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NÁRODNÍ KONVENT O EU
Priority České republiky pro summit v Sibiu
Zuzana Kasáková, Vít Havelka, Zuzana Stuchlíková

Úvod

S ohledem na kontext současné debaty by se diskuze

V letošním roce budou evropští představitelé Den Evropy
(9. května) slavit v rumunském Sibiu debatou o budoucím
nastavení fungování Evropské unie (EU). Základem pro

v rámci kulatého stolu Národního konventu o EU na téma
priority České republiky pro summit v Sibiu měla zaměřit
na následující otázky:

tuto diskuzi bude reflexe tzv. bratislavského procesu, který
byl nastartován na podzim 2016 v reakci na výsledky
britského referenda o setrvání či vystoupení Spojeného
království z EU.

1) Jak hodnotí Česká republika proces reflexe
evropské integrace zahájené na Bratislavském
summitu? Tato otázka míří na zhodnocení diskuzí

Důležitost setkání podtrhuje rovněž skutečnost, že se

o budoucnosti Evropy, které byly zahájeny na jednání

uskuteční

Evropského

Evropské rady v Bratislavě na podzim roku 2016.

parlamentu (EP), které odstartují změny na nejvyšších

Vzhledem k tomu, že summit v Sibiu bude reflektovat

postech v klíčových institucích EU – kolegia a předsedy

tuto debatu, je potřeba prodiskutovat, zdali reflexe

Evropské komise, stálého předsedy Evropské rady a

naplnila česká očekávání a jaký by měl být jejich

předsedy Evropského parlamentu. V červnu by také měla

budoucí výstup

dva

týdny

před

volbami

do

Evropská rada přijmout novou Strategickou agendu
vytyčující priority pro příští legislativní cyklus.
Vzhledem

k rozsahu

není

cílem

předkládaného

2) Jaké

priority

by

Česká

republika

měla

prosazovat na summitu v Sibiu? Jaká by měla být
pozice

ČR

k dosavadním

jednáním

o

víceletém

podkladového materiálu provést vyčerpávající analýzu

finančním rámci, migračních otázkách, či budoucnosti

priorit České republiky, ale vymezit diskusní rámec pro

Evropy po odchodu Velké Británie z EU. Jaký postoj by

účely debaty Národního konventu o EU o klíčových

měla ČR zaujmout k přípravě Strategické agendy

prioritách a postojích, které by Česká republika měla na

Evropské rady, která bude na summitu diskutována.

summitu v Sibiu a v navazujících diskusích o prioritách EU

Důležité je především definovat hlavní oblasti pro

pro další legislativní cyklus hájit a prosazovat.

diskuzi z hlediska zájmů České republiky.
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3) Jaký postoj by Česká republika měla zaujmout
k návrhům

na

změny

v institucionálním

fungování Unie? Ačkoli v době konání summitu
nebudou ještě známy výsledky květnových voleb do
Evropského

parlamentu,

budou

evropští

lídři

diskutovat složení a priority nové Evropské komise i
post stálého předsedy Evropské rady. O jaké portfolio
by měla ČR usilovat v nové Komisi? Jaké české priority
by měla česká vláda prosadit do pracovního plánu
nové Komise? Zároveň předmětem debaty budou
návrhy na rozšíření oblastí, o nichž by se rozhodovalo
kvalifikovanou

většinou

(např.

některé

daňové

otázky). Měla by ČR tyto návrhy podpořit?

„Hospodářského a sociálního rozvoje, s důrazem na mladé
lidi.“1
Diskuze o dalším směřování Evropské unie pokračovala
u příležitosti 60. výročí podpisu Římských smluv, kdy se
hlavy vlád a států 27 evropských států sešly 25. března
2017 na neformálním summitu v Římě. Výsledkem jejich
jednání byla Římská deklarace, která stanovila čtyři
hlavní cíle pro další směřování Evropské unie: 1.
„Bezpečná

a

chráněná

Evropa“,

2.

„Prosperující

a

dlouhodobě životaschopná Evropa“, 3. „Sociální Evropa“
a 4. „Silnější Evropa ve světě.“ 2
Česká republika v jednáních akcentovala zejména potřebu

Jak hodnotí Česká republika proces
reflexe evropské integrace zahájené
na Bratislavském summitu?

udržení jednoty a témata bezpečnosti (vnější i vnitřní) a
prosperity

v podobě

znovunastartování

ekonomické

konvergence. 3 Výsledné podoby obou deklarací tak vláda
hodnotila jako úspěšné a v souladu s dlouhodobými
českými prioritami.4

Proces reflexe evropské integrace, který začal v reakci na

V návaznosti na deklarace z Bratislavy a Říma, které

britské referendum o vystoupení z EU na Bratislavském

stanovily cíle a základní tematické směřování Unie,

summitu v září 2016, měl v institucionální rovině několik

představil předseda Evropské rady Donald Tusk v říjnu

významných milníků – na počátku byla již v září 2016

2017 rozpracovaný pracovní plán pro Evropskou radu,

Bratislavská

nazvaný

deklarace

a

plán,

následovala

Římská

deklarace z března 2017 a Agenda lídrů, představená

„Agenda

lídrů“.

Pracovní

dokument

představoval důležitý impulz pro strukturované řešení

prezidentem Tuskem na podzim 2017. Důležitou součástí
debaty byla Bílá kniha Evropské komise z března 2017 i
Sorbonnský projev francouzského prezidenta. Debata
o budoucnosti EU by měla pokračovat 9. května 2019
v Sibiu,

na

neformálním

summitu

evropských

lídrů.

V současné době se však jeví jako pravděpodobnější, že
summit v Sibiu bude spíše počátkem debaty o novém
institucionálním cyklu, kterému bude dominovat debata
o nové strategické agendě.

směřovat k posilování soudržnosti EU, nikoli k prohlubování
příkopů,
16.
9.
2016,
https://www.vlada.cz/cz/clenove-

Zásadní milníky
Bratislavský plán ze září 2016 představil závazek
evropských lídrů pokračovat v úzké evropské spolupráci a
zajistit úspěch EU nově jako společenství 27 evropských
států. Hlavy vlád a států se shodly, že je třeba hledat
společné odpovědi na největší výzvy, které znepokojují
evropské občany, a to zejména v otázkách „Migrace a
vnější

hranice“,

„Vnitřní

1
Vláda ČR, Bratislavské prohlášení, 16. 9. 2016
https://www.vlada.cz/assets/mediacentrum/aktualne/Bratislavske-prohlaseni.pdf.
2
Vláda ČR, Vláda schválila mandát pro premiéra na páteční
neformální
summit
v Bratislavě,
12.
9.
2016,
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-schvalilamandat-pro-premiera-na-patecni-neformalni-summit-v-bratislave148727/.
3
Vláda ČR, Premiér ČR Sobotka: Naše společná cesta musí

a

vnější

bezpečnosti“

a

vlady/premier/projevy/premier-cr-sobotka-nase-spolecna-cestamusi-smerovat-k-posilovani-soudrznosti-eu--nikoli-k-prohlubovaniprikopu-148908/.
4
Vláda ČR, Premiér se s dalšími lídry členských států shodl
na prioritách pro budoucnost Evropské unie, 16. 9. 2016,
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/premier-se-sdalsimi-lidry-clenskych-statu-shodl-na-prioritach-pro-budoucnostevropske-unie-148921/; vláda ČR, Premiér Sobotka: Římská

deklarace o budoucnosti EU obsahuje i důležité české priority –
bezpečnost
a
prosperitu,
25.
3.
2017,
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/premiersobotka-rimska-deklarace-o-budoucnosti-eu-obsahuje-i-duleziteceske-priority-bezpecnost-a-prosperitu-154694/.
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klíčových témat i změnu konceptu fungování Evropské

mezivládního přístupu, důsledného aplikování principu

rady.

subsidiarity a ochrany národních zájmů členských států.8

Významné projevy

Dalším klíčovým impulzem v debatě o reformě EU bylo

Debatu kromě oficiálních deklarací doplnila řada projevů a
vyjádření jednotlivých aktérů. Evropská komise v Bílé
knize o budoucnosti Evropy z března 2017 představila
pět možných scénářů dalšího vývoje Evropské unie, které
měly sloužit jako podklad pro další debatu. Varianty byly
následující: „pokračování v dosavadní praxi“, „pouze
jednotný vnitřní trh“, „státy, které chtějí, dělají více“,
„dělat méně, zato efektivněji“ a „dělat mnohem více
společně“.5 Země Visegrádské čtyřky, mezi které ČR patří,
ve společném prohlášení v reakci na vydání Bílé knihy
mimo jiné zdůraznily své tradiční obavy z vícerychlostní
Evropy a vzniku alternativních center integrace.6 Současná
česká vláda Andreje Babiše se ve svém programovém
prohlášení z června 2018 otevřeně hlásí ke čtvrtému
scénáři, když uvádí, že „Evropská unie musí dělat méně,
ale podstatně lépe“.7
Svou vizi budoucnosti Evropy pak Visegrádské země
rozvedly v prohlášení z ledna 2018. Lídři V4 zde znovu
potvrdili svou podporu Bratislavskému plánu a Římské
deklaraci a zdůraznili šest hlavních bodů: 1. „ochránit již
dosažené
„inkluzivní

výsledky“,
debata

2.
o

„jednota

v rozmanitosti“,

budoucích

krocích“,

3.
4.

„konkurenceschopnost“, 5. „demokratická legitimita“ a
„komplexní

přístup

k migrační

politice“.

Dokument

podtrhuje důraz na konsenzuální rozhodování a preferenci

zvolení

silně

proevropsky

orientovaného

Emmanuela

Macrona francouzským prezidentem v květnu 2017. V září
Macron na Sorbonnské univerzitě přednesl dlouhý projev,
v němž nastínil svou vizi pro budoucnost EU, založenou na
integrovanější eurozóně a principu vícerychlostní Evropy.
Tato vize se v Česku s velkým ohlasem nesetkala.9 Velice
pozitivně byl o rok později přijat Macronův návrh na
realizaci tzv. občanských konzultací a výraznějšího zapojení
evropských občanů do procesu reflexe. V České republice
byly konzultace realizovány mezi květnem a listopadem
2018 - celkem proběhlo 22 akcí, z většiny v regionech,
kterých se zúčastnilo přes 2000 lidí. Přestože výsledky
konzultací jsou z podstaty pouze orientační, Úřad vlády
hodnotí projekt jako úspěšný a nasbírané zkušenosti
s daným

formátem

plánuje

nadále

využít

v dalších

projektech.10
Francouzský prezident také začátkem března letošního
roku, téměř tři měsíce před květnovými volbami do
Evropského parlamentu, v otevřeném dopise představil
svou vizi Evropy. Text nazvaný „Za evropskou obrodu“
obsahuje například návrh evropské konference, jejímž
cílem

by

bylo

připravit

reformu

současné

podoby

evropského integračního projektu. Dopis byl přeložen do
čtyřiadvaceti evropských jazyků a publikován například ve
Spojeném království v listu The Guardian, v Německu v Die

Welt a ve Španělsku v El País. Ohlas v Evropě byl obecně
na tento dopis smíšený. Ve Spojeném království byly
reakce obecně negativní, jak u konzervativních, tak
u progresivnějších médií. The Guardian označil vizi Evropy
prezidenta Macrona za zastaralou, která přinese jen více

European Commission, White paper on the future of
Europe, 1. 3. 2017,
https://ec.europa.eu/commission/publications/white-paper-futureeurope_cs.
6
Vláda ČR, Společné prohlášení předsedů vlád zemí V4:
Silná Evropa – důvěryhodná a akceschopná Unie, 2. 3. 2017,
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/spolecneprohlaseni-predsedu-vlad-zemi-v4-_silna-evropa-_-duveryhodnaa-akceschopna-unie_--153994/.
7
Vláda ČR, Programové prohlášení vlády, 27. 6. 2018,
https://www.vlada.cz/cz/jednani-vlady/programoveprohlaseni/programove-prohlaseni-vlady165960/#Zahranicni_politika.
5

byrokracie. Slovenský Deník N kritizoval jeho metodu,

8
Vláda ČR, Prohlášení V4 o budoucnosti Evropy,
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/ProhlaseniV4-o-budoucnosti-Evropy.pdf.
9
Kateřina Šafaříková, „Vize místo konsenzu“, Respekt, 30.
9. 2017, https://www.respekt.cz/tydenik/2017/40/vize-mistokonsenzu.
10
„Závěrečná zpráva k občanským konzultacím v ČR“,
Euroskop.cz,
https://www.euroskop.cz/gallery/103/30958zprava_obcanske_konzultace_cz_oez.pdf.
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která je spojená se stále větší vůli pro-evropských elit

určí směřování Evropské unie v příštích pěti letech. O její

federalizovat Unii bez jakékoli sebereflexe po referendu o

podobě se pravděpodobně bude diskutovat i na summitu

brexitu.

v Sibiu.

Předsedkyně

nejsilnější

německé

strany

Křesťanskodemokratické unie (CDU) Annegret KrampováKarrenbauerová také kritizovala v deníku Die Welt am

Sonntag Macronův „evropský centralismus a etatismus“.

Jaké priority by Česká republika měla

Česká reflexe
Reflexe debat o budoucí podobě Evropské unie v českém
prostředí probíhala kontinuálně, v návaznosti na jednotlivé
vrcholné schůzky, a to především na Úřadu vlády.
V otázkách klíčových priorit České republiky nedošlo po
změně vlády v letech 2017/2018 k větším změnám.
Klíčovou prioritou je pro Česko stále udržení jednoty a
soudržnosti

Unie,

s důrazem

na

zajištění

prosperity

a bezpečnosti v Evropě. Česká republika se dlouhodobě
staví proti principům vícerychlostní Evropy a posílenou
spolupráci v konkrétních oblastech vidí až jako poslední
možnost a pouze za předpokladu, že bude probíhat
transparentně a bude kdykoli otevřená připojení dalších
členských států. Dalším dlouhodobě prioritním českým
tématem

je

dobudování

jednotného

vnitřního

trhu.

Programové prohlášení současné české vlády z června
2018 lze do jisté míry vnímat jako českou reflexi prvního
roku a půl debaty o budoucnosti EU. Dokument potvrzuje
záměr vlády aktivně se účastnit diskuze o reformě EU,
která je podle autorů klíčovým předpokladem pro obnovení
důvěry obyvatel Unie v evropskou integraci. Jedním
z nástrojů má být posílení role členských států a posílení
principu subsidiarity a proporcionality.11
Na

evropské

o budoucnosti

úrovni
EU

se

Česká

prostřednictví

svých

diskuze

představitelů

nepřišel s ucelenou vizí budoucího uspořádání Unie, která
by šla za rámec reakce na společná prohlášení nebo
projevy jiných evropských lídrů. To platí i pro společná
prohlášení lídrů V4.
dvouapůlleté

Na neformálním summitu Evropské rady v Sibiu se bude
kromě reflexe Bratislavského procesu pokračovat v diskuzi
nad velkými evropskými debatami dneška – víceletém
finančním rámci, vnitřním trhu, průmyslové politice či
migraci.

Vzhledem

k tomu,

že

množství

matérie

k projednání na summitu v Sibiu je velké a jedná se
nesourodá témata, je v prvé řadě nutné prodiskutovat
v rámci Národního konventu, kterou oblast by ČR měla
akcentovat, ve kterých tématech by měla Česká republika
přijít s vlastními návrhy a jak ty by měly konkrétně
vypadat.

Strategická agenda Evropské rady
Debatou lídrů v Sibiu bude orámovaná nová podoba
Strategické agendy Evropské rady. Ta určuje, na které
oblasti se Evropská unie zaměří v následujících pěti letech,
což znamená, že se jedná o důležitý dokument, který
ovlivní budoucí směřování EU a také třeba pracovní plán
nové Evropské komise. Je tedy nutné prodiskutovat, jaká
témata by měla Česká republika akcentovat tak, aby se
práce EU v příštích letech co nejvíce přiblížila českým

republika

aktivně účastnila, žádný z českých politiků však nikdy

Výstupem

prosazovat na summitu v Sibiu?

představám.
Prvním z možných prioritních oblastí je dokončování
vnitřního trhu. I po více jak 25 letech od podpisu
Maastrichtské smlouvy nejsou totiž plně realizovány
všechny čtyři svobody vnitřního trhu. Zatímco v oblasti
volného pohybu zboží bylo dosaženo prakticky plné
svobody, v oblasti služeb se Evropská unie posunula méně

reflexe

procesu

směřování

výrazně a situaci komplikují nová regulatorní opatření

evropské integrace, která začala po britském referendu

přijímaná na národní úrovni. Současně se EU nyní musí

o brexitu, by měl být návrh nové Strategické agendy, která

zaměřit na fungování vnitřního trhu v digitální oblasti.
Otázkou pro Národní konvent tedy je, do jaké míry by ČR

11

Vláda ČR, Programové prohlášení vlády, 27. 6. 2018.

měla zdůrazňovat nutnost dokončení vnitřního trhu a
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případně, v jakých konkrétních oblastech je další aktivita
EU nejzásadnější. S jednotným trhem také úzce souvisí
reforma Evropské měnové unie (EMU) a pravidla bankovní
unie. Česká republika je zde ve specifické situaci, kdy není

Jaký postoj by Česká republika měla

členem eurozóny, a proto je nutné definovat, jak by tento

zaujmout

fakt měl ovlivnit českou pozici k případnému plánu na

k návrhům

na

změny

reformu EMU v rámci Strategické agendy.

v institucionálním fungování Unie?

Dalším prioritním tématem by mohla být evropská

Další otázkou, která by mohla být diskutována na summitu

bezpečnost, a to jak z vnitřní perspektivy (spolupráce

v Sibiu, bude problematika změn v institucionální struktuře

bezpečnostních složek, boj proti terorismu), tak i vnější

a rozhodovacích procesech Unie. Přestože počátkem

(společná obrana, spolupráce při

zbraňových

května nebudou ještě známy konkrétní zisky pro jednotlivé

systémů, nákupu apod.). V této souvislosti by bylo dobré

politické skupiny v Evropském parlamentu, dosavadní

se také zamyslet nad dalším postupem v řešení migrace do

průzkumy naznačují, že dojde k oslabení tradičních

EU. Diskuze kolem řešení migrace se v současné době

politických skupin – skupiny Evropské lidové strany (EPP)

zaměřují především na reformu Evropské pohraniční

a skupiny Progresivní aliance socialistů a demokratů (S&D)

a pobřežní stráže (Frontexu), jejíž rozšířený mandát byl

a naopak posílení populistických stran. Navzdory tomuto

schválen na podzim loňského roku. V projednávání je také

trendu si skupina EPP i po volbách udrží nejsilnější

směrnice týkající se navracení, agentury pro azyl, a otázka

postavení v Parlamentu. To by znamenalo, že předsedou

návratové politiky se třetími zeměmi. V neposlední řadě je

Evropské komise (s ohledem na mechanismus aplikovaný

také nutné zmínit finanční dimenzi řešení migrační krize

po minulých evropských volbách) by se měl stát německý

v rámci návrhu na nový víceletý finanční rámec. Evropská

křesťansko-demokratický politik Manfred Weber, který byl

komise navrhla, že v rámci

by

zvolen jako tzv. vedoucí kandidát (Spitzenkandidat) EPP.

docházelo k podpoře států, které jsou disproporčně

Jelikož lze očekávat snahy o vyrovnání zastoupení

zatíženy množstvím žadatelů o azyl. Dále návrh počítá se

z hlediska politické orientace a národnosti na klíčových

zvýšenými výdaji na ochranu hranic a rozvojovou pomoc.

pozicích v nejdůležitějších institucích EU, bude předmětem

vývoji

politiky soudržnosti

V neposlední řadě by Česká republika mohla akcentovat
snahu o větší globální roli Evropské unie. Zde by bylo
dobré definovat, zdali by EU měla nadále pokračovat
v současném modelu obchodní politiky a nakolik zapojit do
prosazování evropských zájmů i vojenskou sílu. K diskuzi je

debaty otázka, kdo by se měl stát stálým předsedou
Evropské rady, kdo obsadí post vysokého představitele
Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a kdo
bude předsedou EP. V tomto kontextu bude řešeno
i rozdělení portfolií v nové Evropské komisi.

také podoba boje proti změně klimatu, která v budoucnu

V rámci výše uvedené komplexnosti propojení unijních

může výrazně ovlivnit migrační toky a ekonomickou

institucí je důležité na obecné úrovni zdůraznit, že pokud

vyspělost různých částí světa.

bude chtít Česká republika prosadit své zájmy, měly by

Posledním z témat, která by Česká republika mohla
vyzdvihnout, je sociální dimenze Evropské unie. Zde se
jedná především o naplňování 20 klíčových principů a práv
tak, jak byly definovány na Götteborském summitu
o sociálních otázkách. V budoucnosti zde jistě dojde
k pokusům o jistou harmonizaci národního práva v sociální
oblasti a je tedy třeba definovat, jakou podobu by sociální
pilíř Evropské unie měl mít z hlediska zájmů České
republiky.

přinejmenším vládní strany obsadit posty v Evropském
parlamentu v takových politických skupinách, které jsou
považovány

za

konstruktivní

a

evropské

integraci

nakloněné. Pokud by se zapojily do skupin sdružující
protievropské strany, nebude možné očekávat, že by
Česká republika byla vnímána jako relevantní partner a její
požadavky byly vyslyšeny. Spíše naopak.
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Z hlediska

konkrétní

agendy

českého

komisaře

či

Oblast

Společné

zahraniční

a

bezpečnostní

politiky

komisařky se lze zamýšlet nad tím, v jaké oblasti má Česká

představuje velice citlivou oblast, kde EU vytváří pozici

republika expertizu a je vnímána jako silný aktér. Bude

pouze tam, kde existuje možnost shody mezi všemi

rovněž záležet na osobě, která bude tento post zastávat.

členskými státy EU. Již v současnosti může Rada v určitých

Současná komisařka Věra Jourová je vnímaná v realizaci

dílčích otázkách hlasovat kvalifikovanou většinou, avšak i

své agendy pozitivně. Nabízí se její pokračování v této

v těchto oblastech de facto existuje právo veta každé

pozici. Pokud jde o samotnou agendu, současné portfolio

členské země Unie.

nevyznívá pro Českou republiku z hlediska jejího postavení
a vnímání v EU špatně. Je otázkou, zda by ambicióznější
návrhy

měly

šanci

na

prosazení.

Česká

republika

dlouhodobě prosazuje dokončení liberalizace vnitřního
trhu. Dále se snaží profilovat jako země podporující
digitální agendu či umělou inteligenci. Ani v jedné oblasti
není ale v EU lídrem. Při definování konkrétní náplně

Komise vymezila tři hlavní oblasti, v nichž by měla být
jednomyslnost opuštěna. Hlavním argumentem pro tento
krok je zlepšení fungování Unie jako jednotného aktéra na
globální úrovni s ohledem na pružnější a efektivnější
rozhodování

s cílem

posílení

svého

postavení

na

mezinárodní scéně.

komisaře či komisařky je nutné nepodcenit rovněž

Na evropském summitu by měly být diskutovány tyto

konkrétní náplň daného portfolia. V praxi není výjimkou, že

oblasti:

specifikace náplně dané agendy se může lišit od obecného
vymezení a být převedena pod jinou agendu.

vycházet

ze

současné

komisní

agendy

jakož

i Strategické agendy Evropské rady.

se zejména otázka rozšíření rozhodování kvalifikovanou
většinou do dalších oblastí. Tuto otázku dlouhodobě
podporuje současný předseda Komise J. C. Juncker
a rovněž ji akcentoval ve svém projevu o stavu Unie
předneseném na podzim 2018. Podporu rovněž nachází
prezidenta

E.

Macrona

a

německé

kancléřky A. Merkelové.
Summit v Sibiu by se mohl zabývat rozšířením hlasování
kvalifikovanou většinou v rámci Společné zahraniční a
bezpečnostní politiky, zdanění či sociální oblasti, konkrétně
se jedná o oblasti ochrany pracovníků při ukončení
smlouvy,

kolektivní

zaměstnavatelů

a

ochrany
podmínek

zájmů

k

otázkám

lidských

práv

na

•

rozhodnutí o uvalení sankcí;

•

rozhodnutí týkající se civilních misí Společné
zahraniční a bezpečnostní politiky.12

Co se týče změny v rozhodovacích procesech EU, diskutuje

u francouzského

postoje

mezinárodních fórech;

Pokud jde o vymezení priorit nové Evropské komise, měly
by

•

pracovníků

zaměstnávání

a

legálních

přistěhovalců ze třetích zemí. Všechny uvedené oblasti

Otázky lidských práv patřily po dlouhou dobu k prioritám
české zahraniční politiky a Česká republika měla své
renomé v této oblasti. Rovněž aktivní je zapojení České
republiky do civilních misí. Nejedná se o oblasti, v nichž by
se Česká republika zásadněji rozcházela s postoji většiny
zemí Unie.

Závěr
Debata o prioritách České republiky pro summit v Sibiu
a Strategickou agendu nabízí velmi důležitou výměnu
názorů mezi jednotlivými aktéry českého veřejného života.
Dotýká se dlouhodobě akcentované nutnosti formulovat
jasnou a srozumitelnou politiku České republiky vůči

rozhodování jsou pro Českou republiku poměrně citlivé.
U daní panuje obava z možné harmonizace přímých daní,
jež

by

mohla

ekonomiky.

ohrozit

konkurenceschopnost

české

12
European Commission, State of the Union 2018 –
Qualified Majority Voting in the Common Foreign and Security
Policy,
12
September
2018,

https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-unionspeeches/state-union-2018/state-union-2018-qualified-majorityvoting-common-foreign-and-security-policy_en.
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Evropské unii s vymezením klíčových priorit. Dosažení

umožnit zástupcům politických stran a hnutí, poslancům

konsenzu v této oblasti je nejen důležité z hlediska

Evropského

zachování kontinuity české evropské politiky a její

Parlamentu ČR, zástupcům státní správy, akademické

prosazovaní na různých úrovních nejrůznějšími aktéry, ale

obce, podnikatelů, nevládních organizací a sociálním

rovněž

partnerům výměnu názorů o zájmech a prioritách České

z pohledu

vystupování

České

republiky

vůči

ostatním členským zemím a institucím EU.
Kulatý stůl na téma vymezení priorit České republiky pro

parlamentu,

poslancům

a

senátorům

republiky a pokusit se formulovat doporučení pro vládu,
jak by měla v této oblasti postupovat.

summit v Sibiu v rámci Národního konventu o EU by měl

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací odpovídá výlučně autor. Publikace
nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise
neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
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