, ze státní správy a 
místních samospráv. Vystoupí zde 
například eurokomisař pro zaměstnanost 
Vladimír Špidla či švédská ministryně pro 
péči o seniory a veřejné zdraví Maria 
LARSSON. Ministr práce a sociálních věcí 
Petr Šimerka zhodnotí příspěvek českého 
předsednictví k rozvoji sociálních služeb.  
 
    Konference se zaměří na klíčové otázky - 
například jaké systémy posuzování kvality 
sociálních služeb dnes existují v různých 
částech Evropy, jak lze hodnotit jejich 

     
efektivitu, jak se mohou ti, kdo 
využívají sociální služby podílet na 
monitorování jejich kvality či jaká by 
měla existovat rovnováha mezi 
náklady, výkonem a kvalitou sociálních 
služeb. 
 
     Konferenci pořádá nezávislá síť pro 
rozvoj sociálních služeb v Evropě 
European Social Network (ESN) spolu 
se Svazem měst a obcí České 
republiky, který je rovněž členem této 
sítě. Ministerstvo práce a sociálních 
věcí poskytlo nad akcí záštitu. 
Tisková konference k danému 
tématu se uskuteční 22. června 2009 
v 16.00 hod. v Kongresovém centru 
Praha a zúčastní se jí ministr práce a 
sociálních věcí Petr Šimerka, švédská 
ministryně pro péči o seniory a veřejné 
zdraví Maria Larsson předseda Svazu 
měst a obcí Oldřich Vlasák a předseda 
pořádající organizace ESN Lars-Göran 
Jansson. 
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V Lucemburku se naposledy  
za českého předsednictví sejdou   
evropští ministři  pro životní prostředí  
 
 
 

Ve čtvrtek 25. června v Lucemburku zasedne naposledy za českého 
předsednictví Rada Evropské unie, a to ve formaci ministrů životního 
prostředí. Nejdůležitějším bodem našeho jednání bude nepochybně novela 
směrnice o průmyslových emisích (IPPC). 

 
 

 
 
 
 
 
 
Kalendář  
– stane se 
 

týden 22.6.2009-28.6.2009 
 
 

22.6.2009 - 23.6.2009 
Rada ministrů pro zemědělství 
a rybolov 
 
22.6.2009 - 23.6.2009 
Pracovní podmínky a sociální 
dialog 
 
22.6.2009 - 24.6.2009 
17. evropská konference o 
sociálních službách 
 
23.6.2009 - 24.6.2009 
Konference "Efektivnost 
organizací občanské 
společnosti v rozvojové 
spolupráci" 
 
25.6.2009 - 26.6.2009 
Rada ministrů pro životní 
prostředí 
 
25.6.2009 - 25.6.2009 
Projekt "Srdce srdcí" 
 
25.6.2009 - 26.6.2009 
Neformální zasedáni Pracovní 
skupiny Rady pro 
konkurenceschopnost a růst 
(G1) 
 
26.6.2009 - 30.6.2009 
Konference k osudu majetku 
obětí holocaustu  

    České předsednictví usiluje o 
nalezení společného postoje všech 
států EU pro jednání s Evropským 
parlamentem, který o komplexní 
legislativní úpravě k ochraně ovzduší, 
vody a půd před průmyslovým 
znečišťováním hlasoval už letos v 
březnu. Po více než roce intenzivních 
jednání je na čase, aby se všechny 
státy Sedmadvacítky dohodly na textu 
směrnice a přispěly tak ke zlepšení 
životního prostředí pro obyvatele a 
zároveň ke zjednodušení a 
zpřehlednění legislativy pro 
průmyslové podniky.  
   Diskutovat budeme také o plnění cíle 
zastavit úbytek biologické rozmanitosti 
v rámci EU do roku 2010, k němuž se 
přihlásily hlavy států Unie v roce 2001. 
Je evidentní, že tento cíl se Unii naplnit 
nepodaří a musíme co nejdříve 
rozhodnout, jak v ochraně biologické 
rozmanitosti pokračovat dál. 
    Budeme také rozhodovat, zda má 
být na úrovni unie řešena problematika 
tzv. invazních druhů. Šíření 
nepůvodních druhů organismů v EU má 
totiž podle odhadů Evropské komise za 
následek škody ve výši 12,7 miliard 
eur ročně na životním prostředí, 
ekonomice i lidském zdraví. Navíc 
tento problém bude narůstat – 
akcelerující globalizace obchodu vede 
k častějším případům neúmyslného 
zavlečení přírodních druhů do nového 
prostředí. Zároveň v důsledku změny 
klimatu v zemědělství a lesnictví 
dochází k úmyslnému zavádění nových 
odrůd, odolnějších například proti 
suchu, což se zpravidla neobejde bez 
neplánovaných vedlejších efektů. 

 
 

 
 
 

    Klimatický summit OSN v Kodani, kde 
má být dohodnuto pokračování Kjótského 
protokolu, se uskuteční už  za méně než půl 
roku. Cílem výměny názorů v Lucemburku 
proto bude sblížit pozice evropských států 
k podobě budoucí Kodaňské dohody. 
Snažíme se co nejlépe připravit půdu pro 
švédské předsednictví.  
    Očekávám také, že ministři ve čtvrtek 
jednomyslně podpoří zřízení evropského 
informačního systému k problematice 
přizpůsobování se změně klimatu (tzv. 
adaptací), stejně jako založení expertní 
skupiny pro dopady změny klimatu a 
adaptace na ně. 
    Hovořit budeme také o nakládání 
s biologickým odpadem. Ten je 
v současnosti běžně ukládán na skládky, 
kde dochází ke značnému uvolňování emisí 
skleníkových plynů. Přitom jde o odpad, 
který můžeme využít k výrobě hnojiv, ale 
také jako obnovitelný zdroj energie. 
    Rád také popřeji hodně štěstí a úspěchů 
svému nástupci ve funkci předsedy Rady 
EU pro životní prostředí, švédskému 
kolegovi Andreasi Carlgrenovi. 
 
 

Ladislav Miko, 
Ministr životního prostředí a předseda 

Rady EU pro životní prostředí 

      Czech Street Party v Bruselu 
Na závěr českého předsednictví v Radě EU pořádá Stálé zastoupení ČR v Bruselu 26. června 
Czech Street Party.  

     Na největší české akci roku 
vystoupí v sérii koncertů známé 
české kapely Kryštof, Mig21, 
Mandrage a Clou. Vlastní prezentace 
a speciality představí české kraje a 
zastoupení Czelo a CzechTourism. 
Zcela mimořádnou prezentaci 
připravily Moravskoslezský kraj a 
město Praha, které do Bruselu 
přiváží přední české kapely.  
     Jihomoravský kraj již pro Czech 
Street Party potvrdil speciální 
dodávku moravského vína, vlastní 

 speciality představí i kraj Ústecký, 
Vysočina, Pardubický, 
Královéhradecký, Karlovarský, 
Jihočeský, Středočeský a další. 
V české Street Party se představí 
to nejlepší z české rockové hudby.  
 
    Akci uvede vystoupení nositelů 
cen Anděl Clou a Mandrage, večer 
oceníte Mig21 se známým Jiřím 
Macháčkem. Vyvrcholením večera 
bude vůbec první koncert skupiny 
Kryštof v Belgii.     
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Závěry EPSCO proti sociálnímu darwinismu 
 

Duch křesťanství; lásky, péče a odpovědnosti jakoby se po druhé světové válce rozhodl, že se zhmotní – v těle 
Evropských společenství. Vnitřně posilněn prvotními úspěchy ekonomiky několika nově „na věky“ spřátelených zemí, 
v šedesátých letech si vzal „na mušku“ nepřítele první kategorie: sociální darwinismus a jeho metafory. 
 
 

     Metafory popisující harmonii jako neustálý 
střet a boj, sledující z nanovzdáleností pochody, 
jejichž pravda se vyjeví až po desítkách či 
stovkách let. Darwin podle přesvědčení 
teoretiků vědy používal jazyk války pro popis 
přirozenosti výběru druhů při formování 
výhonků „stromu života“, aby získal čtenáře. 
Stejně tak jako jeho předchůdce Hobbes a nebo 
následovník Rudolf Hess je začasté také našel. 
Jejich potomky dnes nazýváme extrémisty. 
     Evropa naší doby se brání společenským 
pohybům, které bez potřebného odstupu 
vyhodnocují situace a přinášejí rychlá řešení 
problémů, cestami diplomatického konsensu a 
byrokratické praxe. Výsledky těchto smírných 
postupů nedosahují oslnivosti metafor a neblíží 
se k pravdě jako pojmenování fatální 
přirozenosti konečnosti. Zato ale občas umožní 
kvalitním myšlenkám dozrát a vyloupnout se na 
povrch co šťavnatý plod. 
      Tak se stalo také v průběhu Rady EPSCO 
na začátku června tohoto roku. Jednání 
ministrů zde přijalo principy společné evropské 
politiky vůči sociálně vyloučeným komunitám. 
Rada ministrů přijala závěry, týkající se 
specifické skupiny Romů, Sintů a dalších skupin 
žijících na okraji společnosti již po stovky let, 
skupin, které se neadaptují na rychlost vývoje 
v jednadvacátém století. Přitom se i v těchto 
podmínkách rodí talenty, o něž kvůli celému 
souboru problémů naše společnost přichází.  

     Schválené principy přinášejí do 
těchto komunit jisté světlo: jednak 
zdravotní či vzdělávací standard, který 
vyrovná příležitosti těm, kdo do 
nynějška startovali život se stigmatem, 
kterého se vlastními silami nelze 
zbavit. Zároveň jsou výzvou k většímu 
propojování zdánlivě neslučitelných 
skupin: takzvané majoritní společnosti 
a lidí ze sociálních ghett. To by se mělo 
dít v prvé řadě větším podílem lidí 
z těchto zapomenutých lokalit na 
plánování v obcích a na realizaci 
rozvojových plánů a projektů.  
      Oproti těm, kdo z faktu, že 
majorita a sociálně vyloučení k sobě 
hledají cestu zatím spíše sporadicky a 
že by tudíž bylo dobré se o takovou 
námahu, navíc s nejistým výsledkem, 
ani nepokoušet a nechat problém 
odumřít za zdmi (věznic či za 
hranicemi katastrů měst), přinášejí 
principy, které české předsednictví 
prosadilo, příležitost realizovat své 
možnosti v hlavním proudu 
společnosti pro každého, kdo ji bude 
chtít využít. Prosazením těchto závěrů 
jsme začali s odstraňováním obrovské 
bariéry v myslích, která je rouškou 
ušitou ze strachu a extrémní 
propagandy. Bariéry toho, že žádné  

úspěšné lidské ani přírodní společenství 
nestojí na rovnosti, ale na střetu a 
zničení nejslabších. Rovnost 
nahrazujeme rovnoprávností a pomocí 
bližním v nouzi, přírodní výběr potom 
civilizací, a rovnice je vyřešena.  
     Ani nejvyloučenější komunita lidí 
totiž nepřestává ovlivňovat každého 
z nás a společnost. Poslední hessovská 
metafora tohoto typu vyslovená 
politikem v českém veřejném prostoru 
zněla, že lidé, kteří se vlivem svého 
sociálního vyloučení chovají jinak než 
„my“, jsou „vřed“. S většinou lékařů se 
shodnu, že vřed se ihned po jeho 
odhalení nepodváže a nenechá 
devitalizovat, leč pacientovi jako 
organismu, jako celku, se podá lék, 
pomocná ruka, která vrátí jeho tělu 
harmonii. Souhlasím však, že pokud se 
nemoc nepozorována rozšíří do celého 
těla, je pak již pozdě a organismus 
umírá. Také proto musíme podat lék, 
sociální soudržnost, participaci, vzdělání, 
kulturní a historickou identitu, tradici 
národů a sociálních skupin a tolerantnost 
k odlišnosti. Dík našemu předsednictví 
zná Evropa dávkování. 

Petr Koubek, 
tajemník ministra vlády ČR 

 pro lidská práva 

(Ne) napsali, řekli o českém předsednictví … 

Financial Times: Češi stojí před bolestivými 
rozpočtovými škrty, varuje premiér  
     Přední deník Financial Times přinesl v den 
pracovní návštěvy českého premiéra Jana 
Fischera v Londýně interview o úkolech české 
vlády při řešení hospodářské krize. Jan Fischer 
v úvodu prohlásil, že jeho vláda má velmi 
omezený prostor k manévrování: očekává se o 
84 miliard Kč menší příjem, než předpokládá 
rozpočet. Dodal, že Česká republika potřebuje 
přikročit k tvrdým a bolestivým škrtům ve 
výdajové části rozpočtu, má-li rychle překonat 
hospodářský pokles. Tato potřeba je dána 
především skutečností, že české finance se 
ubírají neudržitelnou cestou,neboť rozpočet ČR 
je charakterizován příliš vysokými stálými 
obligatorními výdaji. Podle českého premiéra je 
toto třeba korigovat, jinak nedojde v dohledné 
době opět k hospodářskému vzestupu a dojde 
ke zpoždění vstupu země do eurozóny. Jan 
Fischer připustil, že realistická šance na přijetí 
eura je pravděpodobně pozdější než v roce 
2015.  
http://www.ft.com/cms/s/0/003085e0-5912-11de-
80b3-00144feabdc0,dwp_uuid=70662e7c-3027-11da-
ba9f-00000e2511c8.html  
 
Gazeta Wyborcza: Lov na české neonacisty  
     Polský deník Gazeta Wyborcza poukazuje na  

 boj proti zvyšujícím se projevům 
extremismu v České republice. Autor 
píše například o rozhodném postupu 
českých politiků proti neonacistům: 
české parlamentní strany, vláda i 
bývalý prezident Václav Havel 
podepsali společnou deklaraci proti 
extremismu. Zmiňuje i policejní zátah 
na neonacisty a cituje českého 
premiéra Jana Fischera, který považuje 
boj s extremismem za „jeden z 
nejdůležitějších úkolů“ své vlády.  
     V článku se poukazuje na nárůst 
neonacistických aktivit, především v 
oblastech obývaných romskou 
menšinou, na druhou stranu autor 
připomíná, že politická reprezentace 
neonacistů ve volbách do Evropského 
parlamentu propadla – na rozdíl od 
jiných zemí, například Maďarska.  
http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,8
0277,6711853,Polowanie_na_czeskich_neon
azistow.html  
 
Irish Examiner: Lídři EU pokračují v 
diskusi o návrzích pro irské voliče 
    „Jsem si jist, že voličům v Irska 
dáme robustní garance, aniž bychom v 
některých členských státech vytvořili 

podmínky pro re-ratifikaci Lisabonské 
smlouvy," cituje českého premiéra irský 
deník Irish Examiner. Autor chvílá 
konstruktivní postoj českého 
předsednictví vůči Irsku, který potvrdila i 
poslední Evropská rada 18. a 19. června 
v Bruselu, na níž se české předsednictví 
„zavázalo“ nalézt formuli „protokolu“ pro 
právní garance.  
http://www.irishexaminer.com/breakingnews/i
reland/eu-leaders-discuss-deal-to-reassure-
irish-voters-415430.html#ixzz0IrD1XdCl&C 
 
Sueddeutsche Zeitung:  Druhá šance 
pro reformu EU  
    Německý deník Sueddeutsche Zeitung 
otiskl článek, v němž označuje 
Evropskou radu za úspěch a popisuje 
obsah irských garancí. Autor cituje i 
českého premiéra Jana Fischera, 
německou kancléřku Angelu Merkel či 
irského premiéra Briana Cowena, kteří 
shodně konstatovali dosažený úspěch na 
Radě. Článek připomíná, že v říjnu 
proběhne v Irsku nové referendum o 
Lisabonské smlouvě a že institucionální 
reforma EU se tím blíží cíli. 
  

Více na www.eu2009.cz 

 


