
Zasedání Rady ministrů členských zemí Evropské unie
v Lucemburku a zasedání Evropské rady v Göteborgu

Poslední zasedání Rady ministrů životního prostředí členských zemí Evropské unie za
předsednictví švédského ministra životního prostředí K. Larssona, které se konalo ve dnech 7.
až 8. června 2001, mělo s ohledem na připravované následné zasedání Evropské rady v
Göteborgu (15. – 16. června 2001) rozsáhlý program.

Radě ministrů životního prostředí se podařilo dosáhnout politické shody o společné pozici k návrhu
rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o novém 6. Akčním programu životního prostředí Evropských
společenství (EAP) na roky 2001 – 2010. Společná pozice bude formálně přijata na příštím zasedání rady již
za belgického předsednictví a pak předložena Evropskému parlamentu ke druhému čtení.

Prioritními oblastmi EAP jsou změna klimatu, příroda a biologická rozmanitost, životní prostředí a
zdraví, přírodní zdroje a odpady. Ministři odsouhlasili první termín kontroly plnění programu v r. 2005, t. j.
před první polovinou jeho realizace. Zdůraznili nutnost dalšího integrování environmentálních hledisek do
sektorových politik, řešení specifických sektorových otázek formou nové legislativy, dobrovolnými dohodami
s průmyslem apod. Pozornost musí být věnována zohlednění otázek životního prostředí ve městech,
udržitelné dopravy a eko-efektivity. Při řešení problematiky změny klimatu bude doporučováno snižovat a
pak zastavit dotace těžby fosilních paliv a volit cestu energetických daní.

Rada dosáhla shody o společné pozici k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o přístupu
veřejnosti k informacím o životním prostředí z června 2000. Cílem směrnice je poskytnout právo na
přístup k informacím o životním prostředí, kterými disponují státní instituce, a stanovit základní podmínky a
lhůty pro přístup. Návrh směrnice nahradí směrnici 90/313/EHS a vytvoří předpoklady pro plnění prvního
pilíře Úmluvy EHK OSN o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní
ochraně v záležitostech životního prostředí. Členské státy by měly být schopny implementovat první pilíř
Aarhuské úmluvy nejpozději do konce roku 2002.

Nová směrnice nahradí dosavadní svobodu přístupu k informacím na právo přístupu k informacím. To
bude sestávat z pasivního práva, podle kterého bude administrace muset poskytovat informace na
vyžádání, a z aktivního práva, v souladu s nímž musí administrativa sama iniciativně rozšiřovat určité druhy
informací. Státní instituce musí poskytnout informace jakémukoliv žadateli na jeho žádost, aniž on musí
uvádět důvod svého zájmu o informace. Informace musí být poskytnuta co nejrychleji, nejpozději do
1 měsíce od podání žádosti. Lhůta může být prodloužena až do 2 měsíců v případě velkého objemu či
komplexnosti požadovaných informací. Za poskytnutí informace může být požadován poplatek,
nepřevyšující rozumnou sumu.

Jestliže je žádost o informace formulována příliš všeobecně, státní instituce mohou požadovat na žadateli
upřesnění jeho žádosti a být mu při tom nápomocny. Žádost o informaci může být zamítnuta, jestliže je
viditelně neopodstatněná nebo se týká materiálů, které se teprve zpracovávají a probíhá sběr údajů.
Informace může být také odmítnuta, jestliže by mohla mít negativní účinek na jednání státních institucí,
mezinárodní vztahy, veřejnou bezpečnost, národní obranu, soudní procedury, byla důvěrnou obchodní a
průmyslovou informací, intelektuálním vlastnictvím nebo osobním údajem. Odmítnutí informace musí být
oznámeno žadateli písemnou formou, specifikován důvod a zahrnout informaci o odvolací proceduře včetně
soudní.

Rada dosáhla politické shody o společné pozici (ta bude formálně přijata později po právní a jazykové
finalizaci pozice) k návrhu dvou směrnic Evropského parlamentu a Rady: směrnice o zacházení
s odpadem z elektrických a elektronických zařízení (WEEE), směrnice o omezování nebezpečných
látek v elektrickém a elektronickém zařízení (RoHS).

Evropský parlament již přijal stanovisko k oběma návrhům 15. května 2001 s více než stovkou
pozměňovacích návrhů. Proto byla vytvořena pracovní skupina, které se věnuje především zpracování příloh
ke směrnici WEEE a výjimkám na vyřazování nebezpečných látek ve výrobcích v přílohách ke směrnici
RoHS. Předmětem diskuse Rady byla možnost spojení obou návrhů směrnic v jedinou směrnici, což by bylo
v rozporu s návrhem EK na právní základ obou směrnic. Směrnice WEEE má spadat pod environmentální
ustanovení Amsterodamské dohody, zatímco směrnice RoHS pod pravidla fungování vnitřního trhu.
Evropský parlament podpořil oddělení obou směrnic. Na základě švédského kompromisního návrhu
zůstanou směrnice oddělené.

Rada ministrů projednala lhůty pro směrnici WEEE a stanovení dat pro vyřazování nebezpečných látek
v rámci směrnice RoHS a jejich nahrazování vhodnějšími alternativami (EK navrhovala 1. 1. 2008 a
Evropský parlament 1. 1. 2006). Na základě švédského kompromisního návrhu musí členské státy
nejpozději do 1. 1. 2007 zajistit, aby elektrická a elektronická zařízení dodávaná na trh neobsahovala olovo,
rtuť, kadmium, šestimocný chlor, polybromované bifenyly (PBB) a/nebo polybromované difenyletery (PBDE).



Cílů směrnic má být dosaženo vytvořením sběrného systému, zavedením kvót pro sběr a znovuvyužití,
zavedením finančních požadavků na výrobce. Rada odsouhlasila vytvoření sběrného systému do
30 měsíců po vstupu směrnice WEEE v účinnost, aby měli koneční držitelé a distributoři ještě dostatek času
na navrácení WEEE bezplatně. Členské státy mohou na období nepřesahující 5 let od vstupu směrnice
v účinnost vytvořit nebo zprostředkovat alternativní systém bezplatného sběru WEEE. Rada stanovila cílové
hodnoty pro sběr domácích zařízení v minimálním objemu 4 kg na 1 obyvatele a rok. Hodnoty znovuvyužití
a recyklace se odvíjejí od 10 kategorií elektrického a elektronického zařízení. Tyto cíle musí být splněny do
46 měsíců od nabytí účinnosti směrnice. Např. I. kategorie (velká domácí zařízení – ledničky, pračky apod.)
80 % znovuvyužití a recyklace 75 %. Pro Řecko a Irsko, které mají nedostatečné kapacity pro recyklaci,
budou limity prodlouženy o 24 měsíců.

V souladu s návrhem směrnice výrobci budou hradit sběr, nakládání a znovuvyužití elektrošrotu od
domácností. Výjimky budou poskytnuty na dobu pětiletého přechodného období malým výrobcům do deseti
zaměstnanců a s obratem menším než 2 mil. EURO.

Ministři přijali společnou pozici k doplněnému návrhu pro rozhodnutí Evropského parlamentu vytvořit
seznam prioritních látek v oblasti vodní politiky. Shodli se na vytvoření Přílohy X k Rámcové směrnici
o vodách 200/60/ES, která bude obsahovat seznam 33 látek nebo skupin látek, z nichž 11 bude prioritních
nebezpečných a bude muset být zajištěna jejich eliminace.

Na lucemburském zasedání byla projednána i společná pozice k návrhu směrnice Evropského
parlamentu a Rady, doplňující směrnici 70/220/EHS o opatřeních proti znečišťování ovzduší emisemi
z motorových vozidel (studený zážeh). Nová směrnice zavede emisní hodnotové limity pro studené
starty pro některé druhy lehkých obchodních vozidel. Tato vozidla produkují vysoký obsah výfukových plynů
během svého zahřívání a tato skutečnost zatím není pokryta stávající legislativou. Jedná se o nové typy
lehkých obchodních vozidel (kategorie N 1) o váze třídy II (t.j. těžší než 1 305 kg až do 1 760 kg včetně) a
o váze třídy III (těžší než 1 760 kg), nové typy osobních vozidel (kategorie M 1) k přepravě více než
6 cestujících a osobní auta s hmotností větší než 2 500 kg.

Rada ministrů životního prostředí přijala závěry k návrhu „Strategie budoucí chemické politiky”,
uveřejněné Evropskou komisí v únoru 2001, která by měla vést do konce roku 2002 k vypracování návrhu
změn ve stávající chemické legislativě ES. Musí být však ještě vyjasněna otázka financování rozšířeného
Evropského chemického byra, které bude prozatímně pověřeno administrací a technicko-vědeckou
podporou nově zamýšleného jednotného systému registrace, vyhodnocování a autorizace chemických látek
(REACH). Další proces bude záviset na odezvě ze strany chemického průmyslu EU.

Byly přijaty závěry k dokumentu „O politice integrovaného produktu”, který již v únoru tohoto roku
připravila Evropská komise. Cílem je přispět k udržitelnému rozvoji tím, že se bude prosazovat
minimalizování negativních dopadů výrobků na lidské zdraví a životní prostředí. Bude se podporovat rozvoj
trhu se „zelenými výrobky” a využívat mnohem intenzivněji tržní mechanismy a ekonomické nástroje.

Mimořádná pozornost byla věnována přípravě Světového summitu o udržitelném rozvoji, který se
bude konat v září 2002 v jihoafrickém Johannesburgu. EU potvrdila závazek zpracovat a odsouhlasit do
konání summitu národní strategie udržitelného rozvoje všech členských zemí, případně provést kritické
vyhodnocení stávajících. Podle EU by se měl summit soustředit na ochranu přírodních zdrojů jako základu
pro ekonomický a sociální rozvoj. Na světové a národní úrovni by mělo k r. 2015 dojít ke zvratu
současných negativních trendů. Musí dojít k jasnému oddělení ekonomického růstu a tlaku na životní
prostředí. Udržitelný rozvoj a ochrana přírodních zdrojů musí být chápány i jako nezbytné předpoklady pro
zachování bezpečnosti ve světě. Summit by se měl soustředit na problematiku vody, energií, degradace
půdy a biologické rozmanitosti. Summit by měl dál prosazovat synergii mezi ochranou životního prostředí
a likvidací chudoby. Tomu by mělo napomoci plnění morálního závazku vyspělých zemí poskytovat
rozvojovou pomoc nejchudším zemím světa ve výši 0,7 % HDP v souladu s doporučením OSN.

Zvláštní pozornost by měl summit věnovat tomu, aby se globalizační procesy neprojevovaly negativně
např. v mezinárodním obchodu diskriminací chudých zemí, jejich životního prostředí a kulturní rozmanitosti.
Soukromý sektor by měl hrát stále více aktivnější úlohu ve směrování investic do oblastí spojených
s udržitelným rozvojem.

Podmínkou pro efektivní naplňování strategií udržitelného rozvoje je posílení dobré správy na národní,
regionální a mezinárodní úrovni. Summit by v tomto směru měl podpořit úsilí o zlepšení přístupu veřejnosti
k informacím o životním prostředí, její účasti na rozhodování a jejího nároku na právní ochranu
v záležitostech životního prostředí.

Summit by měl přijmout doporučení k mezinárodní správě environmentálních záležitostí (IEG). EU
hodlá v této otázce předložit jasnější vize na zasedání Evropské rady v Laeken ve 2. polovině 2001. EU
podporuje zatím posílení IEG, založenou na stávajících strukturách, především pak Programu OSN pro
životní prostředí (UNEP), které by mohlo v budoucnu vyústit ve vytvoření Světové environmentální
organizace (WEO). Prvním stupněm by mělo být ustanovení velmi úzké koordinace mezi UNEP a
sekretariáty mezinárodních environmentálních smluv, sladění programů, činností a strategií. Posílení
finanční dimenze IEG by mělo napomoci při úzké spolupráci UNEP s GEF prosazování stabilního,
předvídatelného a odpovídajícího financování světových environmentálních činností rozšířením



přispěvatelské základny. Mezinárodní finanční instituce by měly ve své činnosti více zohledňovat
prosazování udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí. GEF by se měl stát hlavním finančním
mechanismem pro globální životní prostředí. Podmínkou pro úspěšné zvládnutí IEG je zvládnutí
environmentální správy na národní a regionální úrovni.

Rada jednala o postoji EU k pokračování 6. zasedání Konference smluvních stran Rámcové úmluvy
OSN o změně klimatu a k jednání o mechanismech budoucího fungování Kjótského protokolu. EU potvrdila
zájem na vedení jednání v konstruktivním duchu se všemi partnery v Bonnu v červenci 2001. EU je ochotna
jít na kompromisy, trvá však na nutnosti právně závazných omezení emisí skleníkových plynů. Jakákoliv
dohoda v Bonnu musí zajistit integritu životního prostředí, musí vést ke skutečnému snížení emisí a musí být
založena na spolehlivém a důvěryhodném systému plnění závazků a zodpovědnosti. EU vyjádřila politování
nad stanoviskem USA.

Změna klimatu je velkou hrozbou i pro úsilí rozvojových zemí zlikvidovat chudobu. EU proto podporuje
synergii mezi změnou klimatu a rozvojem a v tomto duchu vedla intenzivní konzultace s G 77. V květnu 2001
přijala EU společně se zeměmi Asie, Afriky, Karibiku a Pacifiku (ACP) Deklaraci o změně klimatu, vyjadřující
zájem na pozitivním výsledku jednání o kjótských mechanismech. EU již vyčlenila na pomoc rozvojovým
zemím v oblasti udržitelného rozvoje na léta 2000 – 2006 96 mil. EUR, na ochranu tropického pralesa a lesů
dalších 249 mil. EUR a celkově pak pomoc včetně oblasti životního prostředí pro země ACP dosahuje
25 mld. EUR.

EU spoléhá rovněž na podporu ze strany zemí s přechodnou ekonomikou, především kandidátských
zemí.

EU i nadále trvá na ukončení ratifikačního procesu Kjótského protokolu v r. 2002 v hospodářsky
vyspělých zemích. Evropská agentura životního prostředí nyní uveřejnila statistické údaje, podle kterých
došlo v zemích EU v r. 1999 k poklesu emisí skleníkových plynů o 4 % ve srovnání s rokem 1990. Přitom
ještě v r. 1998 činil pokles pouhých 2,5 % (největší pokles v SRN 15,8 %, naopak největší nárůst ve
Španělsku 19,4 %.).

Předsedající švédský ministr prezentoval souhrnnou zprávu o pokroku a úspěších strategie integrování
environmentálních požadavků do sektorálních politik EU (tzv. Cardiffský proces). Helsinský summit
v prosinci 1999 stanovil, že Rada ministrů životního prostředí a rady ministrů dalších resortů musí ukončit
práci nad strategiemi do června 2001, t.j. konání zasedání Evropské rady v Göteborgu. Doposud bylo
zpracováno 9 sektorálních strategií (např. doprava, energetika, zemědělství, vnitřní trh, rybolov, rozvojová
spolupráce).

Rada ministrů vyslechla zprávu o přípravě schválení strategie na göteborgském summitu. V Helsinkách
(prosinec 1999) byl schválen ekonomický pilíř, ve Feiře (prosinec 2000) sociální pilíř a v Göteborgu
environmentální pilíř. Strategie udržitelného rozvoje EU má zajistit, aby se EU stala nejlépe
konkurenceschopnou ekonomikou a zároveň nejzodpovědnější společností ve vztahu k přírodě a životnímu
prostředí. Prioritními byly stanoveny čtyři oblasti:
1)   boj proti změně klimatu a prosazování používání čisté energie,
2)   životní prostředí a zdraví, zvláště veřejné zdravotnictví, bezpečnost a kvalita potravin, snížit používání

chemických látek, boj s infekčními chorobami a resistencí vůči antibiotikům,
3)   odvrátit ubývání přírodních zdrojů, revize společné zemědělské politiky, revize společné politiky rybolovu

v r. 2002, integrovaná politika výrobků, snižování odpadů,
4)   doprava, věnovat pozornost vlivu dopravy na růst HDP, využít cenové politiky k podpoře různých druhů

dopravy, především železniční, vodní a veřejné dopravy.
Zasedání Evropské rady (ER) se uskutečnilo ve dnech 15. – 16. června 2001 ve švédském Göteborgu.

Summitu členských zemí EU se zúčastnili i předsedové vlád kandidátských zemí. ER se věnovala otázce
rozšíření EU, odsouhlasila strategii udržitelného rozvoje, diskutovala problematiku ekonomického růstu a
strukturálních reforem, sociální otázky (postavení důchodců a péče o věkově starší populaci), společné
postoje zemí EU k aktuálním otázkám mezinárodních vztahů (Blízký východ a Balkán).

ER se shodla na přibližném harmonogramu rozšiřování EU v návaznosti na závěry loňského zasedání
ER v Nice (reforma politických institucí EU). V 1. polovině r. 2001 byl dosažen pokrok ve vyjednávacím
procesu. Byly uzavřeny předběžně již dvě třetiny kapitol s většinou kandidátských zemí (nejvíce uzavřených
kapitol Maďarsko a Kypr – 22, Slovinsko 20, Estonsko a ČR – 19), včetně kapitol životního prostředí
(Slovinsko, ČR, Estonsko, Maďarsko).

ER předpokládá, že se podaří ukončit vyjednávání s nejlépe připravenými kandidátskými zeměmi ke
konci r. 2002. Rok 2003 by byl věnován formálnímu schvalování rozšíření EU o tyto země, které by se pak
mohly již v r. 2004 zúčastnit jako členské země voleb do Evropského parlamentu.

ER schválila strategii udržitelného rozvoje, která zapracováním environmentálního pilíře tak završila
snahu EU o ekonomickou, sociální a environmentální obnovu. ER vypracuje mechanismy pro kontrolu
plnění strategie udržitelného rozvoje se zvláštním důrazem na průmysl. Ten by především v energetice a



dopravě měl vyvíjet a užívat nové environmentálně šetrné technologie, které by garantovaly ekonomický
růst bez další zátěže zdrojů. ER opakovaně podtrhla nutnost úzké koordinace při realizaci cílů všech tří pilířů
udržitelného rozvoje. ER vyzvala členské státy ke zpracování národních strategií udržitelného rozvoje za
široké účasti všech zainteresovaných aktérů. Doporučila ustavení národních konzultačních mechanismů.
Na jarních zasedáních ER bude pravidelně věnována pozornost průběžnému vyhodnocování plnění
strategie udržitelného rozvoje. Zasedání ER na jaře 2002, za španělského předsednictví, schválí hlavní
indikátory, podle kterých by se hodnotila úspěšnost plnění strategie.

Schválená strategie udržitelného rozvoje je příspěvkem EU k Světovému summitu o udržitelném rozvoji
v roce 2002. Měla by se stát inspirací pro přijetí celosvětové strategie prosazování udržitelného
rozvoje. Proto připraví EK do ledna 2002 informaci, jak může EU v tomto hrát aktivní úlohu. Vedoucí
představitelé členských zemí EU znovu potvrdili odhodlání splnit cíl OSN – věnovat 0,7 % HDP v co možná
nejkratším časovém horizontu na mezinárodní rozvojovou pomoc.

V souladu s doporučeními, obsaženými ve strategii, 6. Akčním programu životního prostředí a
v sektorových strategiích zohledňujících environmentální požadavky, ER opakovaně podtrhla čtyři prioritní
oblasti udržitelného rozvoje EU.

První prioritou je změna klimatu. Členské státy EU jsou rozhodnuty splnit své závazky obsažené
v Kjótském protokolu. Do konce r. 2001 EK připraví návrh na ratifikaci protokolu. EU bude přesvědčovat i
ostatní hospodářsky vyspělé země ratifikovat protokol, aby mohl vstoupit v platnost ještě v r. 2002. ER
potvrdila závazek, prokázat již v r. 2005 reálný pokrok v plnění protokolu. EU hodlá v r. 2010 dosáhnout 22%
podílu obnovitelných zdrojů energie na celkové spotřebě elektřiny.

V předvečer zasedání ER se uskutečnil summit EU – USA, kde se nepodařilo dosáhnout shody ohledně
Kjótského protokolu. Nicméně USA uznaly, že změna klimatu je velmi důležitou environmentální výzvou a že
budou plnit své závazky vůči Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu (UNFCCC). USA slíbily, že nebudou
blokovat kjótský proces a budou konstruktivně vystupovat na nadcházejícím pokračování 6. zasedání
konference smluvních stran UNFCCC v Bonnu. Předseda EK a prezident USA se dohodli na vytvoření
skupiny svých osobních představitelů na vysoké úrovni k problematice změny klimatu.

Druhou prioritou je udržitelná doprava. ER potvrdila nutnost oddělení růstu dopravy od růstu HDP,
orientovat se na železniční, vodní a veřejnou dopravu. Proto vyzvala Evropský parlament a Radu přijmout
v r. 2003 revidované záměry pro vytvoření transevropské dopravní sítě, kde by byly upřednostňovány
investice do veřejné dopravy, železnic, vnitrostátních vodních cest, námořní dopravy. EK navrhne opatření,
jak dosáhnout v r. 2004 toho, aby ceny různých druhů dopravy účinněji odrážely jejich dopady na
společnost.

Veřejné zdraví je třetí prioritou. ER podpořila novu strategii EU v oblasti chemických látek s tím, že by
měla vstoupit v platnost již v r. 2004. EK připraví do konce roku 2001 akční plán pro vyřešení problémů
výskytu infekčních onemocnění a resistence vůči antibiotikům.

Čtvrtou nejdůležitější oblastí je udržitelné využívání přírodních zdrojů. ER konstatovala nutnost sladit
hospodářský rozvoj s udržitelným využíváním přírodních zdrojů, minimalizací odpadů, zachováním
biologické rozmanitosti a ekosystémů. V tomto ohledu musí být aktivnější Společná zemědělská politika,
Společná politika rybolovu, Politika integrovaného produktu, aby bylo dosaženo jednoho z cílů 6. Akčního
programu životního prostředí, a to zastavit pokles biologické rozmanitosti v EU v r. 2010.

JUDr. Jiří Hlaváček

Priority belgického předsednictví v EU ve 2. pololetí 2001

Na období červenec – prosinec 2001 připadá předsednictví v Evropské unii Belgii.
Předsednictví EU se střídá mezi jednotlivými členskými státy vždy po půl roce – v 1. pololetí
2001 předsedalo EU Švédsko, v 1. pololetí 2002 bude předsedající zemí Španělsko.

Belgické předsednictví přichází v rozhodujícím okamžiku vnitřního prohlubování evropské integrace.
Belgie si přeje zaznamenat pokrok v širších oblastech působnosti Unie. V tomto směru by se měla EU stát
více průhledná, výkonná, soudržná a mocnější a měla by mít širší demokratickou legitimitu.

Mezi obecné okruhy problémů, na které se chce Belgie během svého předsednictví v EU zaměřit, patří:
! prohloubení veřejné diskuse o rozšíření EU
! zavedení společné měny euro
! rozvoj evropského sociálního modelu – zlepšení kvality práce, podpora rovnocenných příležitostí a boj

proti chudobě
! podpora ekonomického růstu a harmonizovaných fiskálních politik
! vytváření evropského prostoru v oblasti svobody, bezpečnosti a práva



! podpora udržitelného rozvoje a zlepšení kvality života
! rozšíření EU a posílení vnějších vztahů EU.

Z uvedených priorit lze konstatovat, že belgické předsednictví je velmi ambiciózní. Během nedávných
předsednictví se ukázalo, že program a priority jsou velmi ovlivněny vnějšími faktory. To bude nepochybně
důvod, proč Belgie zaměřila svou pozornost na mírový proces na Balkáně, Blízký Východ a Střední Afriku.

Jednou z priorit je také životní prostředí. Zde má Belgie tyto cíle:

! postup v jednáních o Kjótském protokolu a jeho ratifikace v roce 2002

! příprava Světového summitu pro udržitelný rozvoj v Jihoafrické republice v roce 2002 (Rio+10)

! implementace strategie EU pro udržitelný rozvoj

! integrace problematiky životního prostředí do politik ostatních odvětví

! implementace Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní
ochraně v záležitostech životního prostředí (Aarhuská úmluva)

! příprava rámcové směrnice o odpovědnosti v životním prostředí a směrnice o obalech a obalových
odpadech, revize směrnice o vodě určené ke koupání a dceřiné směrnice o těžkých kovech ve
vzduchu.

Je zřejmé, že cíle předsednictví se neodvíjejí pouze od vlastních priorit zahrnutých do programu, ale také
od aktuálních problémů a událostí. Přáním belgického předsednictví je převzít na sebe odpovědnost ve
vývoji EU a pokračovat v iniciativách a aktivitách předešlých předsednictví a připravovat podmínky pro
následující předsedající země. V průběhu nadcházejících šesti měsíců bude Belgie usilovat o vyvážení
procesu vývoje EU v různých oblastech a výraznou pozornost bude věnovat zejména výše zmíněným
tématům.

Ing. Silvie Kypusová,
odbor evropské integrace


