
 
Kaj od predsedovanja Češke Svetu EU pričakujejo
češki evropski poslanci
 

Češka s 1. julijem prevzema šestmesečno predsedovanje Svetu Evropske unije.
Preberite, kaj pričakujejo češki evropski poslanci.
 
Češka predsedovanje prevzema od Francije, januarja 2023 pa ga bo predala Švedski. Te tri
države predstavljajo sedanji trio predsedovanja, ki določa dolgoročne cilje in skupne programe v
18-mesečnem obdobju, vsaka država pa ima tudi svoje prednostne naloge. Slovenija je
predsedovala Svetu EU v drugi polovici leta 2021.
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https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/en/programme/trio-programme/
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/eu-affairs/20210624STO06912/predsedovanje-svetu-eu-kaj-pricakujejo-slovenski-evropski-poslanci
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/eu-affairs/20210624STO06912/predsedovanje-svetu-eu-kaj-pricakujejo-slovenski-evropski-poslanci


Več o prednostnih nalogah češkega predsedovanja 
 
 
Predsednik češke vlade Petr Fiala je 16. junija v Evropskem parlamentu razpravljal o programu
predsedovanja s predsednico Evropskega parlamenta Roberto Metsola in voditelji političnih
skupin. "Današnje srečanje nam bo omogočilo hiter začetek dela 1. julija, ko se predsedovanje
začne, saj bo to, kako bomo v naslednjih mesecih ukrepali, oblikovalo prihodnost naše skupne
Evrope," je dejala Metsola.
 
Kaj od predsedovanja pričakujejo češki evropski
poslanci? 
 Luděk Niedermayer (ELS) meni, da bo največji zakonodajni izziv vsaj delno dokončati
svežnja Pripravljeni na 55 in svežnja proti preprečevanju pranja denarja. Velika tema bo tudi
soočanje s posledicami vojne v Ukrajini. "Koristijo nam lahko dober ugled in zasluge, ki so jih
države v naši regiji pridobile z jasnim in hitrim odzivom," je dejal. Upa tudi, da bo med
prednostnimi nalogami tudi ozaveščanje o ukrepih EU z namenom izboljšanja percepcije na
Češkem.
 
Radka Maxová (S&D) je opozorila na izzive, s katerimi se sooča EU, kot sta vojna v Ukrajini in
potreba po družbeno-gospodarskem okrevanju po pandemiji, in dejala: "Rada bi, da se češko
predsedovanje osredotoči na krepitev odpornosti EU in zagotavljanje, da se digitalni in zeleni
prehod odvijeta na družbeno pravičen način, upam tudi, da bo izvajalo močne ukrepe na
področju duševnega zdravja."
 
Dita Charanzová (Renew) meni, da bosta glavni fokus vojna in njene posledice. "Ključno je, da
imamo skupen močan evropski odziv na Rusijo, a tudi, da še naprej pomagamo Ukrajini, tako
finančno kot politično." Ključni izzivi bodo zagotavljanje energetske neodvisnosti in ukrepanje v
zvezi z rastočimi cenami energije in hrane, je dejala.
 
Tako meni tudi Veronika Vrecionová (ECR). "Evropska unija se sooča z eno največjih
preizkušenj od svojega nastanka. [...] Naloga češkega predsedovanja bo pomagati uspešno
prebroditi to krizo," je dejala.

Češka načrtuje posebno osredotočanje na pet tesno povezanih področij:
• 1. Upravljanje begunske krize in povojnega okrevanja Ukrajine

• 2. Energetska varnost

• 3. Krepitev obrambnih sposobnosti Evrope in evropske kibernetske varnosti

• 4. Strateška odpornost evropskega gospodarstva

• 5. Odpornost demokratičnih institucij
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https://czech-presidency.consilium.europa.eu/en/programme/priorities/
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/priorities/podnebne-spremembe/20180703STO07129/eu-proti-podnebnim-spremembam
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2021)699467
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/priorities/ukrajina/20220519STO30402/casovnica-kako-eu-podpira-ukrajino-od-zacetka-vojne


Marcel Kolaja (Zeleni/ESZ) je dejal, da sledi težavnih šest mesecev. "Zelo verjetno je, da bodo
morale evropske države izkazati enotnost in solidarnost tako, kot še nikoli. Češka mora ravnati
kot zanesljiva partnerica, ki gradi mostove in vedno išče kompromise."
 
Kateřina Konečná (Levica) upa, da bo kljub vojni v Ukrajini češko predsedstvo našlo čas tudi
za obravnavanje drugih izzivov, kot sta evropski akcijski načrt za redke bolezni in direktiva o
potrošniških posojilih. "K temu smo primorani zaradi vse slabših gospodarskih okoliščin
Evropejcev zaradi vojne in energijske krize."
 
Ivan David (ID) pravi, da gre Evropa proti krizi, ki je "v veliki meri posledica napak in pobud
Evropske unije, še posebej "protiruskih" sankcij in zelenega dogovora," a podvomil da se bo
češka vlada zmožna spopasti s problemi.
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