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Minianalýzy 

Komentář - První měsíc v čele Evropy: Jak si vede české předsednictví? 

(Ukázka z článku publikovaného na Respekt.cz) 

Ivana Jemelková 

České předsednictví má za sebou první měsíc. Říká se, že rotace v čele EU pomáhá novým 

zemím nahlédnout pod pokličku Evropy. Česká republika si za posledních 31 dní odnesla zážitků 

více než dost. Turbulentní start českého mandátu se nesl ve znamení dvou závažných krizí, bylo 

třeba čelit chronickým problémům Evropské unie i flexibilně reagovat na nové impulsy ve vztazích 

s USA, Ruskem, Čínou, Íránem, Severní Koreou, Zimbabwe a dalšími hráči. Evropa se všemi pro 

a proti v přímém přenosu. A režiséry bychom měli být my. Jak si vedeme? 

Nejkomentovanější události našich předsednických začátků by se daly shrnout do těchto tří slov: 

Gaza, plyn, Entropa. Jejich řešení se ujali tři muži. Ministr Schwarzenberg se s doprovodem 

evropských diplomatů vypravil na Blízký východ. Ve stejné době odcestoval do regionu také 

francouzský prezident Sarkozy. Konkurence, nebo komplementární akce? Zodpovědnost Francie 

jako předsedy Rady bezpečnosti OSN, nebo osobní ambice prezidenta stát se mírotvůrcem? 

Příměří bylo tváří v tvář humanitární katastrofě uzavřeno. Kdo se o to zasloužil nejvíc? Znamená to 

krok ke komplexnějšímu řešení? Podobně se můžeme ptát v případě plynové krize. Zde se 

angažoval premiér Topolánek – neúnavně cestoval, tahal za nitky doma i ve světě. Dohoda mezi 

Ruskem a Ukrajinou byla nakonec podepsána. Přiměly k tomu obě strany motivy politické, 

ekonomické, nebo došlo na kompromis zprostředkovaný českým předsednictvím? Přežije dohoda 

příští zimu? Konečně Entropu si vzal na bedra vicepremiér Vondra. Jakkoliv obsahově je instalace 
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nesmírně zajímavá a inspiruje i provokuje širokou veřejnost, organizačně a komunikačně nebyl 

projekt zvládnutý. Vondra se pak nestačil omlouvat. Pokračování článku 

Co přináší dohoda Putin - Tymošenková 

(Ukázka z článku publikovaného na Respekt.cz) 

Martin Laryš 

V pondělí 19. ledna 2009 byla mezi Ruskem a Ukrajinou podepsána desetiletá dohoda o 

dodávkách plynu a tranzitu přes ukrajinské území. To umožnilo obnovení přísunu této energetické 

suroviny všem postiženým evropským zemím. Znamená však definitivní konec podobných 

konfliktů? Není radost z ukončení konfliktu o plyn poněkud předčasná? 

Ukrajina bude podle nové dohody platit tržní ceny s počáteční 20% slevou. V roce 2010 přejde na 

plnou evropskou tržní cenu. Cena bude pohyblivá a bude záviset na cenách ropných produktů. 

Vzhledem k padajícím cenám způsobených globální finanční krizí se však dá očekávat, že 

Ukrajina nebude platit o mnoho více než doposud. Na první pohled se jedná o neustále omílanou 

ruskou snahu přistoupit na tržní vztahy se sousedními státy. Tržní aspekty ale selhávají v případě 

tranzitních poplatků, které zůstávají stejné jako předtím, tedy několikanásobně nižší než v 

evropských zemích. Ukrajina na tom tratí miliony dolarů. 

Na ukrajinské vnitropolitické scéně je smlouva vnímána jako úspěch Julie Tymošenkové, které se 

alespoň naoko podařilo odstranit zkorumpovanou zprostředkovatelskou společnost RosUkrEnergo 

(RUE). Smlouvu může využít v nadcházejícím zápase o prezidentské křeslo, přičemž se může 

prezentovat jako jediná osoba, která umí tvrdě a úspěšně vyjednávat s Ruskem. Sama 

Tymošenková smlouvu prezentuje jako kompromis, kdy od Rusů „urvala vše možné“ a Putin 

„uchránil vše nutné“. Pokračování článku 

EU na cestě k větší roli v Afghánistánu? 

Katarína Lokšová, Michal Vít 

S nástupem Baracka Obamy do prezidentského úřadu se mezi USA a EU začíná intenzivně řešit 

bezpečnostní situace v Afghánistánu. Těžištěm dialogu je účast evropských zemí v rámci misí 

ISAF a Trvalá svoboda. Obama jasně deklaroval, že Afghánistán je jednou z hlavních zahraničních 

priorit USA a že počítá s vyšší participací Evropanů. Obama plánuje zvýšit počet amerických 

vojáků z nynějších 36 000 na více než 60 000. Iniciativu uvítal generální tajemník NATO Jaap de 

Hoop Scheffer: „Vítám úmysl USA vyslat více vojáků. Nemohu ale přijmout fakt, že by Spojené 

státy měly udělat všechnu těžkou práci. Evropa také musí posílit svou vojenskou přítomnost.“  

Vztahy EU s Afghánistánem jsou v současnosti právně zastřešeny smlouvou EU-Afghanistan Joint 

Declaration z roku 2005, která poukazuje na závazek EU dodávat do země vojenskou i civilní 

pomoc. Spolupráce byla dále posílena na Pařížské konferenci v červnu minulého roku, kde se EU 

zavázala dlouhodobě podporovat Afghánistán v jeho snaze dosáhnout stability a bezpečnosti. 

V rámci českého předsednictví se 28. ledna konala Trojka EU s afghánským ministrem zahraničí 

Dadfarem Spantou. Český ministr zahraničí Schwarzenberg po jednání prohlásil, že EU chce 

http://fokus.respekt.cz/Prvni-mesic-v-cele-Evropy-Jak-si-Cesi-vedou-3657.html
http://fokus.respekt.cz/Co-prinasi-dohoda-Putin-Tymosenkova-3643.html
http://www.euractiv.cz/vnejsi-vztahy/clanek/eu-chce-zvysit-pocet-svych-expertu-v-afghanistanu-005552
http://www.e15.cz/predsednictvi/bretislav-dancak-s-obamou-ocekavejme-novou-vlnu-multilaterismu-73731/
http://www.ct24.cz/svet/43256-afghanistan-si-v-srpnu-zvoli-noveho-prezidenta/
http://www.ct24.cz/svet/43256-afghanistan-si-v-srpnu-zvoli-noveho-prezidenta/
http://www.euroskop.cz/38/10461/clanek/usa-chce-vetsi-angazma-eu/
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/05/st14/st14519.en05.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/05/st14/st14519.en05.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/920&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.ct24.cz/ceske-predsednictvi/videoarchiv/43187-brifink-po-jednani-eu-afghanistan/
http://www.ct24.cz/ceske-predsednictvi/videoarchiv/43187-brifink-po-jednani-eu-afghanistan/
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posílit svou misi expertů nejen v Kábulu, ale i v jiných částech země. Otázkou zatím zůstává, zda 

EU vyšle své pozorovatele, kteří by dohlíželi na afghánské prezidentské volby, které se budou 

konat pravděpodobně v srpnu tohoto roku.  

Osud české mise v Afghánistánu byl koncem roku velmi nejistý, neboť vládní návrh na zvýšení 

počtu vojáků nebyl v Parlamentu schválen. Současný přepracovaný návrh již prošel Senátem a 

očekává se, že Poslaneckou sněmovnou těsně projde. Návrh počítá s přibližným zachováním 

současného stavu – v misi ISAF by mělo celkem působit max. 480 vojáků a v misi Trvalá svoboda 

do 100 příslušníků speciálních sil.  

Ministři pro rozvoj jednali v Praze o Gaze a finanční krizi 

Karel Ulík 

Ve dnech 29.-30. ledna se v Praze konalo neformální setkání ministrů pro rozvojovou spolupráci 

členských států EU. Ve světle současných událostí se ministři nemohli nevěnovat světové finanční 

krizi a situaci v Gaze. Českému předsednictví se na agendu jednání podařilo prosadit dvě nové 

iniciativy v této oblasti – přístup k udržitelným zdrojům energie na lokální úrovni a východní 

dimenzi evropské rozvojové spolupráce. Ta není pro státy historicky spjaté s Afrikou či Latinskou 

Amerikou příliš vítaným tématem. Ačkoli komisař pro rozvoj a humanitární pomoc Louis Michel 

tvrdí, že „to není tak, že bychom jednomu brali a druhému dávali“, je jasné, že prostředky jsou 

jenom jedny. Společným tématem českého a švédského předsednictví pak byla podpora 

demokratického vládnutí (democratic governance), což je další velmi citlivé téma, které jde 

v podpoře demokracie a lidských práv dál než dobré vládnutí (good governance). V kontextu 

humanitární krize v Gaze ministři navázali na předchozí GAERC a vyzvali Izrael, aby otevřel 

všechny přechody do pásma. „Dnes jezdí do Gazy 100 – 120 kamiónů s pomocí, potřeba je tak 

600“, řekl L. Michel, který se nedávno z Gazy vrátil. EU poskytne na obnovu v první fázi asi 60 mil. 

EUR, které půjdou zejména do infrastruktury, čištění vod a energetiky. V Egyptě se na konci 

měsíce z iniciativy českého ministra zahraničí Schwarzenberga uskuteční donorská konference. 

Cílem jednání bylo připravit půdu pro květnové zasedání GAERC, které se bude rozvojovými 

otázkami zabývat a jehož výstupy již budou závazné. Výhodou pražského zasedání byla právě 

nezávaznost diskuse a Česko tak mohlo prozkoumat terén v prioritních oblastech svého 

předsednictví. Zasedání předsedal náměstek ministra zahraničí Jan Kohout, do jehož gesce 

rozvojová spolupráce spadá. Detailní analýzu o dopadech finanční krize na rozvojové země 

najdete na PREDSEDNICTVI.CZ. 

Komentované zprávy 

Bitva o Lisabon nekončí 

Německý Ústavní soud bude 11.-12. února řešit podruhé námitky k Lisabonské smlouvě (LS), 

která údajně ,,ničí svobody garantované německou ústavou“ i institucionální dělení moci. Podle 

expertů se tak dokončení ratifikace pozdrží o několik měsíců. Podobný vývoj se dá očekávat i 

v ČR, pokud najde ohlášená iniciativa Tomáše Pakosty z ODS podporu sedmnácti senátorů. 

http://www.ct24.cz/svet/43256-afghanistan-si-v-srpnu-zvoli-noveho-prezidenta/
http://tyden.cz/rubriky/domaci/senat-schvalil-osekane-mise-vojaci-domu-nemusi_102709.html
http://zpravy.idnes.cz/skromnejsi-vojenske-mise-prosly-senatem-ceka-je-jeste-snemovna-psl-/domaci.asp?c=A090128_143118_domaci_jw
http://eu2009.cz/cz/news-and-documents/news/setkani-rozvojovych-ministru-v-praze:-jak-financni-krize-ovlivni-chude-zeme-8498/
http://www.ct24.cz/domaci/43442-ministri-eu-znovu-vyzvali-izrael-k-otevreni-prechodu-do-gazy/
http://www.ct24.cz/domaci/43442-ministri-eu-znovu-vyzvali-izrael-k-otevreni-prechodu-do-gazy/
http://www.ct24.cz/domaci/43442-ministri-eu-znovu-vyzvali-izrael-k-otevreni-prechodu-do-gazy/
http://www.dw-world.de/dw/article/0%2C%2C3940631%2C00.html
http://www.predsednictvi.cz/
http://euobserver.com/9/27482
http://www.euractiv.cz/budoucnost-eu/clanek/lisabonska-smlouva-pujde-mozna-znovu-pred-ustavni-soud-005531
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Projednávání LS bylo navíc opět v Parlamentu odloženo až na polovinu února. Potíže přetrvávají 

i v Polsku. Lech Kaczynski zopakoval, že dokument nepodepíše, dokud se neuskuteční druhé 

irské referendum. V rozhovoru pro ČT24 předseda Evropského parlamentu H.G. Pöttering 

zopakoval, že dokud nebude LS ratifikována, nedojde k dalšímu rozšíření EU. 

Řešení sporné směrnice o pracovní době 

Návrh nové podoby Směrnice o pracovní době, která stanovuje maximální 48-hodinový pracovní 

týden bez doposud uplatňovaných výjimek (využívá je 15 z 27 zemí EU), vytvořil dva proti sobě 

stojící tábory. Pro směrnici se staví Evropský parlament, proti jsou členské státy považující výjimky 

za možnost, jak v  krizi zlepšit flexibilitu na trhu práce a řešit problémy v některých odvětvích 

ekonomiky. Možným kompromisem, o který usiluje české předsednictví, se zdá být zachování 

částečných výjimek se souhlasem zaměstnance.  

Evropská komise představila návrhy na mezinárodní pakt o změně klimatu 

Dne 28. ledna představila Evropská komise návrhy na mezinárodní pakt o změně klimatu. Brusel 

volá po opatřeních pro státy, které nejvíce znečišťují ovzduší emisními plyny, tj. zejména USA, 

Čína a Indie. Rozvojovým zemím doporučil snížit emisní limity na 30 % (oproti roku 1990) do roku 

2020. Komise zároveň uvádí, že náklady na boj proti oteplování budou v příštích letech stoupat, do 

roku 2020 se roční výdaje zvýší až o 175 miliard EUR. Na boj proti emisním plynům by se měla 

skládat především EU a další hospodářské velmoci. Ostatní státy by měly přispívat dle svých 

možností. Jako možný nástroj zajištění prostředků vidí EU i obchod s emisními povolenkami. 

Nabucco jako prostředek snížení závislosti na Rusku? 

Plynová krize, která zasáhla Evropu na začátku roku, poukázala na stále otevřenou otázkou 

závislosti na Rusku a potřebu diverzifikace zdrojů v oblasti dodávek energetických surovin, 

zejména plynu. České předsednictví si téma zvolilo za jednu ze svých klíčových priorit a jako 

alternativu vedoucí k jejímu naplnění prosazuje projekt Nabucco, který by vyřadil z transportu 

surovin Rusko i Ukrajinu. Problémem projektu je však nestabilita regionu, ze kterého by byl plyn 

získáván. Záměr ČR se přitom nesetkal s pochopením např. v Německu, které důrazněji tlačí na 

zprovoznění „severní cesty“ přes Baltské moře. Projekt Nord Stream ale naopak kritizuje Polsko a 

pobaltské státy. 

Jak se Evropa postaví k otázce přijímání vězňů z Guantánama? 

Nástup nového amerického prezidenta Obamy přinesl řadu změn v oblasti transatlantických vztahů 

- zprávou, kterou v prvním týdnu jeho úřadu přivítala EU s největším nadšením, bylo jednoznačně 

rozhodnutí o uzavření věznice Guantánamo. Nevyřešena však zůstává otázka, co dále s vězni, 

kteří nebudou odsouzeni (celkem asi 250 osob). EU sice jednotným hlasem ocenila rozhodnutí 

prezidenta, už se ovšem neumí dohodnout na otázce vězňů. Portugalsko vyzvalo členské státy, 

aby Američanům vypomohly, řada z nich se však k otázce staví rezervovaně, a to včetně 

předsednické země. Jak se vyjádřil Karel Schwarzenberg: „Nejdříve bych se zeptal Spojených 

států, kolik ony přijmou. Oni si je pochytali, tak ať se o ně taky postarají.“ Dále uvedl, že situace je 

velmi složitá po právní stránce a je věcí jednotlivých členských států, jak se k záležitosti postaví. 

http://euobserver.com/843/27446
http://www.euractiv.cz/socialni-politika/clanek/ceske-predsednictvi-chce-uzavrit-jednani-o-pracovni-dobe-005541
http://www.financninoviny.cz/zpravy/cr-navrhla-postup-reseni-sporu-o-smernici-o-pracovni-dobe/356575&id_seznam=
http://www.eurunion.org/eu/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=3011
http://euobserver.com/9/27490
http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/5121394.stm
http://www.euractiv.cz/bezpecnost-a-spravedlnost0/clanek/kontroverzni-veznice-na-guantanamu-do-roka-skonci-evropa-to-vita-005532
http://www.euractiv.cz/bezpecnost-a-spravedlnost0/clanek/kontroverzni-veznice-na-guantanamu-do-roka-skonci-evropa-to-vita-005532
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Rozhovory na webu PREDSEDNICTVI.CZ 

„Ukrajina je v celoevropském měřítku pozoruhodně podceňovaná země: jak z hlediska geografické 

a populační velikosti, která odpovídá Francii, tak i z hlediska ekonomického. Ukrajina bývala 

obilnicí Evropy. Může se jí zase stát. Je podceňován také její význam v zeměpisném ohledu ve 

vztahu k Rusku. Podle mého názoru se EU musí snažit, jak jen možno, Ukrajinu podporovat. (...) 

Východoevropské partnerství, které v rámci předsednictví odstartuje ČR, je jednou z možností. 

Výhodou je, že bude diferencované podle jednotlivých zemí, takže Ukrajina bude moci dostat vše, 

na co bude připravena. Kromě členství. Příslib členství neobsahuje, i když právě o to Ukrajině 

jednoznačně jde. EU dnes ale není zralá na to, aby členství slibovala. Můžeme spekulovat, jaká 

bude situace za pět, deset let. Mezitím však v každém případě musíme podporovat Ukrajinu, její 

politickou nezávislost a také územní celistvost, pokud by snad mělo dojít na toto téma.“ 

Karel Kovanda, náměstek generálního ředitele pro vnější vztahy Evropské komise, v 

rozhovoru pro PREDSEDNICTVI.CZ, 28. ledna 2009. Celý rozhovor 

„Mnohým se může zdát, že po éře G. W. Bushe, který více prosazoval americké národní zájmy, 

přichází nová vlna kooperace. Může to být naděje naplněná, ale zároveň se může brzy stát, že 

stejně jako všichni předchůdci Baracka Obamy, i on bude hájit v prvé řadě zájmy Američanů, tedy 

svých voličů. Po roce, dvou pak mohou být vzájemné vztahy na stejné úrovni, jako tomu bylo před 

Obamovým příchodem. Je dobré se občas podívat do minulosti. Zjistíme, že i oblíbený prezident 

Clinton byl v Evropě označován za unilateralistu.“ 

Břetislav Dančák, ředitel Mezinárodního politologického ústavu Masarykovy univerzity v 

Brně, v rozhovoru pro PREDSEDNICTVI.CZ, 29. ledna 2009. Celý rozhovor 

„Když dochází na lámání chleba, některé evropské státy, které předtím vyzývaly USA k uzavření 

věznic, dávají najednou ruce pryč, i když je jasné, že k vyřešení právní spleti, která tam vznikla, 

bude třeba evropských partnerů. Ti zajatci budou propuštěni, ale nemají kam jít, z toho důvodu, že 

jim v zemích původu často hrozí mučení nebo jiná perzekuce. Naše výzva je pomozme 

Američanům tím, že poskytneme mezinárodní ochranu propuštěným zajatcům, kteří se nemohou 

vrátit do svých zemí. Předesílám, že se jedná o osoby, které nebudou obviněny z žádného 

trestného činu, přesto jsou již několik let na Guantánamu drženy.“ 

Dáša van der Horst, ředitelka české pobočky Amnesty International, v rozhovoru pro 

PREDSEDNICTVI.CZ, 30. ledna 2009. Celý rozhovor 

„Mně cesty Sarkozyho nevadí, protože to bylo vždy v konfliktu na Blízkém východě. Když jsem byl 

ministrem zahraničí, jezdila předsednická země a v době zvýšeného napětí si v Jeruzalémě nebo 

Ramalláhu podávali ruce ministři zahraničí a premiéři o sto šest. To patří k věci. Máme zájem, aby 

tam bylo příměří, proto je potřeba každý, kdo přiloží ruku k dílu.“ 

Cyril Svoboda, ministr pro místní rozvoj, bývalý ministr zahraničních věcí, v rozhovoru pro 

PREDSEDNICTVI.CZ, 22. ledna 2009. Celý rozhovor 

 

http://www.e15.cz/predsednictvi/karel-kovanda-ukrajina-je-pozoruhodne-podcenovana-zeme-74751/
http://www.e15.cz/predsednictvi/bretislav-dancak-s-obamou-ocekavejme-novou-vlnu-multilaterismu-73731/
http://www.e15.cz/predsednictvi/dasa-van-der-horst-kdyz-dochazi-na-lamani-chleba-nektere-evropske-staty-davaji-ruce-pryc-73803/
http://www.e15.cz/predsednictvi/cyril-svoboda-sarkozyho-aktivity-v-eu-mi-nevadi-72268/
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Tipy na publikace 

Centre for European Reform 

Nejnovější bulletin „February/March 2009, Issue 64“ se věnuje nejen novému americkému 

prezidentovi a jeho odzbrojovacím vizím, ale také nedávné plynové krizi s důrazem na vztahy 

Ruska ke Gruzii a Ukrajině a jejich důsledkům pro Unii. K zamyšlení vede článek Nicka Butlera 

z Cambridge University „Why global energy markets need governing“, který volá po zavedení 

nezávislých institucionálních mechanismů do energetického sektoru. 

Clingendael European Studies Programme 

Kapitola „Recuperating the European Union’s Foreign Policy Machinery: Beyond Institutional 

Fixes“ z připravované knihy „Challenges in a Changing World“ se věnuje potenciálu zahraniční 

politiky EU. Tradičně kritizuje neschopnost členských států dosáhnout jednotné politiky, jež vede 

ke ztrátě důvěryhodnosti na mezinárodní scéně. V Lisabonské smlouvě vidí možný posun, ale 

zároveň upozorňuje, že to není všelék pro vnější vztahy EU.  

Stiftung Wissenschaft und Politik 

Evropská unie se snaží působit v oblasti západního Balkánu jako činitel, který disponuje 

schopností urovnávat konflikty. V následujících měsících hodlá několik zemí tohoto regionu podat 

žádost o vstup do EU, přestože v Bruselu vládne ohledně pokroku na Balkánu značná skepse. 

Situaci a možné perspektivy zkoumá článek „Beitrittsanträge zur Unzeit“. 

Pozvánky 

Guest lecture: Rozšířování Evropské unie a západní Balkán 

Kdy: 5. února 2009, 17:30 hod 

Kde: Institut CERGE-EI, Politických vězňů 7, Praha 1 

Pořadatel: Asociace pro mezinárodní otázky 

Host: J.E. Samuel Žbogár - ministr zahraničních věcí Slovinské republiky 

Více 

Sympozium: Česká zahraniční politika a její výzkum 

Kdy: 10. - 11. února 2009 

Kde: Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Zrcadlový sál, Loretánské náměstí 5, Praha 1 

Pořadatel: Ústav mezinárodních vztahů 

Hosté (např.): Ľubomír Majerčík - Evropský soud pro lidská práva, Štrasburk; Jiří Schneider - 

programový ředitel Pražského institutu bezpečnostních studií; Petr Hlaváček - Ústav obranných a 

strategických studií, Univerzita obrany, Brno 

Více 

Panelová diskuze: NATO v šedesáti 

Kdy: 12. února 2009, 16:30 hod 

http://www.cer.org.uk/articles/issue64.html
http://www.clingendael.nl/publications/2008/20081208_vanschaik.pdf
http://www.clingendael.nl/publications/2008/20081208_vanschaik.pdf
http://www.swp-berlin.org/common/get_document.php?asset_id=5703
http://www.amo.cz/kalendar-akci/rozsireni-evropske-unie-a-zapadni-balkan.html
http://www.iir.cz/events_calendar.asp?action=description&idi=86&ecid=259
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Kde: Institut CERGE-EI, Politických vězňů 7, Praha 1 

Pořadatel: Asociace pro mezinárodní otázky 

Hosté: Michael Howard - člen britské dolní sněmovny a zakladatel Atlantic Partnership, Velká 

Británie; Karsten Voigt - Spolkové ministerstvo zahraničích věcí, Německo; Julianne Smith - 

Evropský program Centra strategických a mezinárodních studií (CSIS), USA 

Více 

Očekávané události 

Chorvatský premiér bude rokovat s Hansem-Gertem Pötteringem 

Chorvatský premiér Ivo Sanader se sejde 3. února s předsedou Evropského parlamentu ve 

Štrasburku. Tématem diskuze bude zejména plánovaný vstup Chorvatska do EU v roce 2011. 

Jeho snahy jsou ale komplikované územním sporem se Slovinskem. Více 

Projev palestinského prezidenta Mahmouda Abbase ve Štrasburku 

Dne 4. února vystoupí v Evropském parlamentu ve Štrasburku palestinský prezident Mahmoud 

Abbas. Večer pak spolu s předsedou Pötteringem a dalšími poslanci uctí památku loni zesnulého 

palestinského básníka Mahmouda Darwishe. Více 

Zasedání Rady ministrů pro ekonomické a finanční záležitosti (ECOFIN) 

Ministři zodpovědní za ekonomické a finanční záležitost států EU budou 11. února diskutovat o 

vývoji současné finanční krize. Zabývat se budou také stabilizačními programy pro vybrané země 

eurozóny. Setkání se uskuteční v Bruselu. Více 

45. zasedání představenstva CDM 

The Clean Development Mechanism (CDM) je dohodou v rámci Kjótského protokolu, která 

umožňuje průmyslovým zemím investovat do projektů snižujících emise v zemích třetího světa. 

V dnech 11.-13. února se uskuteční již 45. setkání i za účasti zemí EU. Více 

Evropské volby 2009 

Nejasnosti kolem identity Libertas.cz, kandidatura senátora Štětiny a bližší informace ke 

kandidátkám EDS, Strany zelených a ODS 

Vít Dostál, Michal Vít 

Dne 20. ledna oznámil současný europoslanec Vladimír Železný, že hodlá opět kandidovat do 

Evropského parlamentu (EP). Ne však za stranu Nezávislí demokraté, ale za Libertas.cz, které 

založil. Po původních zmatcích vyšlo najevo, že strana vznikla bez vědomí bruselské centrály a 

Declana Ganleyho. Nově vzniklý subjekt vnímá Železný jako platformu a je otevřený spolupráci 

s dalšími stranami stavícími se proti Lisabonské smlouvě a obecně proti přenášení  kompetencí 

z členských států na úroveň EU. Nebrání se spolupráci se Stranou svobodných občanů, kterou 

založil Petr Mach a jež čeká na oficiální registraci. Zdůrazňuje však, že pro Libertas.cz vyžaduje 

http://www.amo.cz/kalendar-akci/nato-v-sedesati.html
http://euobserver.com/82/27504
http://www.theparliament.com/latestnews/news-article/newsarticle/abbas-to-address-eu-parliament-next-week/
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/82&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://cdm.unfccc.int/EB/045/index.html
http://www.nezdem.eu/
http://zpravy.idnes.cz/zelezny-o-jednicce-na-kandidatce-libertas-cz-rozhodnou-cesi-ne-irove-1gk-/domaci.asp?c=A090123_022337_domaci_adb
http://www.svobodni.cz/
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autonomii a nesdílí všechny Ganleyho představy jako např. možnost přímé volby prezidenta EU a 

podporu Unie celkově. Je otázkou, zda Mach kývne na spolupráci s kontroverzním Železným, 

neboť již avizoval vůli přímo spolupracovat s Libertas.eu. 

Další známou osobností, která se rozhodla kandidovat do EP je současný senátor za Stranu 

zelených Jaromír Štětina, který povede kandidátku hnutí Starostové a nezávislí. „Starostové“ se 

profilují jako proevropské a liberální hnutí podporující např. decentralizaci moci, snížení byrokracie 

či razantnější postoj vůči Rusku. 

U Strany zelených nyní probíhá nominační proces krajských organizací. Prozatím jich nejvíce 

obdrželi poslankyně Kateřina Jacques a Michal Horáček, emigrant působící v EP za německé 

Zelené. 

ODS a ČSSD začínají odhalovat svoji strategii v předvolební kampani. ODS vyhradila na svou 

předvolební kampaň 40 mil. Kč a Jan Zahradil (lídr kandidátky) prohlásil, že ODS je připravena 

lépe oponovat v kampani ČSSD, než jak tomu bylo v podzimních volbách. Cíl ODS je získat 30 %, 

což je i minimální cíl ČSSD. Celá kandidátka občanských demokratů bude oznámena 9. února a 

podle Zahradila má zájem kandidovat sedm současných europoslanců a bývalí hejtmani 

Tošenovský a Zimmermann. O voliče bude ODS pravděpodobně ostře soupeřit i s Evropskou 

demokratickou stranou (EDS) Jany Hybáškové. EDS představila čelo kandidátní listiny, ve kterém 

je kromě europoslankyně Hybáškové bývalý náčelník generálního štábu Jiří Šedivý, bývalá 

náměstkyně ministra pro místní rozvoj, křivě obviněná v kauze Budišov, Věra Jourová a pražská 

zastupitelka Jana Ryzlinková. 
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