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1  ÚVOD 

 

Tématem bakalářské práce je předsednictví Belgie, Maďarska a Polska v Radě Evropské 

unie. Téma bylo zvoleno z důvodu neutichajících ekonomických, sociálních a ekologických 

problémů, kterým je už několik let věnována velká pozornost. Tyto problémy souvisejí i s růstem 

počtu členských států v Evropské unii (EU), kdy dochází k heterogenitě napříč státy v různých 

oblastech. V bakalářské práci je řešena především oblast předsednictví Evropské Unie v kontextu 

významných událostí, jež připadaly k době výkonu předsednické funkce hodnocených zemí. 

Předsednictví daných zemí, tzn. Belgie, Maďarska a Polska, během svých mandátu mělo za úkol 

aktuálním problémům a záležitostem čelit a v neposlední řadě nastolené situace efektivně a 

účinně řešit. 

Pro správný chod celé Evropské unie byl vytvořen institut předsednictví, jehož výrazným 

funkčním nástrojem je ovlivňování agendy EU. Zaujímá důležitou pozici jako součást stávajícího 

institucionálního fungování Evropské unie a plní několik funkcí, které jsou částečně ukotveny v 

rámci zřizovacích smluv a dále v jednacím řádu Rady EU.  Předsednictví tak vystupuje např. jako 

autor politických priorit, administrátor a manažer práce Rady EU, vyjednavač i mediátor při 

řešení problémů, obhájce národních zájmů, reprezentant EU vůči třetímu světu a reprezentant 

Rady EU vůči unijním institucím. Předsednictví je založeno na principu rotace a nestrannosti.  

Bakalářská práce má stanoveny dva cíle. Prvním cílem práce je rozbor teoretického 

východiska institucionální struktury Evropské unie a přiblížení se základní charakteristice a 

důležitosti institutu předsednictví Evropské unie. Druhým cílem je teoretické vymezení 

předsednictví a jeho implementace na dané předsednické země Belgie, Maďarsko a Polsko, a 

následná evaluace výsledků těchto státu v rámci časového intervalu během jejich předsednického 

období.  

Bakalářská práce obsahuje tří hlavní kapitoly, jež jsou doplněny o úvod a závěr. Do první 

kapitoly je zakomponována institucionální struktura Evropské unie, v níž jsou obsaženy hlavní 

orgány Evropské unie, jimiž jsou Evropská Rada, Evropská Komise, Rada Evropské unie, 

Evropský Parlament a Soudní dvůr Evropské unie. V rámci jednotlivých institucí je popsán jejích 

historický vývoj, cíle, struktura a činnosti. Druhá část této kapitoly se zabývá charakteristikou 

předsednictví EU z hlediska Evropské rady a Rady Evropské unie. Kapitola uvádí základní 
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systém fungování a funkce předsednictví, včetně jejich priorit.  Druhá kapitola je zaměřena na 

podrobný přehled předsednických států, Belgie, Maďarska, Polska, v období od července 2010 

do prosince 2011, kde je vymezen také strategický rámec a osmnáctiměsíční program tzv. 

předsednického tria. Prvním předsednickým triem bylo Španělsko – Belgie – Maďarsko a 

druhým triem je Polsko – Dánsko – Kypr. Třetí kapitola je věnována evaluaci dosažených 

výsledku, ke kterým se předsednické země v rámci tria Belgie, Maďarsko a Polsko dopracovaly. 

Kapitola se skládá ze tří části, z  nichž každá obsahuje realizaci předsednictví daného státu, 

společně s hodnocením dosažených výsledků. 
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2 INSTITUT PŘEDSEDNICTVÍ V RÁMCI EVROPSKÉ UNIE  

 S vývojem Společenství
1
 a Evropské unie (EU, European Union) byly pravomoci 

předsednictví EU posilovány a rozšiřovány. Bylo nutné vymezit nejenom vztahy s členskými 

zeměmi, ale i vztahy s okolním světem. Už od počátku formování Společenství bylo zřejmé, 

že budou řízena vlastními institucemi nezávisle na členských státech
2
. 

Evropská unie jako jedno z největších
3
 integračních seskupení hraje významnou úlohu 

ve světě. Evropská unie vznikla původně jako uskupení šesti států
4
 na základě zakládající 

Smlouvy o Evropském společenství uhlí a oceli
5
 (ESUO, European Coal and Steel 

Community, ECSC), která byla přijata v roce 1951. Poprvé v evropské historii Smlouva 

předně zajistila nadnárodní postavení pro Vysoký úřad jako nejvyšší orgán společenství. 

Integrace pokračovala na základě podepsáním Římské dohody o založení Evropského 

hospodářského společenství (EHS, European Economic Community, EEC) a Evropského 

společenství pro atomovou energii (EURATOM, European Atomic Energy Community), 

kterou podepsaly státy ESUO Francie, Německo, Itálie, Belgie, Nizozemí a Lucembursko 

v roce 1957.  

Institucionální struktura ESUO, EHS a EUROATOMU  byla podobná, měly Radu, 

v níž zasedali vždy resortní ministři, Vysoký úřad reprezentující národní prvek, kromě 

EHS,které mělo Komisi. Soudní dvůr a Parlamentní shromáždění fungovaly pro všechna 

Společenství. 

V roce 1965 byla přijata Slučovací smlouva, která sloučila ESUO, EHS a 

EUROATOM, tato Společenství získala jednotný institucionální rámec, došlo ke spojení Rad 

a Komisí spolu s Vysokým úřadem.  

Se vznikem a rozšiřováním Unie prošly instituce změnami strukturálními, 

kvantitativními a kvalitativními, avšak jednota institucí byla zachovaná.  

  

                                                 
1
 Evropském společenství uhlí a oceli, Evropského hospodářského společenství, Evropského společenství pro 

atomovou energii. 
2 

Zbíral, 2007.  
3
 Integrační seskupení, které je bohaté jak na historický vývoj, počtem státu (27) a  výčtem činnosti,   kterými se 

podílejí na evropské ale i celosvětové globalizaci, institucionalismu.    
4
 Německo, Francie, Lucembursko, Belgie, Nizozemsko, Itálie.    

5 
V rámci ESUO došlo k založení prvotní formy některých dnes existujících orgánů EU jako je Vysoký úřad, 

který měl v minulosti pravomoci jako nyní Komise dále Evropský parlament, jehož předchůdcem bylo 

Shromáždění ESUO, Soudní dvůr a Rada Minstrů.  
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2.1 Institucionální struktura EU 

Institucionální struktura EU je ojedinělou strukturou mezi ostatními mezinárodními 

společenstvími jak z hlediska historického, tak z hlediska uspořádání, funkčnosti a uspořádání 

pravomocí
6
. 

Od dob, kdy se začala formovat první Společenství, postupně docházelo v jejich 

vývoji k nezbytně nutným změnám, tak aby bylo co nejsnadněji dosaženo pomocí zavedených 

nástrojů
7
 a stanovených cílů

8
. Změny se zrcadlily také ve způsobech jakými se členské státy a 

společné instituce podílejí na pravomocech, vývoji a chodu integračního seskupení
9
. 

V případě funkčnosti EU dochází k časté a nezbytné spolupráci s členskými zeměmi, 

avšak některé výhradní pravomoci a jejich oblasti, suverenity jsou přenechány na hlavní 

instituce Evropské unie, jimiž jsou Evropský parlament, Rada Evropské unie, Evropská rada a 

Evropská komise. Tyto hlavní orgány doplňují i orgány kontrolní, soudní a také orgány se 

specifickými úkoly, jež budou konkretizovány v následujících podkapitolách.   

 

2.1.1 Evropská rada 

Evropská rada se stala součástí institucionální struktury až po přijetí Jednotného 

evropského aktu
10

(JEA, Single European Act) v roce 1986. Evropská rada neboli „Evropský 

summit“ vznikl z pravidelných zasedání nejvyšších představitelů členských zemí. Summity se 

konaly v předsednických zemích, avšak s rozrůstáním se EU, se to stávalo problematické 

především z organizačních důvodů. Proto se všechny summity od roku 2004 konají v Bruselu. 

Hlavní představitelé se tam setkávají minimálně čtyři krát do roka. 

 Hlavním cílem Evropské rady je prosazování zájmů členských státu a dávání podnětů 

EU pro její rozvoj. Evropská rada sdružuje hlavy států nebo předsedy vlád členských zemí a 

předsedu Komise, zasedání se účastní i vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a 

bezpečnostní politiku za účelem nalezení konsensu a společného stanoviska. Summit je řízen 

                                                 
6
 Zbíral, 2007. 

7
 Vytvoření jednotného vnitřního trhu s takzvanými čtyřmi svobodami – volným pohybem osob, zboží, služeb a 

kapitálu. 
8 

Podpora harmonického, vyváženého a trvale udržitelného rozvoje hospodářského života, vysoké úrovně 

zaměstnanosti a sociální ochrany, rovného zacházení s muži a ženami, trvale udržitelného a neinflačního růstu, 

vysokého stupně konkurenceschopnosti a konvergence ekonomické výkonnosti, vysoké úrovně ochrany a 

zlepšování kvality životního prostředí, zvyšování životní úrovně a kvality života, hospodářské a sociální 

soudržnosti a solidarity mezi členskými státy. 
9
 Fiala, Pitrová, 2009. 

10 
Smlouva, kterou byly prvně pozměněny Římské smlouvy, a jeho hlavním cílem jednotného vnitřního trhu.
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mezivládním principem, který zaručuje rovnoprávnost všech členských států. Evropská rada 

převážně rozhoduje konsensem, což znamená přijetí určitého návrhu podmíněno jednohlasnou 

shodou všech zúčastněných stran.  Předseda je volen na období 2,5 let s možností opětovného 

zvolení a jeho úkolem je zastupováni Unie ve věcech mezinárodních a řízení politiky 

Evropské rady. Funkce stálého předsedy, vznikla na základě Lisabonské smlouvy, která 

vstoupila v platnost v roce 2009. Současným předsedou je Herman Van Rompuy. 

 

2.1.2 Evropská komise 

Evropská komise je orgánem EU, který není závislý na národních vládách. Vysoký 

úřad byl předchůdce Evropské komise, který byl zakotven již ve Smlouvě o ESUO. Jean 

Monnet, jako otec evropské integrace byl jeho prvním předsedou. Úřad byl zřízen za účelem 

kontroly nad trhem uhlí a oceli, který jako instituce byl nezávislý na státech. První zmínka o 

Komisi jako takové nastala až po podepsání Římských smluv v roce 1957. Komise byla 

orgánem EHS i EUROATOMU avšak od roku 1965, kdy byly podepsané Slučovací smlouvy, 

byly sjednoceny Komise a Vysoký úřad do jedné komise a to do Komise evropských 

společenství. 

Komise má k dispozici jednoho představitele z každé členské země. Takže v současné 

době jich je 27 a od roku 2004 stojí v čele Komise José Manuel Barroso. Přehled komisařů a 

jejich resortů je uvedeno v příloze č.1. Předseda zastupuje Unii jak ve věcech veřejných tak i 

mediálních, vede komisí, dohlíží na její chod a zastupuje Komisi mezi institucemi a je členem 

i Evropské rady.  Komisaři pracuji nezávislé na ostatních vládách. Každý z komisařů má na 

starost oblast, za kterou zodpovídá. Tyto oblasti předěluje předseda Komise. Každý komisař 

spolupracuje se skupinou tzv. kabinet. Kabinet tvoří osoby, které si sám komisař vybral a 

které se mu zodpovídají. Dále se Komisaři opírají o generální ředitelství ve věcech 

administrativy. Oficiálním sídlem komise je v Bruselu. 

Hlavním posláním Evropské komise je navrhování legislativy. Komise navrhuje 

tvorbu právních norem, kterou postupuje k dalším procesům Radě EU a Evropskému 

parlamentu. Navrhuje a kontroluje společný rozpočet EU, dohlíží na dodržování práv EU, na 

členské země zda dodržuji a implementují práva Unie a zda zachovávají závazky vyplívající 

ze zakládajících smluv.  
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2.1.3 Rada Evropské unie 

Rada Evropské unie je nejdůležitějším článkem legislativního procesu, který schvaluje 

právní normy. Podílí se na tvorbě nařízení, směrnic, rozhodnutí aj. Radu Evropské unie tvoří 

ministři členských zemí, kteří se setkávají ze stejných oborů působností, podle otázek, 

kterými se mají zabývat. Pro vysoké vytížení poslanců, jak na domácí, tak evropské scéně jim 

pomáhají úřednicí, kteří mnohdy vypracovávají právní normy, které dávají k podpisu přímo 

ministrům. Jsou zřízený také pracovní skupiny a Výbor stálých zástupců (COREPER, Comité 

des Représantants Permanents). 

COREPER se skládá se ze stálých zástupců členských zemí při EU na úrovni 

velvyslanců, kteří zároveň řídí stálá zastoupení jejich zemí. Od roku 1962 se dělí na dvě 

formace: 

- COREPER I = zástupci velvyslanců – příprava Rady pro zaměstnanost, sociální 

politiku a zdraví, Rady pro konkurenční politiku včetně vnitřního trhu, Rady pro 

dopravu a telekomunikace, částečně Rady pro zemědělství a rybolov
11

, Rady pro 

životní prostředí a Rady pro vzdělání a kulturu.  

- COREPER II = velvyslanci – řeší institucionální otázky, přípravu Rady pro všeobecné 

záležitosti a vnější vztahy a následně Evropské rady, Rady pro ekonomické a finanční 

záležitosti a Rady pro spravedlnost a vnitro.  

Pro fungování EU je nejvlivnějším a z hlediska institucionální architektury klíčovým 

prvkem EU. Nejedná se přitom o instituci EU ani o orgán s rozhodovacími pravomocemi, ale 

o přípravný orgán Rady. Je předsunutým komunikátorem pro vztahy mezi členskými zeměmi 

a Společenstvím. Jeho členové mají i významnou roli přípravné platformy jednání mezivládní 

konference členských států ke změně Smluv
12

.  

Hlavní činností COREPERu jsou: 

- koordinovat činnost Rady, 

- připravovat činnost různých zasedání Rady, 

- usilovat o dosažení shody v otázkách pro jednání tak, aby je Rada mohla přijmout, 

- výkonná role v oblastech, kterými jej pověří přímo Rada. 

                                                 
11

 Záležitosti a příprava Rady pro zemědělství a rybolov jsou však především v přímé kompetenci Zvláštního 

výboru pro zemědělství. 
12 

Na mezivládní konferenci před Nice bylo v přípravné skupině 10 členů COREPERu. 
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Než začne Rada jednat, musí být COREPERem všechny body programu předem 

prozkoumány
13

.  

Rada může COREPER pověřit různými úkoly, například přezkumem otázek a 

podkladů nebo přímo řešením konkrétních otázek. 

COREPER vznikl na základě Procedurálních pravidel Rady v roce 1958 a jeho 

vytvoření bylo inspirováno Koordinačním výborem v oblasti ESUO. V rámci smluv je poprvé 

zmíněn až v roce 1965 ve Smlouvě o sloučení exekutiv tří společenství a poté integrován do 

článku 151 Smlouvy o založení Evropského společenství.  

 Předchůdcem Rady Evropské unie byla Zvláštní rada mistrů ESUO, která fungovala 

jako kontrolní orgán Vysokého úřadů
14

. Po založení EHS a Euratomu, mělo každé 

společenství vlastní Radu. Po Slučovací smlouvě došlo k sjednocení Společenství, ale i Rady, 

jenž její význam narůstal. Po přijetí Maastrichtské smlouvy se z Rady stal rozhodovací orgán 

a tím byly její pravomoci rozšířeny. Po přijetí Maastrichtské smlouvy byla Rada 

přejmenovaná na Radu Evropské unie. Rada navrhuje rozpočet, rozhoduje o legislativě, 

uzavírá mezinárodní smlouvy, jmenuje členy Účetního dvora i výborů. V Radě se zasedá 

v deseti složeních, a jsou řešeny všechny politiky. Na základě zakládající smlouvy se v Radě 

Evropské unie rozhoduje pomocí jednoduché většiny např. v otázkách spolupráce s ostatními 

institucemi, vnitřní organizace Rady, jednomyslnosti a kvalifikované většiny. 

Radě Evropské unii předsedá každých 6 měsíců jiná členská země. U zasedání 

předsedá ministr daného resortu předsedající krajiny. Země, která předsedala, předsedá a bude 

předsedat, spolupracuje na tvorbě agendy. Státy si vymezí priority, kterým se v období 

předsednictví zabývají v rámci tzv. Předsednického tria
15

. 

Sídlo Rady Evropské unie je v Bruselu a Lucemburku, některá neformální jednání se 

konají v předsedající zemi.    

Pro zprůhlednění rozhodování EU je počet sektorových rad historicky ustálen pro lepší 

koordinaci na následujících deset složení, jak je uvedeno v tabulce č 2.1.  

                                                 
13

 Pokud předem Rada nerozhodne jinak. 
14

 Kaniok, Pitrová, 2006. 
15

 Představuje tři státy, které předsedají v Radě EU a mají společný program, díky kterému společně pracuji na 

dosažení daných cílů.
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Tabulka č. 2.1:  Přehled jednotlivých resortů Rady EU 

RESORT RADY EU OBLAST ZODPOVĚDNOSTI RESORTU RADY EU 

Rada pro obecné 

záležitosti 
GAERC 

ministři 

zahraničí + 

ministři pro 

evropské 

záležitosti 

Příprava summitů ER, zodpovídá za horizontální 

koordinaci práce ostatních Rad a vnitřních 

organizačních jednotek Rady. Dále jedná o otázkách 

zasahujících více politik EU – institucionální 

záležitosti, finanční perspektiva. 

Rada pro 

zahraniční věci 
FAC 

ministři 

zahraničí 

Otázky spojené s vnějšími vztahy EU, zvláště 

v rámci společně zahraniční a bezpečnostní politiky + 

obranné věci. Předsedá jí stálý vysoké představitel 

pro zahraniční a bezpečností politiku. 

Rada pro 

ekonomické a 

finanční záležitosti 

Ecofin 

střídají se 

ministři financí 

a hospodářství 

Hlavně pokrývá otázky spojené s eurem (zde hlasují 

pouze země, které euro přijaly), dále pokrývá 

množství oblastí včetně problematiky finančních trhů 

a pohybu kapitálu, kontroly rozpočtové politiky a 

veřejných financí členských států, koordinace 

hospodářské politiky či obchodních vztahů se třetími 

zeměmi. Každý rok schvaluje spolu s EP rozpočet 

EU. 

Rada pro justici a 

vnitřní věci 
JHA 

ministři vnitra 

resp. 

spravedlnosti 

Působí v oblasti tzv. prostoru svobody, bezpečnosti a 

spravedlnosti – například víza, spolupráce 

v občanských věcech. 

Rada pro 

zaměstnanost, 

sociální politiku, 

zdraví a ochranu 

spotřebitele 

EPSCO 

ministři 

sociálních věcí, 

zdravotnictví 

Harmonizace ochrany pracovních podmínek či 

ochrany práv spotřebitele – přijímá legislativní akty. 

Zaměstnanost a sociální ochrana patří však k jádru 

pravomocí členských států a role EU – resp. Rady – 

se omezuje na výměnu a koordinaci zkušeností či 

přijetí doporučení. 

Rada pro 

konkurenceschopn

ost, někdy Rada 

pro vnitřní trh, 

průmysl a výzkum 

Comp 
ministři 

průmyslu 

funkční vznoří trh jako priorita EU, volný pohyb 

zboží, služeb, obchodního práva, právo hospodářské 

soutěže, právo duševního vlastnictví. 

Rada pro dopravu, 

telekomunikaci a 

energetiku 

TTE ministři dopravy 

efektivní propojení členských států v dopravě, 

energetice, komunikačním sektoru jako podmínky 

pro zdárné fungování jednotného trhu 

Rada pro 

zemědělství a 

rybolov 

AgFish 

ministři 

zemědělství, 

rybolovu 

oblast zemědělství a rybolovu, rozvoj venkova, 

ochrana zdraví spotřebitelů z hlediska bezpečnosti 

potravin. Z hlediska EU je nejdůležitější. Snaha o 

společnou zemědělskou politiku EU 

Rada pro životní 

prostředí 
Env 

ministři 

životního 

prostředí 

usilují o zajištění vysoké kvality životního prostředí a 

udržitelný rozvoj hospodářství. Vymezuje pozici EU 

k ochraně životního prostředí v rámci mezinárodní 

úrovně. 

Rada pro mládež, 

vzdělávání a 

kulturu 

EYC 
ministři 

školství, kultury 

pravomoci EU jsou minimální, omezuje se tak 

činnost Rady především na vytvoření rámce pro 

spolupráci mezi státy a zavádění podpůrných 

opatření – výměnné pobyty studentů, vzájemné 

uznávání diplomů, audiovizuálních záležitostí. 

Zdroj: Zbíral, 2007. 
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2.1.4 Evropský parlament 

Evropský parlament je jediným organem voleným přímo občany a je také jediným 

nadnárodním parlamentním shromážděním na světě. 

Parlament, jako následník Společného shromáždění ESUO, které mělo pouze nepatrné 

pravomoci, prošel z institucí nejrozsáhlejšími změnami. Už Jean Monet nepovažoval 

Společné shromáždění za rozhodovací orgán, ale pouze za orgán kontrolní. Členové byli 

pouze vybráni z poslanců národních parlamentů. Po sjednocení Slučovací smlouvou ESUO, 

EHS a Euratomu byly sjednoceny všechna shromáždění do jednoho. S otázkou společného 

financování došlo k významnější rozpočtové pravomoci. S Římskými smlouvami dochází i 

k pravomoci konzultační a poradní vůči Radě. Římské smlouvy předpokládaly přímou volbu 

poslanců, která byla naplněna až v roce 1979. Díky Jednotnému evropskému aktu došlo ke 

změně názvu ze Shromáždění na Evropský parlament. JEA zavedl v legislativě v některých 

oblastech rozhodování proceduru spolupráce. Maastrichtská smlouva uvedla další proceduru 

spolurozhodování, díky tomu se EP stal rovnocennou institucí Radě a Komisi.  

Počet poslanců v europarlamentě se odvíjí od počtu obyvatel dané země. Europoslanci 

jsou volení na období pěti let. Poslanci se a sdružují do tzv. frakcí, kterých je v současně 

době 7. Poslanci se sdružují do frakcí dle politické orientace. Skupina Evropské lidové strany 

a Evropských demokratů (EPP-ED, Group of the European People's Party and Christian 

Democrats) je nejsilnější frakci, která má v současné době 271 členů. Základními principy 

EPP-ED je vybudování federální Evropy, sociálně tržního hospodářství, zásada subsidiarity a 

ochrana tradičních hodnot a rodiny. Další frakci je Pokroková aliance socialistů a demokratů 

(S&D, Group of the Progressive Alliance of Socialists & Democrats), která má počet členu 

190, tato frakce usiluje o vyváženost konkurenceschopnosti s udržením sociální koheze a 

evropského sociálního modelu, usiluje také o zlepšení pracovních a životních podmínek.  

Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE, Group of the Alliance of Liberals and 

Democrats for Europe) je frakci s 85 členy, která prosazuje globální roli v bezpečnostní a 

zahraniční politiky, volný obchod, toleranci kulturní, náboženskou a ochranu životního 

prostředí. Zelení / Evropská svobodná aliance (Greens/EFA, Group of the Greens/European 

Free Alliance) má 58 členů, tato frakce, do které se poslanci sdružuji za účelem eliminace 

diskriminace, jako pomoc zemím třetího světa, míru a posílení ekologických hodnot. 

Evropská sjednocená levice / Severská zelená levice (GUE/NGL, Confederal Group of the 

European United Left - Nordic Green Left) usiluje o lidskou rovnost, odstranění diskriminace 
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a útlaku, její počet členu je 34. Evropští konzervativci a reformisté (ECR, European 

Conservatives and Reformists Group) mají 52 členů, Evropa svobody a demokracie (EFD, 

Europe of freedom and democracy Group) jako jediná frakce je proti další integraci EU 

v rámci politik a smluv, který by prohluboval deficit. Mezi tzv. Nezařazené poslance (NI, 

Non-attached Members) patří v současné době 30 europoslanců
16.

 

Graf č. 2.1:  Procentní rozdělení křesel v Evropském parlamentě podle frakcí 

 
Zdroj: http://www.europarl.europa.eu/meps/en/search.html. 

 

Vnitřní struktura Parlamentu je podobná národním parlamentům. Ve vedení je 

předseda, který je volen se 14 místopředsedy na období 2,5 let. Předseda zastupuje instituci 

navenek, řídí všechny její činnosti za podmínek stanovených jednacím řádem. Od roku 2009 

tuto funkci vykonává Jerzy Buzek. Místopředsedové tvoří představenstvo, které zajišťuje 

především organizační a finanční záležitosti Parlamentu. Většina práce však probíhá ve 

výborech jak stálých, tak dočasných, avšak důležitější jsou výbory stále, kterých je od 

posledních voleb 20. Hlavním úkolem výborů je důkladné projednávání legislativních návrhů. 

Tak jako i u jiných institucí se Parlament opírá o Generální sekretariát, který je vnitřně 

rozdělen do osmi generálních ředitelstev a horizontálně působícího právního oddělaní. 

Sekretariát je veden tajemníkem, který je do své funkce jmenován předsednictvem.  

Oficiálním sídlem parlamentu je Štrasburk, kde se každoročně koná 12 plenárních 

zasedání. Program pro plenární zasedání připravuje Konference předsedů a Konference 

předsedů výboru, schvalují ho poslanci. Rozpravy probíhají ve všech jazycích členských 

států. Poslanci se scházejí také v Bruselu, kde se schází europoslanci ve výborech. Generální 

sekretariát sídlí v Lucemburku. 
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2.1.5 Soudní dvůr 

Soudní systém EU je vykonáván prostřednictvím Soudního dvora, který se skládá 

z jednoho soudce z každého členského státu EU – viz článek 19 odstavec 2 SEU.  

Soudci a generální advokáti dohromady tvoří členy Soudního dvora a mají stejný 

status. Všichni jsou jmenováni vzájemnou dohodou vlád členských států na dobu šesti let – 

článek 253 SFEU.  Členové mohou být jmenováni opakovaně. Pro zachování kontinuity není 

výměna členů najednou, ale vždy po polovinách každé tři roky. Mandát zaniká smrtí či 

vzdáním se funkce. Odvolání je možné pouze tehdy, jestliže tak rozhodnou z důvodu neplnění 

povinností nebo podmínek pro výkon mandátu všichni členové soudu jednomyslně.  

Tribunál se skládá nejméně z jednoho soudce z každého členského státu – viz článek 

19 odstavec 2 SEU a konkrétní počet stanoví statut. 

Vnitřní organizace: 

a) Soudní dvůr – nemá pevně vytvořenou vnitřní strukturu jako ostatní 

instituce s politickými úkoly, dělení je závislé na projednávaných 

záležitostech. Jeho pravomoc je dodržování práva či výkladu a provádění 

Smluv.  Zasedá v případě požadavku členského státu nebo instituce EU, 

která je řízení. 

b) Tribunál – má obdobnou organizaci jako Soudní dvůr. Jeho pravomoc je 

rozhodovat o věcech žalob na neplatnost podaných fyzickými či 

právnickými osobami. 

c) Soud pro veřejnou službu -  hlavním úkolem tohoto soudu, je 

především řešit pracovněprávní spory, které vzniknou mezi zaměstnanci 

a evropskými institucemi, ve kterých pracují. 
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2.2 Charakteristika předsednictví Evropské Unie 

Z logiky slovního spojení „institut předsednictví v rámci EU“ vyplývá, že se jedná o 

důležitou součást celkového procesu fungování EU, který má však dvě dimenze předsednictví 

Evropské Rady (ER) a Rady Evropské unie (REU). 

 

Předsednictví Evropské Rady   

Důležitost Evropské rady představuje pro reprezentaci členů EU důležitou roli 

především ve funkci institutu předsednictví EU a jeho působení na chod ER.   

Lisabonská smlouva, která vstoupila v platnost v roce 2009, přinesla sebou mnoho 

změn i v pravomocech a působnosti ER. ER se po přijetí Lisabonské smlouvy stala institucí 

EU a v rámci předsednictví se předsednictví ER od REU razantním způsobem rozdělilo. 

V předsednictví ER vzniká nový post tzv. Stálého předsedy, který je volený kvalifikovanou 

většinou na období dvou a pul let s možnosti opětovného zvolení a který stojí v čele 

předsednictví ER. Od roku 2009 je stálým předsedou Herman Van Rompuy. Generální 

sekretariát REU je nápomocen při plnění úkolů předsedovi. 

Předsedající stát v rámci institutu předsednictví ER v minulých letech nejenom 

sestavoval program předsednictví, ale i určoval místo zasedání. V současné době je omezen 

v určování místa zasedání, ale jeho role v rámci tohoto institutu se stalá ucelenější, 

souhrnnější. Předsedající země ve svém mandátu nepůsobí svými činnostmi jenom na ER, ale 

také má vliv na REU, jenž ji předsedá a také vede agendu této instituce
16

. 

 

Předsednictví Rady Evropské unie 

Předsednictví v REU je vnímáno jako jeden z nejdůležitějších a nejvýkonnějších 

nástrojů, kterým můžou státy EU ovlivnit vývoj a vnitřní a vnější reprezentaci EU.  

 První kořeny o institutu předsednictví Evropské unie sahají až do zakládající smlouvy 

Evropského společenství uhlí a oceli. ESUO byla první nadstátní, supranacionální organizace, 

která měla své vlastní instituce tj. Poradní shromáždění, Soudní dvůr, Vysoký úřad a Zvláštní 

výbor ministrů. Už od počátku smlouvy o ESUO byl ve smlouvě obsažen primární princip 

rotační rovnosti, tzn., že členské země se střídaly podle abecedního pořadí. S postupným 

                                                 
16 

Fiala, Pitová, 2009. 
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rozšiřováním členských států se princip rotační rovnosti změnil v roce 2006 na systém, 

kterým se řídíme do dnešní doby. Délka období předsedání je měsíců, tedy půl roku. To 

znamená, že v každém kalendářním roce předsedají dvě členské země. Jedno období je od 

ledna do června (I. pololetí kalendářního roku), druhé období je od července do prosince (II. 

pololetí kalendářního roku), jak je uvedeno v tabulce č.2.2. 

Tabulka č. 2.2: Předsednictví trojic EU 2007-2020 

PERIODA POŘADÍ ZEMÍ 

01/2007 – 06/2008 Německo, Portugalsko, Slovinsko 

07/2008 – 12/2009 Francie, Česká republika, Švédsko 

01/2010 – 06/2011 Španělsko, Belgie, Maďarsko 

07/2011 – 12/2012 Polsko, Dánsko, Kypr 

01/2013 – 06/2014 Irsko, Litva, Řecko 

07/2014 – 12/2015 Itálie, Lotyšsko, Lucembursko 

01/2016 – 06/2017 Nizozemí, Slovensko, Malta 

07/2017 – 12/2018 Velká Británie, Estonsko, Bulharsko 

01/2019 – 06/2020 Rakousko, Rumunsko, Finsko 

Zdroj: Kaniok, 2008. 

Důvodem pro toto střídání je onen „nástroj“, který tyto země dostávají formou 

předsednictví do rukou. Nejedná se totiž o administrativní záležitosti, ale o prosazování zájmů 

jednotlivých členských zemí EU a prostřednictvím tohoto prosazování dochází i 

k ovlivňování a usměrňování činností a chodu celé Evropské unie. Z hlediska teorie politické 

spravedlnosti jde o možnost dát stejný prostor jak menším zemím tak větším a ekonomicky 

mocnějším zemím. Jde o naplnění jednoho ze základních 7 principů
17

 Evropské unie. 

Touto příležitostí pak mohou předsedající země zviditelnit své problematiky v rámci 

evropské integrace a vhodností zvolené prezentace pak i zvýšit svou prestiž a zviditelnit tak 

pozitivně zemi, kterou zastupují. 

                                                 
17 

Sedm principů EU: 

1. princip koncentrace, 

2. princip partnerství, 

3. princip programování, 

4. princip adicionality (doplňkovosti), 

5. princip monitorování a vyhodnocování, 

6. princip subsidiarity, 

7. princip solidarity. 
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Z hlediska historie byl princip rotace zmíněn již v zakládající Smlouvě o ESUO a 

následně zakotven i ve Smlouvě o EHS. Jeho pravomoci byly postupně posilovány vývojem 

Evropského společenství a Evropské unie. Tento princip zachovává tzv. předsednické trojce, 

po sobě jdoucích nových členů, malých zemí a zastoupení jedné velké země. Jelikož byl 

zmíněn princip rotace, neměl by byt opomenout i princip nestrannosti, který není zakotven 

v žádném smluvním textu na rozdíl od předešlého principu. U principu nestrannosti je 

očekáváno, že vykonávání předsednictví Rady EU bude v zájmu společných politických 

záměrů celé unie, nikoli podle národních priorit. Nestrannost spočívá v nalezení a ošetření 

evropských témat, na kterých se podílí nejenom předsedající země, ale i ostatní členské státy 

svými návrhy a připomínkami, spolupráci s dalšími institucemi EU.  

 

2.3 Priority předsednictví 

Při zahájení předsednictví každá předsedající země předkládá Radě EU a Evropskému 

parlamentu program hlavních cílů – tzv. priorit – kterých hodlá v průběhu svého předsednictví 

dosáhnout z tzv. národního hlediska.   

Tento cíl (cíle)
18

 by měly být aktuální vzhledem k současné situaci a problematice, 

které EU v daném čase čelí, či které jsou z hlediska předsedající země pro EU prioritní. Proto 

se sestavuje pravidelně tzv. „Roční akční plán Rady“.  

Tento Roční akční plán Rady musí zachovávat prioritu kontinuity, proto vychází z tzv. 

„programu tří předsednictví“, který obsahuje určující rámec pro tři po sobě jdoucí 

předsednické země na období následujících 18-ti měsíců
19

. Jedná se společné (souběžně 

běžící) programové prohlášení, které podléhá schválení Rady EU. Bez tohoto schválení jej 

nelze pak naplňovat. O každém takovém schválení pak Rada EU vydá samostatné rozhodnutí. 

Předsedající země pak prostřednictvím svých regionálních zástupců předsedají Radě 

Evropské Unie
20

, zasedání Výboru stálých zástupců
21

, jednáním Evropské rady - což je 

vrcholné setkání hlav států a vlád členských zemí, a dále přes 200 dalších výborů a 

pracovních skupin. 

                                                 
18 

Kaniok, Pitrová, 2006.
 

19 
Poprvé tento „program tří předsednictví“ představovali Němci společně s Portugalci a Slovinci v r. 2006  jejich 

společné priority byly schváleny Radou EU 11. 12. 2006. 
20 

Také Rada ministrů. 
 

21 
tzv. COREPER 
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Cíle a nástroje Předsednictví 

Hlavními funkcemi předsednictví je propojenost od administrace, přes přípravu 

agendy, zastupování EU až po sjednávání jednotlivých dohod. – viz tabulka č. 2.3 níže:  

Tabulka č. 2.3:  Cíle a nástroje předsednictví trojic 

Cíl/nástroj administrace 
příprava 

agendy 
zastupování 

sjednávání 

dohod 

naplňování cílů 

EU 

Působení PŘEDSEDNICTVÍ naplňování 

zájmů 

předsednické 

země 

Zdroj: Karlas, 2008. 

 

Primární role předsednictví je řídit práci Rady, připravovat agendu, zastupovat Radu 

a EU, sjednávat dohody takovým způsobem, který napomůže efektivnímu průběhu unijního 

rozhodování.  

Sekundární role je využití role předsednictví k prosazení vlastních zájmů. Z tohoto 

důvodu není v literaturách příliš zmiňována funkce propagátora předsedající země, neboť 

nemá unijní charakter, ale národní směrování. 

Jednotlivé role předsednictví nejsou izolované a nezávislé, ale spolu vytvářejí 

provázaný systém, viz obrázek č. 2.1.   

Obrázek č. 2.1:  Schéma funkcí předsednictví a jejich provázaností 

 
Zdroj: Kaniok, 2008. 
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Principy předsednictví 

Principy předsednictví fungují na dvou principech: 

a) princip rotace – přijat v roce 2005, a stanovuje pořadí zemí až do roku 2020. Je 

ustanoven na střídání se v předsednictví s dodržením obecně stanovených pravidel: 

a. členů zakladatelský s členy nově přistoupivšími (staré a nové členské státy), 

b. členů menších a větších států, 

c. členů neutrálních států se členy podílející se společně na „Společné zahraniční 

a bezpečnostní politice“.  

b) princip nestrannosti - důležitým nábojem principu je upřednostňování evropských 

zájmů před zájmy národními.   

 

Úkoly předsedající země 

Mezi úkoly předsedající země patří: 

a) svolávat všechna zasedání Rady EU, 

b) řídit všechna probíhající zasedání Rady EU, 

c) řídit všechny výbory Rady EU, 

d) určovat rozsah, hloubku a směr projednávaných agend, čímž ovlivňuje chod celé EU i 

směrem do budoucna, 

e) usilovat o vytváření všeobecně přijatelných kompromisů, 

f) jménem EU jednat se třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi, 

g) zastupovat Radu EU při kontaktech s ostatními institucemi EU, zejména pak 

s Evropským parlamentem a Evropskou komisí. 

 

Předsednictví je již dlouhodobě prestižní záležitostí nejen příslušného státu, ale 

zejména hlavních politických vůdců této země. Předsednictví se opírá o instituce EU, které 

jsou nepostradatelné při plnění programů a cílů předsedajících zemích. To znamená, že země, 

které se ujaly mandátu se opírají o institucionální rámec EU a díky tomuto rámci jsou lépe a 

průhledněji plněny pomoci jejich nástrojů cíle předsedajících zení. 
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3 PŘEDSEDNICTVÍ BELGIE, MAĎARSKA A POLSKA 

V RADĚ EVROPSKÉ UNIE 

Předsednictví Belgie, Maďarska, Polska probíhala v období od 1. července 2010 do 31. 

prosince 2011, kdy se tyto země snažily dosáhnout cílů, které si stanovily před začátkem 

mandátu.  

První z předsedajících zemí byla Belgie, která oproti Maďarsku a Polsku předsedala už 

několikrát od vzniku společenství viz v příloze č. 3, Belgie byla od prvního okamžiku u zrodu 

dnešní Evropské Unie. Polsko a Maďarsko společně přistoupily v roce 2004 společně i 

s Českou republikou, proto předsedaly Radě EU pouze jednou. 

Hlavní myšlenka předsednictví v rámci teoretického vymezení je založena na několika 

atributech: 

a) délka předsedání konkrétní země – ta je šest měsíců, přičemž období je upraveno na 

leden až červen, nebo červenec až prosinec dle koncepce uvedené v kapitole 2.1 – 

přehled předsednictví – tabulka č. 2.2: Předsednictví Trojic EU 2007 – 2020 

b) prosazování zájmů konkrétní předsedající členské země
22

, tedy nikoli o pouze vedení 

administrativní záležitosti. Prostřednictvím tohoto prosazování pak dochází 

k ovlivňování a usměrňování činností a chodu celé EU z hlediska teorie politické 

spravedlnosti, aby byl dán stejný prostor všem členům EU, bez ohledu na velikost 

země či její ekonomický vliv a moc (naplnění jednoho ze základních sedmi principů 

EU). 

c) program hlavních cílů - předkládá předsedající země Radě EU a Evropskému 

parlamentu, tj. program tzv. priorit – kterých hodlá v průběhu svého předsednictví 

konkrétní země dosáhnout z tzv. národního hlediska. Tyto cíle vycházejí z aktuální 

situace a výzev, kterým EU v daném období čelí, dále pak zahrnují priority 

předsedající země. Při výběru priorit by měla předsedající země brát ohled na 

předcházející a následující předsednictví tak, aby byla zachována kontinuita – např. 

dokument koordinující priority zemí, tzv. Rotační akční plán Rady.  

  

                                                 
22 

Z hlediska historie byl již zmíněn v zakládající Smlouvě o ESUO a následně zakotven i ve Smlouvě o EHS. 

Jeho pravomoci byly postupně posilovány vývojem Evropského společenství a Evropské unie. 
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3.1 Předsednické Trio – Trio předsednictví 

Prvním předsednickým triem vázajícím se k předsednictví zemí Belgie, Maďarsko a 

Polsko je předsednictví Španělska, Belgie a Maďarska na období od ledna roku 2010 do 

června roku 2011.  

Osmnáctiměsíční program
23

 tohoto společného předsednictví je rozdělen do dvou částí 

– strategického rámce a programu činnosti.  

První část - obsahující strategický rámec programu – jej zasazuje do širšího kontextu a 

zabývá se hlediskem dlouhodobějších cílů, jež zasahují do období tří po sobě jdoucích 

následujících předsednictví. Proto byla tato část v souladu s jednacím řádem Rady EU 

konzultována s budoucím polským, dánským a kyperským předsednictvím, které následovalo 

po španělsko – belgicko - maďarském předsednictví.  

Druhá část představuje program činnosti zahrnující otázky a jejich následné řešení 

během daného osmnáctiměsíčního období předsednictví Španělska, Belgie a Maďarska.  

Strategický rámec prohlášení tohoto tria konkrétně mimo jiné obsahuje prohlášení o: 

- podpoře cílené politiky, vedoucí k přímému prospěchu občanů EU, která bude 

navazovat na úspěchy hospodářské, sociální a kulturní, včetně kulturní rozmanitosti 

EU, 

- úkolu vybudování sjednocené a integrované Evropy, která bude schopna čelit 

celosvětovým výzvám, 

- prioritě revize Lisabonské strategie a zavedení nového strategického politického 

rámce, který umožní vybudovat Evropu schopnou řešit krizi, podporovat udržitelný 

růst a zaměstnanost, inovaci, konkurenceschopnost, posílit sociální, hospodářskou a 

územní soudržnost, bojovat proti změně klimatu, a zvýšit energetickou bezpečnost 

EU,  

- pokračující priorita výzkumu, rozvoje a inovací s využitím silného, fungujícího 

jednotného trhu EU včetně plného provádění čtyř svobod
24

, 

- posílení a budování silnější průmyslové základy, modernizaci odvětví služeb a 

prosperitní venkovské hospodářství,   

                                                 
23

 http://www.europolitics.info/pdf/gratuit_en/259687-en.pdf, 2009.
 

24 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st00/st00002-re01.en11.pdf, 2011. 
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- větší a lepší regulace finančních trhů a dohled nad nimi v návaznosti na nedostatky 

hospodářského a finančního systému, včetně prací na legislativních návrzích 

týkajících se zřízení Evropského výboru pro systémová rizika a evropských orgánů,  

- vyhlášení roku 2010 Evropským rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení – 

zejména zaměření na nezaměstnané, děti žijící v chudobě, chudé pracující a neúplné 

rodiny s jedním rodičem, 

- vyhlášení roku 2011 Evropským rokem dobrovolných činnosti – boj proti diskriminaci 

a podpoření integrace jako základních hodnot, které jsou společné všem členským 

zemím EU,  

- provádění a případný přezkum balíčku týkajícího se energetiky a změny klimatu 

s ohledem na výsledky dosažené na kodaňské konferenci (COP 15) udržení vedoucí 

úlohy v rámci mezinárodních jednání o změně klimatu včetně dopadu na evropský 

průmysl, ekonomiku a občany,  

- zastavení úbytku biologické rozmanitosti včetně ochrany lesů před přírodními 

katastrofami, řešení udržitelného využívání přírodních zdrojů, udržitelného 

hospodaření s vodními zdroji a přístupu ke zdravotně nezávadné vodě jak pro populaci 

EU, tak i pro ekosystémy, 

- rozvíjet politiku soudržnosti, a to zejména pro oblast Podunají, podpoření vypracování 

a uplatňování nové strategie pro nejvzdálenější regiony,  

- vypracování komplexní evropské politiky v oblasti přistěhovalectví a azylu se 

zaměřením do budoucna,  

- priorita bezpečnosti a jejího zlepšení, ochrana životů občanů EU, v návaznosti na 

pokračování boje proti terorismu, organizované a příhraniční trestné činnosti, 

obchodování s lidmi, obchodu s omamnými látkami prostřednictvím účinnější 

spolupráce členských států, orgánů EU a příslušných agentur, 

- pokračování v procesu rozšíření EU, včetně posilování evropské perspektivy 

západního Balkánu prostřednictvím stabilizace a přidružení a Soluňské agendy
25

 s tím, 

že EU bude využívat všech nástrojů k napomáhání ke stabilitě a prosperitě daného 

regionu a provádění evropské politiky sousedství s cílem usnadnit udržitelný 

                                                 
25

 Soluňská agenda = soubor nových nástrojů na podporu procesů reformy v krajinách západního Balkánu a na 

jejích přiblížení se k EU. 



23 

 

hospodářský rozvoj a stabilitu v oblasti, a koordinovaně a vyváženě posilovat 

Východní partnerství
26

, jakož i Unie pro Středomoří
27

, 

- pokračování ve společná obchodní politice EU ve dvou rovinách – globální, 

komplexně vyvážená dohoda v rámci jednání v Dohá
28

, a zároveň na úrovni 

regionálních a dvoustranných obchodních dohod se snažit o zlepšení přístupů na trh.  

Program činnosti se pak detailněji zabývá otázkami horizontálními, které se zabývají 

Lisabonskou strategii po roku 2010, změnami klimatu a energetickou bezpečnosti, 

přezkumem finančního rámce, Podunajskou strategii, rozšíření EU atd. Další otázky se tykají 

hospodářských a finančních věci a to přesněji koordinaci hospodářských politik, finanční trhy 

a služby, daně, rozpočet EU atd. V rámci otázky Konkurenceschopnosti se především řeší 

jednotný trh, inovace a duševní vlastnictví, cla, cestovní ruch, malé a velké podniky. 

V otázkách zaměstnanosti, sociální politiky, zdraví a ochranu spotřebitele bylo řešeno veřejné 

zdraví, evropská strategie zaměstnanosti, ochrana spotřebitele, sociální začlenění a sociální 

ochrana. Životní prostředí zastřešuje prioritu ekologizace politik, změny klimatu, biologickou 

rozmanitost, životní prostředí a zdraví, vodní zdroje atd. Otázky vzdělávání, odborné 

přípravy, mládeže, sportu, kultury a audiovizuální politiky mají řešit strategický rámec pro 

vzdělání a odbornou přípravu do roku 2020, modernizaci školství atd. Do otázek zemědělství 

patří reforma společné zemědělské politiky po roce 2013, rozvoj venkova, lesnictví atd. 

Otázky rybolovu řeší reformu společné rybářské politiky, provádění strategie v oblasti 

akvakultury. Otázky spravedlnosti a vnitřních věci se zaměřují na azyl a přistěhovalectví, 

vízovou politiku, spolupráci se třetími zeměmi, policejní a celní spolupráci. Justiční 

spolupráce se zaměřila na justiční spolupráci v trestních a občanských věcech. Otázka 

vnějších vztahů se zabývá řešením krizí, odzbrojením, bojem proti terorismu, lidskými právy a 

právním státem, obchodní politikou a mezinárodními vztahy.    

Dalším předsednickým triem je následně předsednictví zemí Polska červenec 2011 - 

prosinec 2011, Dánska leden 2012 - červen 2012  a Kypru červenec 2012 - prosinec 2012.  

Osmnáctiměsíční program
29

 tohoto společného předsednictví je rozdělen do dvou částí 

– strategického rámce a programu činnosti.  

                                                 
26

Východní partnerství = projekt s cílem zlepšení politických a ekonomických vazeb EU se státy východní 

Evropy a Kavkazu. 
27 

Unie pro Středomoří = unie, která má přispět k posílení integrace mezi státy EU a zeměmi z jižního a 

východního břehu Středozemního moře.
 

28 
Jednání a následná dohoda v Dohá = všeobecná rozvojová dohoda o liberalizaci světového obchodu WTO. 

29
 http://www.europolitics.info/pdf/gratuit_en/259687-en.pdf, 2009. 
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První část - obsahující strategický rámec programu – jej zasazuje do širšího kontextu a 

zabývá se hlediskem dlouhodobějších cílů, jež zasahují do období tří po sobě jdoucích 

následujících předsednictví. Proto byla tato část v souladu s jednacím řádem Rady EU 

konzultována s budoucím polským, dánským a kyperským předsednictvím, které následovalo 

po španělsko – belgicko - maďarském předsednictví.  

Druhá část představuje program činnosti zahrnující otázky a jejich následné řešení 

během daného osmnáctiměsíčního období předsednictví Španělska, Belgie a Maďarska.  

 

3.2 Předsednictví Belgie 

Z výše uvedeného textu je zřejmé, že nejzkušenější zemí v tomto triu je Belgie. Má za 

sebou zkušenosti z historie jako jeden ze zakládajících členů ESUO, podílela se celou dobu na 

vývoji a integrační politice EU. 

Belgické předsednictví programově bylo zakotveno v rámci předsednického tria 

Španělsko – Belgie – Maďarsko. Jejich společný strategický program přijala Rada EU 

v prosinci 2009. Byla to historická ukázka nejintenzivnější spolupráce v rámci pokusů o 

koordinace po sobě jdoucích předsednictví, která byla založená nejen na shodě v základních 

tématech a prioritách, ale také společné prezentace tria.  

Belgie se posledního předsednictví ujala 01. 07. 2010. V pořadí to bylo již její 

dvanácté předsednictví. 

Předsednictví Belgie v roce 2010 bylo programově zakotveno v rámci předsednického 

tria Španělsko – Belgie - Maďarsko. Předsednictví Belgie v roce 2010 se tak lišilo zejména 

v těchto aspektech: 

- rotujícího principu předsednictví s výrazně menším manévrovacím prostorem 

v návaznosti na změny
30

, které přinesla Lisabonské smlouva. Po Španělsku tak byla 

Belgie v pořadí druhou zemí, která tento zúžený manévrovací prostor testovala, 

- konsolidace institucionální architektury a nastavování modu vivendi v nové realitě 

EU, 

- předsednictví Belgie jako zástupce „slabšího“ partnera napomohlo posílení 

předsednictví stálému
31

.  

                                                 
30 

Ustanovení funkce Vysokého představitele pro vnější vztahy a stálého předsedy Evropské rady. 
31 

http://www.eucentre.sg/details.php?i=73, 2010.
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Belgické zkušenosti s předsednictvím EU 

Z hlediska historie EU byla první zemí, která se ujala předsednictví v roce 1958. Od té 

doby se předsednictví ujala celkem jedenáctkrát. 

Z pohledu náročnosti byla pro Belgii nejklíčovější předsednictví v letech 1993 a 2001 

nejen z hlediska mezinárodních ale i evropských událostí. 

V roce 1993 se předsednictví neslo ve znamení spekulativních útoků na Evropský 

měnový systém, vstupu Maastrichtské smlouvy v platnost a napětí kolem blížícího se konce 

jednání o reformě zemědělské politiky v rámci Uruguayského kola Všeobecné dohody o clech 

a obchodu
32

. 

V roce 2001 nastal politický zvrat v necelé polovině předsednictví po teroristických 

útocích na Světové obchodní centrum v New Yorku dne 11. září 2001. Původní priority byly 

zcela opuštěny a předsednictví se pod vedením premiéra Guye Verhofstadta a ministra 

zahraniční Louise Michela soustředilo na rychlé řešení otázek definice terorismu, evropského 

zatykače či bezpečnosti v letecké přepravě. Závěr předsednictví pak finišoval Leakenskou 

deklarací
33

 a zahájením dlouhého reformního procesu EU, který byl završen koncem 

loňského roku po intermezzu neúspěchu Evropské ústavní smlouvy vstupem Lisabonské 

smlouvy v platnost.  

 

Obecná politická situace za předsednictví Belgie 

- spekulativní útoky na Evropský měnový systém jako dozvuky hluboké hospodářské 

celosvětové krize, 

- menší manévrovací prostor po nastoupení platnosti Lisabonské smlouvy a ustanovení 

frakce Vysokého představitele pro vnější vztahy a stálého předsedy Evropské rady,  

- hledání rovnováhy mezi rotujícím a stálým vedením Unie.  

                                                 
32 

http://www.euractiv.cz/print-version/clanek/belgicke-predsednictvi-v-rade-eu-007688, 2010.
 

33 
Leakenská deklarace představuje prohlášení o budoucnosti EU, navázala na Deklaraci o budoucnosti Evropy 

z Nice. 

http://www.euractiv.cz/print-version/clanek/belgicke-predsednictvi-v-rade-eu-007688
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Finální program předsednictví Belgie 

Finální program Belgického předsednictví byl rozdělen na dvě části v souladu 

s programovým prohlášením předsednického tria.  

První částí je strategický rámec – seznamuje s hlavními strategicko – politickými 

prioritami. 

Druhou částí je operační program informující o prioritách předsednictví 

v jednotlivých konfiguracích Rady EU, kde se zaměřuje na pět hlavních směrů: 

1. socio-ekonomická oblast – problematika udržitelného rozvoje – východiska z krize a 

návrat k ekonomickému růstu, 

2. sociální oblast – sociální koheze – boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení, 

3. environmentální oblast – hospodářství a snižování emisí CO2, 

4. prohloubení spolupráci v evropském prostoru práva, bezpečnosti a svobody – 

oblast vnitřních záležitostí, azylu a imigrace (Stockholmský program), 

5. oblast vnějších záležitostí – EU jako vlivný aktér ve světě a efektivní politika ve 

vnějších vztazích. 

 

Shrnutí programu belgického předsednictví 

1. sociální a ekonomická témata – obnovit hospodářský růst prostřednictvím kroků 

zaměřených na řešení hospodářské krize, přijmout opatření k posílení dohledu nad 

finančními trhy, podporovat „zelená“ pracovní místa, inovace a přechod k „zelené 

znalostní ekonomice“, 

2. sociální otázky – podporovat sociální soudržnost bojem proti chudobě, rozvíjet 

služby v obecném zájmu, zdůrazňovat přidanou hodnotu EU v oblastech jakými 

jsou zdravotnictví či demografické změny, a to včetně reforem penzijních 

systémů, 

3. životní prostředí a klimatické změny – přechod k zelené ekonomice, příprava na 

prosincovou klimatickou konferenci OSN v Cancúnu, úpravy daní umožňující 

plnit cíle EU v oblastech zaměstnanosti, energetiky, dopravy a snižování emisí, 
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4. justice a vnitro – zavést tzv. Stockholmský program vydaný švédským 

předsednictvím roku 2009
34,

 zahájit vzájemné uznávání soudních rozsudků, 

5. vnější vztahy – pokračovat v politice rozšiřování EU a zahájit činnost nového 

diplomatického sboru – tzv. Evropské služby pro vnější činnosti (EEAS, 

European External Action Service)
35

. 

 

Úspěchy a neúspěchy belgického předsednictví 

Za úspěch předsednictví se považuje především, že sedmadvacítka odsouhlasila 

zpřísnění rozpočtových pravidel - zavedení finančního dohledu nad rozpočtovými hříšníky, 

které zahrnují i automatické sankce. Další úspěchem je získání jasnějších obrysu ve věcech 

jednotného evropského patentu a jeho jazykových verzí. Dalším úspěchem je schválení 

příhraničních pravidel, která se týká důchodců žijících v zahraničí a kteří mají nárok na 

kvalitní zdravotní péčí v zemi, ve které aktuálně žijí.  Bylo dojednáno i umístnění vesmírného 

navigačního systému Galileo v ČR.  

Za jediný neúspěch Belgického předsednictví se považuje nepřinesení žádného 

výrazného tématu nebo přelomové novátorské myšlenky.  

 

3.3 Předsednictví Maďarska 

Maďarsko přistoupilo k EU dne 01. 05. 2004 a v období leden až červen 2011 prožilo 

své první předsednictví v Evropské unii. Je třetí zemí z bývalého východního bloku, která 

bude předsedat EU.  

Bylo poslední zemí předsednického tria Španělsko, Belgie, Maďarsko v rámci 

osmnáctiměsíčního programu. Navazovalo na předsednictví Belgie a předávalo své 

předsednictví Polsku. 

 

 

 

 

                                                 
    
34

http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european_union/jl0034_en.h

tm, 2010. 
35 

http://eeas.europa.eu/what_we_do/index_en.htm, 2010. 

http://eeas.europa.eu/what_we_do/index_en.htm


28 

 

Obecná politická situace za předsednictví Maďarska 

- pokračuje dlouhodobá dluhová krize států eurozóny 

- EU prochází reformou společné zemědělské politiky 

- mezi členskými státy a institucemi propukly diskuse o struktuře a podobě budoucí 

dlouhodobé finanční perspektivy EU (pro období 2014-2020). 

 

Finální program předsednictví Maďarska 

1. Hospodářský růst, tvorba pracovních míst a sociální inkluze – problematika 

finanční krize Eurozóny a její řešení, 

2. Silnější Evropa – budování společných politik, 

3. Unie bližší svým občanům – snaha o přiblížení EU občanům zaměřena na právo a 

spravedlivost,  

4. Rozšíření EU a zahraniční politika – snaha o další kroky v rozšiřování EU, především 

jednání s Balkánem.  

Program si stanovuje také cíle v oblastech bezpečnosti, respektu k základním právům 

a klade také důraz na význam spolupráce členských zemí EU v boji proti organizovanému 

zločinu. 

 

Shrnutí programu maďarského předsednictví 

1. Hospodářský růst, tvorba pracovních míst a sociální inkluze: zavedení 

„evropského semestru“ pro zlepšení koordinace hospodářských politik členských států 

EU, revize Paktu stability a růstu, vytvoření mechanismu finančního dohledu, 

zavedení permanentního krizového mechanismu a povzbuzení diskusí o dlouhodobém 

rozpočtu EU tak, aby se na něm členské státy a instituce shodly co nejdříve. 

2. Silnější Evropa: diskuse o budoucnosti a podobě společné zemědělské politiky, 

definice společné energetické politiky, debaty o vodních zdrojích a budoucí podobě 

unijní regionální (kohezní) politiky. V neposlední řadě i implementace Dunajské 

strategie. 

3. Unie bližší svým občanům: vytvoření celoevropského azylového systému a další 

spolupráce v oblasti vnitra a bezpečnosti na základě Stockholmského programu, jehož 
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cílem mělo být posílení práv občanů EU a zvýšení bezpečnosti v Evropě. Maďarské 

předsednictví se zaměřilo i na efektivitu boje s organizovaným zločinem a tzv. 

kyberzločinem a propagaci Evropského roku dobrovolnictví. 

4. Rozšíření EU a zahraniční politika: podpora myšlenky pokračování v rozšiřování 

EU (vstup Chorvatska do EU), spuštění a hladké fungování Evropské služby pro 

vnější činnost (EEAS, European External Action Service) a podpoření iniciativy 

Východní partnerství (těsnější spolupráce s Arménií, Ázerbájdžánem, Běloruskem, 

Gruzií, Moldavskem a Ukrajinou). 

 

Úspěchy a neúspěchy Maďarského předsednictví 

Mezi úspěchy Maďarského předsednictví se považuje Podunajská strategie, Strategie 

integrace Romů a především uzavření přístupových jednání s Chorvatskem. Za další úspěch je 

považován, že během maďarského předsednictví byla rozšířena spolupráce Frontexu 

(Agentura pro kontrolu vnějších hranic), agentura umožní vysílat své důstojníky do třetích 

zemí v souladu s novou Evropskou politikou sousedství. 

Maďarské předsednictví se hodnotí jako úspěšné, i když během předsednictví muselo 

čelit tragédie v Japonsku, změnami v severní Africe a krizi v Eurozóně. Za neúspěchy 

předsednictví Maďarska se považuji neprosazení závazných cílů úspor energie a neúspěch 

v oblasti životního prostředí, jenž je nutný zásah. 

 

 

3.4 Předsednictví Polska 

Polsko je členem EU od roku 2004 a předsednictví v Radě EU se ujala poprvé. Polsko 

předsedalo od 1. července 2011 do 31. prosince 2011.   

 

Obecná politická situace za předsednictví Polska 

 prohlubující se krize eurozóny, 

 v říjnu 2011 je premiérka Ukrajiny Julije Tymošenko je odsouzena k sedmi letům 

vězení za zneužití svých pravomocí. 

  

http://europa.eu/volunteering/
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Finální program předsednictví Polska 

1. Evropská integrace jako zdroj růstu – podpora ekonomického růstu prostřednictvím 

rozvoje vnitřního trhu a využívání rozpočtu EU pro budování konkurenceschopné 

Evropy
36

,  

2. Bezpečná Evropa – potraviny, energie, obrana – řešení otázky EU – NATO, 

zintenzivnění ochrany v různých oblastech,  

3. Evropa – prospěch z otevřenosti – snaha o posun v rozšíření EU a trhu s nečlenskými 

zeměmi.  

 

Shrnutí programu polského předsednictví  

1. Evropská integrace jako zdroj růstu -  tj. podpoření ekonomického růstu 

prostřednictvím dalšího rozvoje vnitřního trhu, včetně elektronického, a využívání 

rozpočtu EU pro budování konkurenceschopné Evropy. Polsko zde kladlo důraz na 

digitální služby, polská vládá se zaměřovala na odstraňování překážek při příhraniční 

transakce on-line a snažila se snížit náklady za roaming. Polsko si velmi dobře 

uvědomovalo podíl malých a středních podniků na růstu HDP a proto prosazovalo 

podporu opatření pro přístup podniků ke kapitálovým trhům, 

2. Bezpečná Evropa – potraviny, energie, obrana = vyžadování zvýšení bezpečnosti 

v řadě oblastí – například zlepšení makroekonomické bezpečnosti, zlepšení 

hospodářského řízení v oblasti ekonomiky a financí, posílení vojenských a civilních 

možností EU, podporování opatření k upevnění přímého dialogu EU a 

Severoatlantické aliance (NATO, North Atlantic Treaty Organization Organisation). 

Proto projevilo snahu o posílení společné bezpečnostní a obranné politiky členských 

zemí EU,  

3. Evropa – prospěch z otevřenosti – tj. rozšiřování oblastí evropských hodnot a 

předpisů, včetně dalšího rozšíření EU a rozvoj spolupráce se sousedními zeměmi. 

Polské předsednictví přispělo k rozšíření zón volného obchodu se státy Východního 

partnerství. To položilo základy v procesu rozšíření vnitřního trhu miliónům 

  

                                                 
36 

http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/informace-o-agende-evropske-unie-behem-polskeho, 2012. 
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4.  nových spotřebitelů, konkrétně jednání Rady pro konkurenceschopnost v oblasti 

výzkumu, vývoje, jednání Rady pro Vzdělávání, mládež, kulturu a sport. 

 

Úspěchy a neúspěchy Polského předsednictví 

Polské předsednictví bylo s odstupem času hodnoceno jako úspěšné i přesto, že se 

nepodařilo dosáhnout některých důležitých cílů. 

Přínosem byla alespoň částečná shoda v některých zásadních dlouhodobě řešených 

otázkách kolem vzniku Evropského patentového soudu.  

Pro Polské předsednictví bylo největším zklamáním pak nepřijetí Rumunska a 

Bulharska do Shengenského prostoru. Dalším zklamáním pak bylo nepodepsání Dohody o 

přidružení s Ukrajinou, a to ani po summitu EU-Ukrajina. 

 

Belgické, Maďarské a Polské předsednictví jsou hodnoceny jako úspěšné, i když 

během svých předsednictví musely čelit různým překážkám, jako je krize v Eurozóně. Za 

handicap je považován fakt, že pouze Belgie je členem Eurozóny. Problém s krizí pořád trvá i 

v současné době, kdy se současné trio předsedajících zemí snaží zmírnit její dopady.   
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4 EVALUACE VÝSLEDKŮ „PŘEDSEDNICKÉHO TRIA“ 

Programy, kterými se dané předsedající země měly během svých mandátu řídit 

k dosažení vytyčených cílů, bude podrobněji uvedeno v následujících podkapitolách, kde 

bude zjištěno, jak se jim podařilo naplnit program. Během jejich programů došlo k mnoha 

událostem, které přímo či nepřímo mohly ovlivnit vývoj, průběh předsednictví. 

 

4.1   Realizace předsednictví Belgie a evaluace dosažených výsledků 

Od 1. července do 31. prosince 2010, se Belgie ujala předsednického křesla 

šestiměsíčního předsednictví Rady Evropské unie. Federální vláda, vlády jednotlivých 

regionů a obce společně postupovaly ke splnění tohoto úkolu. Podle federálního systému, 

federální, regionální nebo komunitní ministři, v závislosti na oblasti, předsedají 

Radě různých oblastí.  

Z Belgického předsednictví je možné prezentovat několik skutečností, které lze 

považovat za zajímavé. Jako první je vhodné zmínit belgickou přípravu na předsednictví v 

rámci trojky Španělsko – Belgie - Maďarsko, které způsobilo zatím nevídané provázání 

programů a uvedení do vzájemného souladu tří po sobě předsedajících zemí, kterým dala 

podmět Belgie
37

. Tato skutečnost způsobila zlepšení efektivnosti vzájemných konzultací, 

koordinaci cílů a spolupráce při výběru loga včetně jeho uměleckého propojení se všemi třemi 

zeměmi a v neposlední řadě přípravy programu všech tří zemí. Belgické předsednictví 

způsobilo prohloubení svého komunitárního přístupu hlavně svým cíleným ztotožněním s 

Lisabonskou smlouvou. 

Přístup Belgie, jako předsedající země, která byla v nové a neprověřené roli 

s podmínkami vstupu během platnosti Lisabonské smlouvy, byl dalším významným rysem. 

Rozhodující hlediskem byl rozsah spolupráce belgického předsednictví s HR Ashton a 

Evropským parlamentem, kdy se konal dvakrát do měsíce společný summit Task Force, 

složený z představitelů belgického Ministerstva zahraničních věcí a kabinetu HR Ashton. 

Úzká spolupráce belgického předsednictví probíhala také s Evropským parlamentem formou 

pravidelných měsíčních summitů spolu se snahou o zajištění co největší podpory 

europoslanců, která byla velmi důležitá pro úspěšný průběh předsednictví. Až na výjimky 

mělo belgické předsednictví podporu napříč celým politickým spektrem. Hlavní roli hrála   

                                                 
37 

http://www.euractiv.cz/evropske-instituce/link-dossier/belgicke-predsednictvi-000073, 2010. 

http://www.euractiv.cz/evropske-instituce/link-dossier/belgicke-predsednictvi-000073
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také úzká spolupráce s předsedou Evropské rady Hermanem van Rompuyem a plná podpora 

provést reformu ekonomického vládnutí Eurozóny, čelit zadlužování členských států, a zvýšit 

tempo ekonomického růstu EU jako celku. 

 

Hodnocení dosažených výsledků  

Belgie měla pragmatický přístup a cílem programu bylo získat co nejvíce dosažených 

konkrétních výsledků v jednotlivých prioritních oblastech s ohledem na legislativní agendu 

Rady a Evropského parlamentu. Velký důraz byl kladen na dobrou spolupráci mezi 

evropskými institucemi. 

Belgické předsednictví přikládalo velký význam inovacím Lisabonské smlouvy, která 

vstoupila v platnost rok před předsednictvím Belgie. Belgie pocítila změnu Lisabonské 

smlouvy především v přijetí rozpočtu pro rok 2011
38

 podle nových pravidel a po Lisabonské 

smlouvě v oblasti pravomoci EP při přijímáni rozpočtu EU. V prosinci se Belgickému 

předsednictví podařilo vyjednat, což vedlo ke schválení rozpočtu dvou právních odvětví.  

Belgickému předsednictví se také úspěšně podařilo uzavřít s parlamentem Smlouvu o 

vývoji Evropské iniciativy občanů, která byla zavedena Lisabonskou smlouvou a pojednává o 

poskytnutí milionům obyvatel, přinejmenším čtvrtiny členských států EU, možnost požadovat 

po Evropské komisi, aby v oblastech spadajících do její působnosti předložila návrhy určitých 

právních předpisů
39

.  

S rostoucím tlakem v Eurozóně, bylo prioritou Belgického předsednictví posílení 

hospodářského řízení Evropské unie. Během belgického předsednictví, Rada udělala první 

krok směrem k lepší koordinaci hospodářských politik zavedením "Evropského semestru", 

Jedná se o nový mechanismus pro makroekonomickou koordinaci politik, který začíná 

v lednu, kdy Evropská komise uveřejni Roční analýzu růstu, tato analýza je projednávána 

Evropským parlamentem a Radou EU, před březnovým zasedáním Evropské rady. V březnu 

jsou potom na základě Roční analýzy růstu stanoveny hlavní úkoly EU a jsou vydaná 

strategická doporučení k politikám. Na základě těchto doporučení členské státy předkládají 

své střednědobé rozpočtové strategie obsažené v  Programech stability a konvergence. 

Členské státy vypracovávají také Národní programy reforem, které obsahují reformy a plány 

jak se vypořádají členské státy s otázkami, jako jsou zaměstnanost, výzkum, inovace, 

                                                 
38 

 Tamtéž. 
39

http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/europoslanci-schvalili-reformu-financniho-dohledu-007930, 

2010. 
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energetika nebo sociální začlenění. Tyto programy jsou následně poslány a zhodnoceny 

Komisi. Komise na základě těchto dokumentu vydává pokyny pro členské země ještě před 

uzavřením jednání ohledně rozpočtu pro následující rok, Rada EU a Evropský rada daným 

státům dávají politická doporučení.   

Další prioritou bylo v návaznosti na globální bankovní krizi posílení sledování a 

regulace finančního sektoru. Rada a Evropský parlament se dohodly na vytvoření regulačních 

orgánů. První z nich je Evropský orgán pro bankovnictví (EBA, European Banking 

Authority), druhým je Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA, European Securities 

and Market Authority), který dohlíží na trh s cennými papíry a třetím je Evropský výbor pro 

pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA, European Insurance and 

Occupational Pensions Authority), který má na starost penzijní fondy a pojišťovny. Tyto 

orgány byly zřízeny nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 

24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné 

papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 

2009/77/ES
40

. Tyto orgány byly zřízeny za účelem lepšího chodu vnitřního trhu, pořádné, 

působivé a společné úrovně řízen a dozoru, dále zajištěni nedotknutelnosti, průhlednosti, 

fungování finančního trhu, také podpora koordinace na mezinárodní scéně atd. Hlavním 

orgánem EBA, ESMA a EIOPA  je Rada orgánu dohledu a je tvořena předsedou, vedoucími 

představiteli členských států, zástupcem Komise, Evropské centrální banky a zástupcem 

Evropské rady pro systémová rizika.  

Rovněž se také rozhodlo o vytvoření Evropského rada pro systémová rizika (ESRB, 

European Systemic Risk Board), jejímž úkolem je dohled nad finančním systémem, řešením a 

analýzou jejích chyb. Tato rada se zodpovídá Evropské centrální bance (ECB, European 

central bank), v čele rady stoji prezident ECB. Rada se skládá z guvernérů centrálních bank 

všech členských států EU, viceprezidenta ECB, z předsedů EBA, ESMA a EIOPA.  

Předsednictví bylo také zaměřeno na zavádění dlouhodobých strukturálních reforem. 

Hlavní pozornost byla věnována strategii pro růst a zaměstnanost Strategie Evropa 2020, 

která byla zahájená v červnu 2010. Rada nejdříve přijala integrované směry pro růst 

hospodářství a zaměstnanost, vymezující rámec prováděni Strategie Evropa 2020 v těchto 

oblastech. Byly zahájené první diskuse o stěžejních iniciativách Rady a Komise o mobilitě 

mládeže, inovacích, průmyslové politice, boji proti chudobě, rozvoji nových firem s cílem 

posílení vnitřního trhu a nových obchodních strategií o způsobu otevření nových 

                                                 
40

 http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/mezinarodni_aktivity/esma.html, 2010. 

http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/mezinarodni_aktivity/esma.html
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legislativních návrhů v těchto oblastech. Dne 3. března 2010 Evropská komise nastínila 

Strategii Evropa 2020, která je založena na třech prioritách Strategii pro znalostní (cílem je 

rozvíjet ekonomiku založenou na inovacích a znalostech), udržitelný (podpora 

konkurenceschopnější a ekologičtější ekonomiky) a inkluzívní růst (podpora ekonomiky, 

která má vysokou zaměstnanost, vyznačující se územní a sociální soudržnosti). Do roku 2020 

si EK stanovila 5 cílů, kterými jsou:  

‒ Zaměstnanost - kdy 75% osob ve věkové kategorii od 20 do 64 let by mělo byt 

zaměstnáno,  

‒ Výzkum, vývoj a inovace – investovat 3% HDP EU do výzkumu, vývoje a inovací, 

‒ Změna klimatu a energetika – snížit emise skleníkových plynů o 20% ve srovnání 

s rokem 1990, zvýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů na 20% a zvýšit 

energetickou účinnost o 20%, 

‒ Vzdělávání - Snížit míru nedokončení studia pod 10%, dosáhnout ve věkové kategorii 

od 30 do 34 let alespoň 40% podílu vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva, 

‒ Chudoba a sociální vyloučení – snížit alespoň o 20 milionů počet lidí, kteří žijí 

v chudobě a sociálním vyloučení nebo jsou na pokraji chudoby a hrozí jim sociální 

vyloučení. 

Tyto cíle jsou dosahovány koordinaci orgánů členských zemí, tak aby se jejich priority 

nevylučovaly, ba naopak podporovaly a to za pomoci sedmi iniciativ. U znalostního růstu to 

je Digitální agenda pro Evropu, Unie inovací, Mládež v pohybu. U Udržitelného růstu to je 

 Evropa méně náročná na zdroje, Průmyslová politika pro éru globalizace a u inkluzívního 

růstu Program pro nové dovednosti a pracovní místa, Evropská platforma pro boj proti 

chudobě. 

Rada přijala některé závěry týkající se řízení Evropské strategie zaměstnanosti v rámci 

strategie "Strategii Evropa 2020" a Evropského semestru, byl schválen společně posuzovací 

rámec jako nástroj pro analýzu a sledování politiky zaměstnanosti a dalšího hodnocení 

národního programu reforem v oblasti zaměstnanosti v rámci Evropského semestru. 

Dalším z hlavních cílů belgického předsednictví bylo přispět k soudržnější evropské 

zahraniční politice. Přechod a vytvoření Evropské služby pro vnější činnost (EEAS, External 

European Action Service), bylo v tomto ohledu největší prioritou. Na začátku belgického 

předsednictví byl schválen základní nástroj pro založení a fungování EEAS. V říjnu bylo 

dosaženo dohody s EP o dalších nástrojích -  personálních, rozpočtu a finančních nařízení, 

které byly důležité pro správné fungování této služby. Hlavní osoba, která řídí činnost EEAS 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=cs&catId=958
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=961&langId=cs
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=961&langId=cs
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je vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku 

Catherine Ashtonová a 28 vysokých úředníků, které jmenovala do svých funkcí práce 

Ashtonová. Hlavním úkolem EEAS je stmelovat EU, při řešení otázek týkajících se vnějších 

politik a vnějších vztahů, politických návrhů a s její realizaci, pomáhá také předsedovi 

Evropské rady a Komise s řešením vnějších vztahů a zajišťovat tak lepší a užší spolupráci 

s členskými státy. 

V říjnu Rada přijala závěry EK a EP s názvem Na cestě k důraznější evropské reakci 

na katastrofy: úloha civilní ochrany a humanitární pomoc
41

, které pojednávají o lepší 

koordinaci osob a zdrojů v případě katastrof.   

Dne 27. července byla slavnostně otevřena přístupová jednání s Islandem, který dosáhl 

ve vztahu s EU vysoký stupeň integrace. Od roku 1994 je členem Evropského hospodářského 

prostoru a v roce 2000 členem schengenského prostoru, jako jejich člen musel přijmout 

některé právní předpisy, vycházející z členství. Island si podal přihlášku v červenci roku 

2009.  V únoru 2010 Evropská rada požádala Komisi o stanovisko k členství Islandu v EU, a 

ta následně vydala stanoviska k žádosti o členství Islandu v EU. Šest kapitol bylo uzavřeno 

s Chorvatskem, Chorvatsko požádalo o členství v roku 2003, o rok později bylo Komisi 

přijato kladné stanovisko k této žádosti, přístupová jednání začala až v roce 2005. Po 

dlouhých přístupových jednáních nakonec Evropský parlament schválil připojení se k EU dne 

1. července 2013, kdy to bylo zpečetěno přístupovou smlouvu Chorvatska o vstupu do EU 

v prosinci 2011. Chorvatsko bude 28. zemí EU.  V roce 2009 požádalo o členství Srbsko, jeho 

žádost o členství byla předána k posouzení Evropské komisi v roce 2010 až v roce 2012 ji byl 

udělen status kandidátské země. S Tureckem, bylo dosaženo značného pokroku s přípravami 

na otevření jednání o kapitole "soutěže". Turecko se snažilo už v roku 1959 o členství v EHS 

a v roku 1987 o členství v ES, ale až v roce 2005 bylo rozhodnuto o přístupových jednáních 

EU s Tureckem. V prosinci přijala Rada závěry o stavu příprav ve všech kandidátských zemí 

a zemí s perspektivou členství. Jedním z výsledků bylo, že Evropská rada rozhodla 17. 

prosince, o udělení Černé Hoře statusu kandidátské země, která požádala o členství v roku 

2008. 

Belgické předsednictví bylo inovativní ve svém úsilí o zlepšení zahraniční 

reprezentace EU. Během předsednictví Belgie byla uzavřena dohoda Radou pro zahraniční 

věci o prozatímním uplatňování dohody o volném obchodu mezi Unií a Jižní Koreou. Summit 

EU a Jižní Korey se konal v říjnu, šlo o nejambicióznější obchodní dohodu, kdy bylo v EU 

                                                 
41 

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/civil_protection/ah0007_cs.htm, 2011. 
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dosaženo. Tato dohoda má směřovat k lepší obchodní spolupráci EU a Asii. Cílem dohody je 

vzájemná liberalizace obchodu zboží a služeb, včetně oblasti duševního vlastnictví, 

konkurence a státní pomoci. 

  Během předsednictví bylo dosaženo dohody o začátku jednání o volném obchodě 

s Malajsií a s Čínou ochraně zeměpisných označení vín, lihovin, zemědělských produktů 

a potravin.  

Také na mnohostranné úrovni, bylo dosaženo pokroku, včetně uzavření jednání o boji 

proti padělání a uzavření dohody mezi Unií a Ruskem o zapojení se Ruska do Světové 

obchodní organizace (WTO, World Trade Union). 

Během předsednictví Belgie se konal Summit o biologické rozmanitosti v Nagoy 

CPO10, na kterém se 18 000 delegátu ze 193 krajin dohodli na přijetí balíčku, který zajisti 

ekosystém planety pro konstantní udržení lidského blaha v budoucnosti a Klimatický summit 

OSN COP16 v Cancúnu, kde byla podepsána dohoda o snížení emisi USA a Čínou. Cílem 

bylo učinit svět bezpečnější, více prosperující a udržitelný pro všechny. Účastnící summitu se 

shodli na zřízení Fondu Zelené klimatu a finančního systému pro chudší země s cílem snížit 

jejich znečištění a náročných zdrojů energie, a přizpůsobit a pohotově reagovat na změny 

klimatu souvisejících s přírodními útrapami.  Tyto snahy vedly ke skutečnému úspěchu v 

Nagoji a reálnému pokroku v Cancúnu. 

Dále byla uzavřena dohoda mezi členskými zeměmi o revizi Eurovignette týkající se 

znečištění vzduchu, zvukové znečištění a přetížení komunikací. Tato revize umožnila 

členským státům pokrývat náklady za znečišťování ovzduší, hluku způsobené nákladní 

dopravou, určenými tarify. 

Belgickému předsednictví se podařilo dosáhnout inovativních pokroků v různých 

oblastech. Bylo uzavřeno mnoho dohod např. o právu cestujících autobusem, práva 

spotřebitelů, o správní spolupráci mezi členskými státy, o fiskální bezpečnosti, přeshraniční 

dopravě atd. 

 

4.2  Realizace a hodnocení předsednictví Maďarska v Radě EU 

Maďarsko vykonávalo předsednictví EU v první polovině roku 2011, jako třetí z tria 

po Španělsku a Belgii. V rámci této trojice předsednictví v rámci této trojice čelilo novým 

výzvám v mezinárodním a evropském kontextu. Rok 2011 byl jedním z nejtěžších roků EU, 

http://www.thedailystar.net/story.php?nid=165746
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kdy probíhala krize, a některé státy jako jsou Řecko, Irsko požádalo pomoc EU, ale i další 

státy mají problém s finanční stabilitou, dále došlo k jaderné havárii ve Fukušimě a změnilo se 

politické klima v severní Africe. Maďarsko tím stálo před obtížnými a neočekávanými úkoly, 

kterým čelilo flexibilně v plné spolupráci s institucemi EU.  

S problémy euro krize, jejímiž důsledky byla stagnace ekonomiky, recese, zadluženost 

a vysoká nezaměstnanost, kterým čelila Evropa se muselo vypořádat i Maďarsko. V tomto 

duchu Maďarsko představilo program Silnější Evropa na evropské úrovni, který pojednává o 

vývoji a tváři společné zemědělské politiky, energetické politiky o budoucnosti kohezní politiky, 

vodních zdrojích, ale také o realizaci Podunajské strategie. Během Maďarského předsednictví byla 

zachovaná stabilita Eura a v důsledku toho podpořilo Maďarsko země Eurózony ve všech 

jejích úsilích např. v růstové dráze, stabilizaci ekonomické situace, i když se samotné 

Maďarsko nepřipojilo k Paktu pro posílení stability eura - Pakt Euro plus s cílem zlepšit 

kvalitu koordinace hospodářských politik v Eurozóně a větší konkurenceschopností. 

 

 Hodnocení dosažených výsledků  

Dominantním tématem maďarského předsednictví bylo oživení ekonomiky a 

vypracování nové podoby ekonomického vládnutí. Maďarsko tak bylo prvním 

předsednictvím, které odstartovalo tzv. evropský semestr, je jinými slovy šestiměsíční 

období, během kterého  každý rok jsou analyzovány rozpočtové a strukturální politiky 

členských států a jehož podstatou je včasné odhalení veškerých nesrovnalostí a zárodků 

možné nerovnováhy tak, aby se neopakovala řecká dluhová krize. 

Maďarské předsednictví mělo také v úmyslu dohlížet na jednání o reformě dohledu 

nad finančními trhy, a to včetně transparentnosti na kapitálových trzích, vytvoření rámce na 

předcházení krizí a revize kapitálových požadavků na banky. V krátkodobém horizontu se 

Maďarsko jako předsednická země soustředila i na stabilitu jednotné měny euro. 

 Maďarsko stálo v čele Evropské unie v době ostrých diskuzí o vnitřní finanční 

stabilitě EU. Britský premiér David Cameron na prosincovém summitu v roce 2010 prohlásil, 

že bude usilovat o to, aby se objem dlouhodobého rozpočtu EU už více nezvyšoval. Jiný 

zájem měli nováčci ze střední a východní Evropy, které patří ke státům, do nichž 

prostřednictvím regionálních fondů proudí velké množství financí. Peníze ze společného 

evropské rozpočtu financují mimo jiné rekonstrukce silnic, programy na zlepšení životního 

prostředí nebo například různé rekvalifikační a pracovně vzdělávací kurzy. 
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Dalším diskutovaným tématem, byla reforma zemědělství. Zemědělců v té době na 

jejich podporu představuje 44 %, což představovalo přibližně 53 miliard EUR celkových 

unijních výdajů. Na zemědělství nejvíce dotací připadá Francii, kdy Francie se bude snažit o 

obhajobu. Velká Británie trvala opět na udržení svého rabatu, který si v minulosti vymohla 

premiérka Margaret Thatcher. Obsahem reformy jsou doporučení pro budoucí zemědělskou 

politiku a to v odstranění zbývajících překážek, které brání fungování vstupních a výstupních 

trhů, zejména otevřenější přístup na trh EU, a průhlednějších celoevropských trhů pro prodej a 

pronájem pozemků, výrobních kvót a platebních nároků, zvýšit podporu a investovat do 

modernizací v zemědělství, zavadění účinného rámce pro řízení rizik v EU v oblasti 

výrobních smluv, pojištění a budoucích kontraktů a v případě životního prostředí poskytnou 

podporu zemědělcům, které pěstují podle pravidel a v souladu s životním prostředím.  

Během maďarského předsednictví byla kvůli vzniku stálého záchranného fondu 

změněna Lisabonská smlouva, která platí teprve od prosince roku 2009. „Členské státy, 

jejichž měnou je euro, mohou vytvořit stabilizační mechanismus, který bude aktivován, pokud 

nebude zbytí, na záchranu stability eurozóny jako celku. Poskytnutí jakékoliv finanční pomoci 

v rámci mechanismu se bude řídit přísnými podmínkami.“
42

, tak zněly navrhované věty, které 

by měly být do Lisabonu doplněny. V roce 2013 by měl tento stabilizační mechanismus 

nahradit dva pilíře stávající mechanismu a to Evropský finanční a stabilizační fond  a 

Evropský finanční a stabilizační mechanismus. 

Jednou z nejdůležitějších priorit maďarského předsednictví a zároveň předsednického 

tria bylo dokončení implementace víceletého tzv. Stockholmského programu pro oblast 

spravedlnosti a vnitra. Program si stanovuje cíle v oblastech bezpečnosti, respektu 

k základním právům a klade také důraz na význam spolupráce členských zemí EU v boji proti 

organizovanému zločinu. Maďarské předsednictví se soustředilo obzvláště na řešení romské 

otázky, která zejména ve druhé polovině roku 2010 byla probíraná jak ze strany vlád 

členských států, tak ze strany veřejnosti v souvislosti s vyhošťováním bulharských a 

rumunských Romů z Francie. Během předsednictví Maďarska, kde žije 4 % romská 

menšina
43

, byla představena oficiální „Strategie integrace Romů“. Maďarský premiér Orbán 

prohlásil, že z dokumentu bylo patrné, že na území EU existují jak kočovní Romové, tak ti, 

kteří se trvale usadili. Tato strategie má za cíl zlepšit kvalitu života Romů a začlenění jich do 

společnosti. V současné době pouze 42 % romské menšiny má ukončeno základní 

                                                 
42 

http://www.euractiv.cz/print-version/link-dossier/madarske-predsednictvi-000075, 2011. 
45

 Tamtéž. 
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vzdělání,cílem této strategie je ukončení základní docházky u všech romských děti
44

. Umožnit 

jim rovnocenné začlenění na pracovní trh, přístup k sociální péči a přístup k adekvátnímu 

bydlení.  

Maďarské předsednictví podporovalo rozšíření unijního schengenského prostoru, 

v němž byly odstraněny hraniční kontroly – a to především o dvě balkánské země, tj. 

Rumunsko a Bulharsko. Tato iniciativa se ale rozcházela s představami dvou silných hráčů – 

Francie a Německa. Jejich ministři vnitra ve společném dopise adresovaném Evropské komisi 

v polovině prosince 2010 vyzvali Brusel, aby s rozšířením Schengenu o tyto dvě země příliš 

nespěchal – ani jedna z nich totiž zatím nedostála podmínkám, jejichž splnění je ke vstupu 

nutné. Důležitým úspěchem Maďarska bylo dokončení přístupových jednání s Chorvatskem, 

v červnu k tomu dala souhlas Komise EU a v červnu ještě byly ještě ukončená přístupová 

jednání.  

Maďarsko se v průběhu svého předsednictví EU soustředilo také na celkový obraz 

energetické politiky EU. Hlavní náplní únorového summitu roku 2011, na němž se sešly hlavy 

států a vlád členských zemí EU, byla otázka fungování energetických trhů v EU.  Na základě 

tohoto setkání se pak vypracovávají společné závěry ke dvojici strategických dokumentů – 

prvním z nich je strategie EU s názvem „Energie 2020“, která stanovuje vize a cíle pro 

energetický sektor v nadcházejícím desetiletí, druhý pak představují priority energetické 

infrastruktury s výhledem až za rok 2020. Oba dokumenty představila Komise v listopadu 

roku 2010 a od ledna 2011 je prodiskutovávají členské státy. Hlavním cílem této strategie je 

především snížit energetickou spotřebu, zvýšit konkurenceschopnost trhu, zajistit energetické 

dodávky, dosáhnout cíle EU v oblasti politiky klimatu a koordinovat jednání s dodavateli
45

. 

  Dalším důležitým dokumentem, byl aktualizovaný Akční plán energetické účinnosti 

(EEAP, Energy Efficiency Action Plan), který v březnu představila Komise. Tento plán 

navrhuje nová opatření. Povinnost členských států je stanovení cíle úspory energie ve výši 9 

%, který má byt splněn do devíti let. Dalším cílem je zvyšování účinnosti budov jak veřejných 

tak soukromých a tím snížit spotřebu energii atd. 

Za jeden z neúspěchů maďarského předsednictví se považuje řešení ekologických 

problému v dostačující míře. Především ve změně klimatu a obnovitelných zdrojů 

v environmentální oblasti se Maďarsku nepodařilo prosadit cíle úspor energie. Maďarsku se 
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http://ec.europa.eu/news/justice/110407_cs.htm, 2011. 
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http://ec.europa.eu/news/energy/101112_cs.htm, 2010. 
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vytýkalo odložení východního summitu 27 za účasti USA, který se měl během jejího 

předsednictví konat v Budapešti a byl přesunut na pozdější dobu.  

Dále mediální zákon, který se přeměnil na diskuzi o maďarské ústavě. Proto se zdálo, 

že se jedná spíše o Maďarsko než o EU. Maďarské předsednictví bylo kritizováno kvůli 

postojům vůči socialistům v jeho krajině, ale všeobecně, protože předseda Rady Urban 

několikrát během předsednictví zdůraznil, že není důležitý Brusel, ale důležité je to o čem 

národní státy rozhodují a nikdo se nebude míchat do jeho věcí, což bylo posuzováno jako 

nevhodné. Tento zákon schválil maďarský parlament a pojednává o tom, že novináři nebudou 

muset uvádět zdroje, ze kterých čerpali při psaní. Maďaři museli tento zákon pod nátlakem 

EK pozměnit. Zákon byl kritizován Komisi zejména při registraci veškerých medií a 

webových služeb, dále otázky vyváženého zpravodajství a působení medii v ostatních zemí 

EU. 

Během předsednictví Maďarska byla přijata Podunajská strategie, kdy ji v roce 2009 

Evropská rada přijala a v roce 2010 ji předložila Komisi. Do této strategie jsou zapojeny 

nejenom státy EU, ale i evropské státy mimo EU. Tato strategie byla vytvořena s cílem 

pomoci těmto státům společným úsilím bojovat proti problémům tykající se lodní dopravy, 

energetiky a životní prostředí v oblasti Dunaje.  Dunaj protéká 10 zeměmi a je dlouhá 2 875 

km, ústí v německém Schwarzwaldu.  Přijetím podunajské strategie se ihned po její přijetí 

rozpoutala debata, že si Maďarsko ve své ústavě schválilo externalitu, sjednocování Velkého 

Maďarska. Přesto že byla přijata během předsednictví Maďarska Strategie o integraci Romů, 

tak chování Maďarska vůči Romům přesahovala zákony.  

Z pohledu výkonu funkce předsedy Evropské rady si Maďarsko zaslouží absolutorium 

v porovnání s jinými předsednictvími, především v aktivitě. Během jeho předsednictví bylo 

přijato 100 legislativních a nelegislativních aktů, z toho 50 v procesu spolurozhodování Rady 

EU s EP. Během předsednictví byly ukončeny přístupové jednání s Chorvatskem a čtyři 

přístupové jednání s Islandem.  

 

4.3   Realizace předsednictví Polska a hodnocení dosažených výsledků 

Polsko předsedalo Radě EU od 1. července 2011 do 31. 12. 2011. Vystřídalo tak 

Maďarsko a započalo předsednictví nového tria Polsko Dánsko – Kypr, které souvisí s 

vytvořením nového společného programu všech tří států po dobu 18 měsíců. Obsah 

předsednictví značnou mírou ovlivňují důsledky podepsání Lisabonské smlouvy, stav 
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evropské ekonomiky v post-krizovém období, dále ji určuje dlouhodobá agenda EU a také 

komplexní globální kontext, který zvyšuje stále více svůj význam v procesu politického 

rozhodování na úrovni EU. Polsko se během svého předsednictví zaměřilo na tři oblasti, které 

by měly být posíleny k účelu zajištění ekonomického a politického rozvoje v EU. Jednou ze 

tří oblastí je posílení evropské integrace jako zdroje ekonomického růstu, dále větší otevřenost 

EU a v neposlední řadě zvýšení bezpečnosti v EU. Uváděných priorit chtělo Polsko dosáhnout 

za účelem prohloubení vztahů s východními sousedy EU (Moldávie, Ukrajina), vnitřního trhu, 

vytvoření společné bezpečnostní a obranné politiky, zefektivnění společné energetické 

politiky, efektivnější využívání intelektuálního kapitálu, snížení rozpočtových deficitů a 

veřejných dluhů. 

 

Hodnocení dosažených výsledků  

V prosinci roku 2011 vstoupilo v platnost šest legislativních balíčků k posílení 

ekonomického řízení v EU. Polsko prosadilo dohodu šesti balíčků v polovině září po 

zdlouhavých jednáních. Balíčky se týkají dlouho očekávané reformy trhu, jako jsou 

ekonomická stabilita v EU, zmírnit rozdíly v makroekonomických agregátech a v oblasti 

konkurenceschopnosti. A to tvorbou zpřísněných rozpočtových pravidel. 

Dalším úspěchem bylo přijeti rozpočtu na rok 2012, jehož výše byla navrhnuta 

členskými zeměmi. Výrazný nárůst byl zaznamenán v množství závazků a požadavků 

navržených evropským parlamentem, které v prvé řadě zahrnují Strategii Evropa 2020. 

Kompromis, kterého bylo dosaženo, umožňuje skloubit potřebu zachování přiměřené finanční 

kázně se zvýšenými finančními potřebami pro rozvojovou politiku. Rozpočet byl přijat 

v listopadu a v prosinci 2011 po několikaměsíčních jednáních  stvrzen podpisem Jerzyho 

Buzka. Rozpočet pro rok 2012 je 129,1 milionu € oproti roku 2011 byl rozpočet navyšen o 

1,85%. Nejvíce peněz je vyčleněno do Soudržnosti pro růst a zaměstnanosti 52,8 miliard € a 

v rámci Ochrany přírodních zdrojů a hospodaření s nimi 44 miliard € na zemědělské trhy. 

Nejméně je vynakládáno na Občanství, svoboda, bezpečnost a právo a to 2,1 miliard €. Viz 

tabulka č.4.1., která zobrazuje změnu oproti rozpočtu z roku 2011 a také rozdělení prostředky 

na závazky a položky plateb. 

  



43 

 

€ Tabulka č. 4.1:  Rozpočet EU na rok  2012 

Kapitola rozpočtu 
Miliard € 

% z celkového 

rozpočtu 

  

% Změna od roku 

2011 

Závazky Platby Závazky Platby 

Udržitelný růst 67,5 55,3 45,9 4,7 3,2 

Zachování a řízení 

přírodních zdrojů 
60,0 57,0 40,8 2,2 1,9 

Občanství, svoboda, 

bezpečnost a spravedlnost 
2,1 1,5 1,4 10,9 -1,3 

EU jako globální hráč 9,4 6,9 6,4 7,4 -2,5 

Administrativa 8,3 8,3 5,6 1,3 1,3 

Zdroj: http://ec.europa.eu/budget/figures/2012/2012_en.cfm. 

Delegáti členských států EU a partnerských zemí shrnuli první dva roky partnerských 

aktivit a ujasnili směr jejich budoucnosti. Evropská unie je připravena pomoci východním 

zemím a diskutovat o formě bližší integrace. Během předsednictví Polska v radě EU se 

vyjádřila o pomoci Bělorusku pouze v případě zásadních změn, jakož je plná amnestie a 

rehabilitace vězňů zatčených po volbách, zahájení jednání s opozicí a konání parlamentních 

voleb v souladu s normami Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Iniciativu 

balíčků pro Bělorusko během předsednictví představila polská vláda s cílem udělování grantů 

a půjček mezinárodními institucemi, jako jsou Evropská investiční banka a Evropská banka 

pro obnovu a rozvoj. Finanční pomoc z EU směřující do Běloruska je podmíněna konáním se 

parlamentních voleb podle mezinárodních standardů a propuštění a rehabilitaci všech 

politických vězňů. 

Prosincové obchodní jednání s Gruzií a Moldávií posílilo partnerství Arménie a 

Azerbajdžánem. Dne 12. prosince 2011 za přítomnosti ministra zahraničních věcí Radoslawa 

Sikorského a evropského komisaře pro obchod Karla de Guchta byli podepsané dokumenty 

pro zahájení obchodních jednání s Gruzií a Moldávií. V říjnu Arménie podepsala partnerství 

v oblasti mobility. 

Během předsednictví Polska byla ukončena jednání o zóně volného obchodu a 

Asociační dohoda s Ukrajinou. Podpis této dohody se uskutečnil v prosinci roku 2011. 

Velkým úspěchem polského předsednictví je přijetí závěru členských států o zlepšení 

zabezpečení dodávek energie v Evropě. Tato dohoda byla prioritou předsednictví Polska, 

která se mu podařila naplnit. Polské předsednictví bylo relativně úspěšné z ekonomického 

hlediska, byl přijat balíček six-pack, kde dvě opatření jsou monitorovací a čtyři realizační 
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týkající se disciplíny v rámci EU, které mají zmírnit dopady krize a jejich následků. Jediná 

možnost je zavedení pravidel, kdy krajiny budou automaticky postižena sankcemi, když 

nebudou plnit své ekonomické závazky, tzn. disciplínu a finanční pořádek ve finančních 

rozpočtech. 

Za tohoto předsednictví se podepsala přístupová smlouva s Chorvatskem, i když byly 

všechny náležitosti připraveny za maďarského předsednictví. Smlouva byla zpečetěna 

podpisem prezidenta republiky Ivem Josipovićem a odstupující premiérkou Jadrankou 

Kosorovovou a to dne 9. Prosince 2011. Chorvatsko požádalo o vstup do EU už v roce 2003, 

přístupové rozhovory začaly až v roce 2005. Chorvatsko by mělo vstoupit do EU 1. července 

2013, to také potvrdili voliči v referendu v lednu 2012, kdy pro vstup do EU bylo 67 % 

voličů. 

Belgie, Maďarsko a Polsko se svých předsednictví ujaly, dle hodnocení, poměrně 

úspěšně. Belgie, která předsedala už po sedmnácté má větší zkušenosti předsednictvím, 

v době svého předsednictví měla Belgie finanční krizi a vnitrostátní krizi, kdy Belgie neměla 

vládu. Svého úkolu předsednictví se zhostila poměrně dobře. Maďarsko a Polsko, jako nové 

členské státy sbíraly zkušenosti během předsednictví. Nováčkům v roli předsednictví se vedlo 

poměrně dobře. Ze strany odborníků a široké veřejnosti se tyto předsednictví pokládají za 

úspěšné.  
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5 ZÁVĚR 

 

Plnit roli předsednické země je náročný proces vyžadující dlouhou a vytrvalou 

přípravu s jasným cílem zlepšit ekonomické, sociální a ekologické problémy, které se neustále 

vyskytují, ohrožují jednotlivé členské státy a stabilitu celé Evropské unie jako celku. 

Na počátku bakalářské práce je probrána charakteristika institucionální struktury 

hlavních orgánů Evropské unie, jimiž jsou Evropská rada, Rada Evropská unie, Evropská 

komise, Evropský parlament a Soudní dvůr EU. Předsednictví je vnímáno za velmi důležité 

z pohledu reprezentace Evropské unie, proto přípravám na předsednictví se věnuje maximální 

příprava již v období před samotným předsednictvím jak v jednotlivých členských státech, tak 

na úrovni institucí EU. Důležitý aspektem koncepce předsednictví je návrh jeho priorit. 

Předsednictví navrhuje program společně s dalšími dvěma zeměmi v rámci tzv. tria 

předsednictví. Předsednické trio má vlastní program a žebříček priorit, jenž musí prezentovat 

Radě EU a Evropskému parlamentu. Přesněji se jedná o obhajobu předsednických plánů a 

provedení vyhodnocení po skončení předsednictví dané země s ohledem na země 

předsednického tria.  

Druhá kapitola pojednává o přípravě osmnáctiměsíčního předsednictví Španělska, 

Belgie, Maďarska, jehož hlavními cíli byla revize Lisabonské strategie, tak aby Evropská unie 

lépe čelila ekonomické krizi, a vypořádala se s následky krize prostřednictvím opatření 

týkající se obnovy udržitelného růstu, vyšší míry zaměstnanosti a zlepšení 

konkurenceschopnosti, lepšího dohledu nad finančními trhy, vypořádání se s otázkou lidských 

práv a svobod, zlepšení životního prostředí atd. Jelikož cílem této práce je evaluace výsledků 

předsednictví Belgie, Maďarska a Polska, pozornost byla zaměřená i na osmnáctiměsíční 

program Polska, Dánska a Kypr. Cílem tohoto programu je implementace změn Lisabonské 

smlouvy, dále vypořádání se s krizí a snaha dostat ekonomiku ke stabilním 

makroekonomickým podmínkám, a především aktivity zaměřené na vytvoření nového 

finančního rámce. Tato kapitola rovněž pojednává o jednotlivých předsednictvích, kde 

pozornost byla zaměřena především na situace, kterým v období jejích předsednictví musely 

dané státy čelit. Pozornost byla zaměřená také na šestiměsíční programy předsedajících zemí, 

tedy Belgie, Maďarska a Polska.  

Třetí kapitola pojednává o realizaci daných předsednictví a o zhodnocení jejích 

šestiměsíčních mandátů v Radě EU. V rámci této kapitoly jsou zmíněny jak úspěchy, tak 

neúspěchy daných zemí během jejích předsednictví v Radě EU. Belgie, Maďarsko a Polsko  
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během svých předsednictví měly těžký úkol, jelikož musely čelit krizi, i když měly svůj 

program dopředu vytvořeny, tak se vypořádaly s nečekanými situacemi pohotově. Během 

jejich předsednictví se konalo nespočet jednání, summitu, které skočily úspěchem.  

V této práci byly vymezené dva základní cíle. Prvním cílem práce bylo vymezení 

institucionální struktury Evropské unie a charakteristika institucí EU, tento cíl byl splněn 

v úvodní kapitole, kde bylo toto téma podrobně rozvedeno. Druhým cílem této práce bylo 

podrobné obeznámení se s předsednictvím Belgie, Maďarska a Polska a implementace 

výsledků předsednictví jednotlivých států. Tento cíl byl splněn v následujících dvou 

kapitolách. Celkový cíl bakalářské práce byl splněn. 

   

 

 

 

 

  



47 

 

Seznam literatury 

 

Knihy:  

1. FIALA, Petr a Markéta PITROVÁ. Evropská unie. Brno: Centrum pro studium 

demokracie a kultury (CDK), 2009. ISBN 978-80-87071-07-6. 

2. CINI, Michelle a Nieves Perez – Solorzano, BORRAGAN. European Union Politics. 

New York: Oxford University Press, 2010. ISBN 978-0-19-954863-7.  

3. KANIOK, Petr. Předsednictví rady EU: Příběh půlstoletí. Brno: Masarykova 

univerzita – Mezinárodní politologický ústav, 2008. 173 s.  ISBN 978-80-2104765-5. 

4. KANIOK, Petr a Markéta PITROVÁ. Předsednictví: vrcholem rad v EU. Brno: 

Mezinárodní politologický ústav, 2006. ISBN 80-210-4076-9. 

5. KANIOK, Petr a Markéta PITROVÁ. Česká politika v Evropské unii. Brno: 

Mezinárodní politologický ústav, 2006. ISBN 80-210-4076-9. 

6. KARLAS, Jan a kolektiv. Jak předsedat Evropské unii? Praha: Ústav mezinárodních 

vztahů, 2008. ISBN 978-80-86506-66-1. 

7. ZBÍRAL, Robert. Institucionální rámec Evropské unie: Právně-politický pohled. 

Praha: Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví Bohumily Hořínkové a 

Jana Tuláčka, 2007. 239 s. ISBN 978-80-7201-682-2. 

 

Elektronické publikace: 

8. WEBER SHANDWICK..  Inside the Belgian Presidency of the EU online. WEBER 

SHANDWICK, 2012 cit. 12. 3. 2012   Dostupné z: http://webershandwickeu.fs-

Server.com/presidency/guide_presidency-be2.pdf. 

 

WWW stánky: 

9. BUSINESSINFO.CZ. Zklamání polského předsednictví. In: BusinessInfo online. 

2012 cit. 2. 1. 2012. Dostupný z : http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/ aktuality-z-

evropske-unie/zklamani-polskeho-predsednictvi/1000661/62982/.  



48 

 

10. CONSILIUM.  European Council 4. February 2011. In: CONSILIUM  online. 2011 

cit. 8.3. 2011.  Dostupný z: http://consilium.europa.eu/pdf/en/11/st00/ st00002-

re01.en11.pdf. 

11. ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. ESMA. In: CNB  online. 2010 cit. 24. 11. 2010.  

Dostupný z: http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/mezinarodni_ 

aktivity/ esma.htm.. 

12. EU CENTRE IN SINGAPORE. EU Leaders Agree to Create a Permanent Crisis 

Mechanism. In: Eucentre  online. 2010 cit. 22. 12. 2010. Dostupný z: 

http://www.eucentre.sg/details.php?i=73. 

13. EURACTVIV.CZ. Belgické předsednictví v Radě EU. In: EurActiv  online. 2010 

cit. 2. 7. 2010. Dostupný z: http://www.euractiv.cz/evropske-instituce/clanek/ 

belgicke-predsednictvi-v-rade-eu-007688.  

14. EURACTVIV.CZ.  Konference v Cancúnu končí, zatím žádný průlom.  In: EurActiv  

 online. 2010 cit. 10. 12. 2010. Dostupný z: http://www.euractiv.cz/ evropske-

instituce/clanek/belgicke-predsednictvi-v-rade-eu-007688.  

15. EURACTVIV.CZ. Belgické předsednictví. In: EurActiv  online. 2010 cit. 27. 8. 

2010.  Dostupný z: http://www.euractiv.cz/evropske-instituce/link-dossier/ belgicke-

predsednictvi-000073. 

16. EURACTVIV.CZ. Maďarské předsednictví. In: EurActiv  online. 2011 cit. 7. 1. 

2011.  Dostupný z: http://www.euractiv.cz/print-version/link-dossier/madarske-

predsednictvi-000075. 

17. EURACTVIV.CZ. Europoslanci schválili reformu finančního dohledu. In: EurActiv 

  online. 2010 cit. 23. 9. 2010.  Dostupný z: http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-

euro/clanek/europoslanci-schvalili-reformu-financniho-dohledu-007930. 

18. EUROPA – PŘEHLED PRAVNÍCH PŘEDPISU. Na cestě k důraznější evropské 

reakci na katastrofy. In: Europa online. 2011cit. 9. 2. 2011. Dostupný z: 

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/civil_protection/ah0007_cs.htm. 

19. EUROPEAN COMMISSION.  What we Do. In: Ec.europa  online. 2010 cit. 27. 8. 

2010.  Dostupný z: http://ec.europa.eu/europeaid/what/index_en.htm. 

20. EUROPOLITICS. ES-BE-HU operational programme. In: Europolitics   online. 

2010 cit. 22. 6. 2010.  Dostupný z: http://www.europolitics.info/pdf/gratuit_en/ 

259687-en.pdf. 

 

http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/europoslanci-schvalili-reformu-financniho-dohledu-007930
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/europoslanci-schvalili-reformu-financniho-dohledu-007930
http://ec.europa.eu/europeaid/what/index_en.htm


49 

 

21. EUROSKOP.CZ. Předsednictví: vrcholem rad v EU.  In: Euroskop  online. 

Dostupný z: http://www.euroskop.cz/gallery/6/1829-politologicky_ustav.pdf. 

22. EVROPSKÁ KOMISE. Členové Barrosovy Komise (2010–2014). In: Ec.europa 

online. 2012 cit. 2. 2. 2012. Dostupný z: http://ec.europa.eu/commission_2010-

2014/index_cs.htm.   

23. EVROPSKÁ KOMISE. Nová energetická strategie.  In: Ec.europa online. 2010 cit. 

12. 11. 2010. Dostupný z WWW: http://ec.europa.eu/news/energy/101112_cs.htm. 

24. EVROPSKÁ KOMISE. Jak zlepšit integraci Romů do společnosti. In: Ec.europa 

online. 2011 cit. 7. 4. 2011. Dostupný z: http://ec.europa.eu/news/justice/ 

110407_cs.htm. 

25. EVROPSKÁ KOMISE. Rozpočet na rok 2012 v číslech.   In: Ec.europa online. 

2012 cit. 19. 1. 2012. Dostupný z: http://ec.europa.eu/budget/figures/2 

012/2012_en.cfm. 

26. EVROPSKÝ PARLAMENT. Poslanci EP. In: Europarl.europa online. Dostupný z: 

http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/search.html. 

27. EVROPSKÝ PARLAMENT. Evropská občanská iniciativa.  In: Europarl.europa 

online. 2012 cit. 1. 4. 2012. Dostupný z: http://www.europarl.europa.eu/ 

aboutparliament/cs/001eb38200/Initiative-citoyenne.html. 

28. EVROPSKÝ PARLAMENT. Evropský semestr: nový mechanismus pro 

makroekonomickou koordinaci. In: Europarl.europa online. 2012 cit. 1. 4. 2012. 

Dostupný z: http://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/content/20111129FCS 

32711/2/html/Evropsk%C3%BD-semestr-nov%C3%BD-mechanismus-pro-

makroekonomickou-koordinaci. 

29. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Informace o 

agendě Evropské unie během polského předsednictví v Radě Evropské unie v 2. 

polovině roku 2011. In: Msmt online. 2012 cit. 2. 2. 2012. Dostupný z: 

http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/informace-o-agende-evropske-unie-behem-

polskeho.  

30. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Informace o 

agendě Evropské unie během maďarského předsednictví v Radě Evropské unie v 2. 

polovině roku 2011. In: Msmt online. 2011 cit. 6. 8. 2011. Dostupný z: 

http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/informace-o-agende-evropske-unie-behem-

madarskeho-1.  

http://www.euroskop.cz/gallery/6/1829-politologicky_ustav.pdf
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/index_cs.html
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/index_cs.html
http://ec.europa.eu/news/energy/101112_cs.htm
http://ec.europa.eu/budget/figures/2012/2012_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/figures/2012/2012_en.cfm
http://email.seznam.cz/redir?hashId=3741238801&to=http%3a%2f%2fwww%2emsmt%2ecz%2fmezinarodni%2dvztahy%2finformace%2do%2dagende%2devropske%2dunie%2dbehem%2dpolskeho
http://email.seznam.cz/redir?hashId=3741238801&to=http%3a%2f%2fwww%2emsmt%2ecz%2fmezinarodni%2dvztahy%2finformace%2do%2dagende%2devropske%2dunie%2dbehem%2dpolskeho
http://email.seznam.cz/redir?hashId=3741238801&to=http%3a%2f%2fwww%2emsmt%2ecz%2fmezinarodni%2dvztahy%2finformace%2do%2dagende%2devropske%2dunie%2dbehem%2dmadarskeho%2d1
http://email.seznam.cz/redir?hashId=3741238801&to=http%3a%2f%2fwww%2emsmt%2ecz%2fmezinarodni%2dvztahy%2finformace%2do%2dagende%2devropske%2dunie%2dbehem%2dmadarskeho%2d1


50 

 

31. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Informace o 

agendě Evropské unie během maďarského předsednictví v Radě Evropské unie v 2. 

polovině roku 2011. In: Msmt online. 2011 cit. 6. 8. 2011. Dostupný z: 

http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/informace-o-agende-evropske-unie-behem-

madarskeho-2.  

32. REVUEPOLITIKA. Co nakonec přinese polské předsednictví EU?. In: Revuepolitika 

online. 2011  cit. 7. 9. 2011. Dostupný z: http://www.revuepolitika.cz/ 

clanky/1526/co-nakonec-prinese-polske- redsednictvi-eu.  

33.  RNDR. MIROSLAV ŠKALOUD.  Priority maďarského předsednictví EU. In: 

Skaloud online. 2011 cit. 19. 1. 2011. Dostupný z: http://www.skaloud.net/senat/ 

aktuality/priority-madarskeho-predsednictvi-eu-19-1-2011/. 

34. RNDR. MIROSLAV ŠKALOUD.  Priority belgického předsednictví EU. In: Skaloud  

online. 2010 cit. 19. 7. 2010. Dostupný z: http://www.skaloud.net/senat/ 

aktuality/priority-belgickeho-predsednictvi-eu-19-7-2010.  

35. STÁLÉ ZASTOUPENÍ ČESKÉ REPUBLIKY PŘI EVROPSKÉ UNII.  Cíl polského 

předsednictví: Evropa prosperující, bezpečná a otevřená. In: Mzv online. 2011 

 cit. 8. 7. 2011. Dostupný z: http://www.mzv.cz/representation_brussels/cz/ 

udalosti_a_media/cil_polskeho_predsednictvi_evropa.html.  

36. VELVYSLANECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V BRUSELU.  Ohlédnutí za belgickým 

předsednictvím v radě EU (červenec – prosinec 2010). In: Mzv online. 2011 cit. 17. 

1. 2011. Dostupný z: http://www.mzv.cz/brussels/cz/ udalosti_a_stanoviska/ 

ohlednuti_za_belgickym_predsednictvim_v.html. 

 

  

http://email.seznam.cz/redir?hashId=3741238801&to=http%3a%2f%2fwww%2emsmt%2ecz%2fmezinarodni%2dvztahy%2finformace%2do%2dagende%2devropske%2dunie%2dbehem%2dmadarskeho%2d1
http://email.seznam.cz/redir?hashId=3741238801&to=http%3a%2f%2fwww%2emsmt%2ecz%2fmezinarodni%2dvztahy%2finformace%2do%2dagende%2devropske%2dunie%2dbehem%2dmadarskeho%2d1


51 

 

Seznam zkratek  

 

ACTA Anti-Counterfeiting Trade Agreement  

 

Obchodní dohoda proti padělání 

AgFish Agriculture and Fisheries Council 

 

Rada pro zemědělství a rybářství 

ALDE Alliance of Liberals and Democrats for Europe 

Comp Competitiveness Council 

 

Rada pro konkurenceschopnost 

COREPER Comité des Représantants Permanents 

 

Výbor stálých zástupců 

EBA European Banking Authority 

 

Evropský orgán pro bankovnictví 

ECB European central bank 

 

Evropská centrální banka 

ECOFIN Economic and Financial Affairs Council 

 

Rada ministrů financí a hospodářství 

ECR European Conservatives and Reformists 

 

Evropští konzervativci a reformisté  

EEAP Energy Efficiency Action Plan 

 

Akční plán energetické účinnosti 

EEAS External European Action Service 

 

Evropská služba pro vnější činnost 

EFD Europe of freedom and democracy 

 

Evropa svobody a demokracie  

EHS Evropské hospodářské společenství 

 

European Economic Community 

EIOPA European Insurance and Occupational Pensions Authority 

 

Evropský výbor pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní 

pojištění 

Env Environment Council 

 

Rada pro životní prostředí 

EPP-ED European People's Party and Christian Democrats 

 

Skupina Evropské lidové strany a Evropských demokratů 

EPSCO Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs Council 

 

Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu 

spotřebitele 

http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=acta&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CEIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fcs.wikipedia.org%2Fwiki%2FAnti-Counterfeiting_Trade_Agreement&ei=FKuNT_GIA4j_-gbliJn-Dw&usg=AFQjCNGdyaMhY_29v_cjeaua26WO6AB1SA&cad=rja


52 

 

ER Evropská rada 

ESMA European Securities and Market Authority 

 

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy  

ESRB European Systemic Risk Board 

 

Evropská rada pro systémová rizika 

ESUO Evropské společenství uhlí a oceli 

EU Evropská unie 

EURATOM Evropské společenství pro atomovou energii 

EYC Education, Youth, Culture and Sport Council 

 

Rada pro mládež, vzdělávání a kulturu 

FAC Foreign Affairs Council 

 

Rada pro zahraniční věci 

Frontex Agentura pro kontrolu vnějších hranic 

GAERC General Affairs Council 

 

Rada pro obecné záležitosti 

Greens/EFA Group of the Greens/European Free Alliance 

 

Zelení / Evropská svobodná aliance  

GUE/NGL Confederal Group of the European United Left - Nordic Green Left 

 

Evropská sjednocená levice / Severská zelená levice  

JEA Jednotný evropský akt 

JHA Justice and Home Affairs Council 

 

Rada pro justici a vnitřní věci 

NATO North Atlantic Treaty Organization Organisation 

 

Severoatlantická Aliance  

NI Non-attached Members 

 

Nezařazení poslanci 

Rada EU Rada Evrospké unie 

S&D Progressive Alliance of Socialists & Democrats 

 

Pokroková aliance socialistů a demokratů  

SEU Smlouvy o Evropské unii 

SFEU Smlouvy o fungování Evropské unie 

TTE Transport, Telecommunications and Energy Council 

 

Rada pro dopravu, telekomunikaci a energetiku 

WTO World Trade Organization  

 

Světová obchodní organizace 

 

  

http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=wto&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CDgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.wto.org%2F&ei=96qNT5mHDsyp-gamk7n-Dw&usg=AFQjCNGlyd9uhT5PyReWllVyoCXF-emC8A&cad=rja


 

 

Seznam tabulek, grafů, obrázků  

 

Seznam tabulek 

Tabulka č. 2.1:  Přehled jednotlivých resortů Rady EU 

Tabulka č. 2.2:  Předsednictví trojic EU 2007-2020 

Tabulka č. 2.3:  Cíle a nástroje předsednictví trojic  

Tabulka č. 4.1:  Rozpočet EU na rok 2012 

 

Seznam grafů 

Graf č. 2.1:  Procentní rozdělení křesel v Evropském parlamentě podle frakcí 

 

Seznam obrázků 

Obrázek č.2.1:  Schéma funkcí předsednictví a jejich provázaností 

 

  



 

 

Prohlášení o využití výsledků bakalářské práce 

 

Prohlašuji, že 

- jsem byl(a) seznámen(a) s tím, že na mou bakalářskou práci se plně vztahuje zákon  č. 

121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských  a 

náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a § 60 – školní dílo;  

- beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB-

TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, bakalářskou práci užít (§ 35 odst.3);  

- souhlasím s tím, že bakalářská práce bude v elektronické podobě archivována v Ústřední 

knihovně VŠB-TUO a jeden výtisk bude uložen u vedoucího bakalářské práce. Souhlasím s 

tím, že bibliografické údaje o bakalářské práci budou zveřejněny v informačním systému 

VŠB-TUO;  

- bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu s 

oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona;  

- bylo sjednáno, že užít své dílo, bakalářskou práci, nebo poskytnout licenci k jejímu využití 

mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode mne požadovat 

přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloženy 

(až do jejich skutečné výše).  

 

 

 

V Ostravě dne 11.5.2012 

……………………………… 

   Karina Hurtuková 

 

 

 

 



1 

 

Seznam příloh  

 

Příloha č. 1:  Složení komise 2010-2014 

Příloha č. 2:  Počet poslanců v parlamentu 

Příloha č. 3:  Přehled předsednictví Belgie od počátku formování společenství   


