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Anotace 
Tématem předložené diplomové práce je analýza francouzského předsednictví v Radě 

EU, jež probíhalo v období od 1. července do 31. prosince 2008. Francie vykonávala 

předsednický mandát v rámci tzv. 18-měsíčního tria předsednictví společně s Českou 

republikou a Švédskem. Vytyčila si pět hlavních priorit v oblastech klimatu, obrany, 

společné zemědělské politiky, imigrace a založení Unie pro Středomoří. Průběh 

předsednictví byl ovlivněn nečekanými událostmi, které bylo nutné řešit a jež se 

zařadily na agendu vedle priorit. Předsednická země musí plnit funkce z jejího 

mandátu vyplývající. Řídí práci Rady EU, reprezentuje ji, vyjednává jejím jménem, 

stanovuje priority na dané období 6 měsíců a do jisté míry hájí i své zájmy. 

Francouzské předsednictví nabízelo Francii příležitost, jak se znovu stát evropským, 

potažmo světovým hráčem.  

 
Annotation 
Diploma thesis deals the analysis of the French presidency of the Council of the 

European Union which was held from 1st July until 31th December 2008. France 

exerised its presidency within 18-month Presidency trio together with the Czech 

republic and Sweden. Five main priotities were appointed by France. The main fields 

of interest were: climate and energy, defence, common agricultural policy, 

immigration and foundation of the Union for Mediterranean. The course of the 

Presidency was influenced by unxpected events and it was necessary for France to 

deal with them. The country in the head of the European Union is obliged to fulfill 

defined functions: the manager of work of the Council the European Union, its 

representative and negotiator, author of political priorities and defender of its national 

interests. French presidency offered an occasion to France how to become European 

or world leader.  
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1 Úvod 

 

„Věřím, že nemůže být silné Evropy bez Francie, 

stejně jako nemůže být mocné Francie bez Evropy. 

Věřím, že vznik silné Evropy, jako důležitého hráče na mezinárodním poli, 

může rázně přispět k výstavbě spravedlivého, více efektivního světového pořádku.“1 

 

       Nicolas Sarkozy, srpen 2007 

 

1.1 Úvod do problematiky práce 

Předsednictví v Radě Evropské unie je v současné chvíli problematika více než 

aktuální. Česká republika poprvé od roku 2004, kdy se stala unijním členem, předsedá 

Radě EU. Předsednickou štafetu převzala od Francie a v rámci tzv. tria předsednictví             

ji předá Švédsku. Budeme-li předpokládat, že vstoupí v platnost Lisabonská smlouva, 

institut předsednictví se zásadně změní. Francie, potažmo zbylé dva státy „tria“, 

budou posledními státy předsedajícími podle „předlisabonských“ pravidel. 

Kdybychom měli udělat miniaturní historický exkurs k počátkům 

předsednictví, dostali bychom se až ke Smlouvě o založení Evropského společenství 

uhlí a oceli (dále ESUO) z roku 1951, kde je první zmínka o institutu předsednictví. 

Podle této smlouvy, bylo předsednictví vykonáváno po dobu tří měsíců a pořadí států 

bylo určeno abecedně podle jejich anglických názvů2. Předsednictví Evropského 

hospodářského společenství (dále EHS) mělo větší význam než předsednictví ESUO, 

a proto se většina autorů zmiňuje o počátcích předsednictví až v souvislosti se 

                                                 
1 Allocution de M. Nicolas Sarkozy, Président de la République, à l'occasion de la conférence des 
Ambassadeurs (Palais de l'Élysée, Paris, le 27 août 2007) [online].  Dostupný z WWW: 

<http://www.elysee.fr/elysee/elysee.fr/francais/interventions/2007/aout/allocution_a_l_occasion_de_la_
conference_des_ambassadeurs.79272.html>. 
2 Belgium, Germany, France, Italy, Luxembourg, Netherlands. 
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Smlouvou o založení EHS z roku 19573. Nicméně i v této smlouvě je předsednictví 

definováno velmi stručně: „Předsednictví vykonávají postupně všichni členové Rady; 

střídají se po šesti měsících v abecedním pořadí členských států“4. Ani ve Smlouvě o 

EHS nebyly blíže definovány kompetence státu předsedajícího Radě.  

Předsednictví se vyvíjelo „podle potřeby“5, většinou v reakci na vzniklou 

situaci a do smluv EU bylo zakomponováno zpětně. Tím se však na tomto místě 

nebudeme zabývat. Zásadní změnu do institutu předsednictví vnáší Lisabonská 

smlouva, jež vznikla jako odpověď na situaci nastolenou francouzským a 

nizozemským odmítnutím Návrhu evropské ústavní smlouvy. Lisabonská smlouva, 

podepsaná 13. prosince 2007 na summitu Evropské rady v Lisabonu, změní 

předsednictví Rady EU poměrně zásadním způsobem. Vstupem Lisabonské smlouvy 

v platnost se Evropská rada právně zařadí mezi instituce jako jsou např. Evropská 

komise či Evropský parlament. Do čela Evropské rady bude, na dva a půl roku 

s možností znovuzvolení, zvolen její předseda, jehož hlavním úkolem bude 

reprezentace Evropské unie navenek. Rotující předsednictví, tak jak jej známe dnes, 

bude významně pozměněno. 

Předsednictví Rady EU budou vykonávat předem stanovené skupiny tří 

členských států po dobu osmnácti měsíců: „Tyto skupiny jsou vytvořeny rovnou rotací 

členských států, přičemž se vezme v úvahu jejich rozmanitost a zeměpisná rovnováha 

v Unii“6. Výjimku tvoří Rada zasedající ve složení ministrů pro zahraniční záležitosti, 

neboť bude jedinou formací, ve které nebude uplatňován systém rotace předsedy. 

Jejím předsedou bude Vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní 

politiku, jehož funkce nebude závislá na střídajícím se předsednictví členských států v 

Radě EU.  

Bude-li schválena Lisabonská smlouva, institut předsednictví v blízké době 

nezanikne, nýbrž bude zásadně pozměněn. Otázkou je, do jaké míry budou mít 

                                                 
3 WESTLAKE, Martin; GALLOWAY, David. The Council of the European Union. 3. vydání. John 
Harper Publishing, 2004. s. 325. 
4 Čl.146 Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství [online]. Dostupný z WWW: 
<http://eur-lex.europa.eu/cs/treaties/index.htm >. 
5 KANIOK, Petr. Předsednictví Rady EU. Příběh půlstoletí. Masarykova univerzita. 2008. s. 19. 
6 Prohlášení připojená k závěrečnému aktu mezivládní konference, která přijala Lisabonskou smlouvu 
podepsanou 13. prosince 2007 [online]. 9.5.2008. Úřední věstník Evropské unie. Dostupný z WWW: < 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0335:0359:CS:PDF>. 
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předsednické země možnost ovlivnit chod Evropské unie. Hledání odpovědi na tuto 

otázku však není předmětem předložené diplomové práce. 

 

Jako téma, jímž se bude předložená diplomová práce zabývat, bylo zvoleno 

francouzského předsednictví v Radě EU v druhé polovině roku 2008.  

Vyjma analyzovaného předsednictví z roku 2008, předsedala Francie Radě EU 

naposledy v druhé polovině roku 2000. Průběh tehdejšího předsednictví byl 

poznamenán zejména situací na francouzské domácí politické scéně, jež se nacházela 

v tzv. období kohabitace, kdy prezident Jacques Chirac a premiér Lionel Jospin 

pocházeli z odlišných politických stran. Jisté pnutí mezi oběma politiky bylo patrné již 

před začátkem předsednictví, kdy dne 27. června 2000 pronesl Jacques Chirac během 

své státní návštěvy Německa před Spolkovým sněmem projev, ve kterém podpořil 

myšlenku Evropské ústavy nastíněnou německým ministrem zahraničí Joschkou 

Fischerem. Pierre Moscovici, člen Jospinovy vlády a tehdejší ministr pro evropské 

otázky, veřejně prohlásil, že Chiracův projev před Spolkovým sněmem byl pouze jeho 

čistě osobní záležitostí, nelze jej však považovat za oficiální stanovisko francouzských 

úřadů7. Byť se oba státníci snažili hájit jednotnou pozici Francie, určité napětí 

existovalo, zjevné to bylo např. během summitů, jichž se účastnili oba. Francouzským 

politikům byla také vyčítaná určitá „arogance“ a to zejména při summitu v Nice              

a vyjednávání o počtech hlasů v Radě8. 

Předsednictví z roku 2008 bylo v pořadí již dvanáctým předsednictvím Francie 

v Radě EU. Francie je země se zkušeným diplomatickým, politickým i 

administrativním aparátem, což se odráží i na přípravách a průběhu předsednictví. 

Zároveň předsednický mandát nabízí možnost, jak prosadit své zájmy na unijní úrovni 

a naopak, přičemž předsednictví může posloužit i určitému „krytí“ kroků na domácí 

scéně. Na tomto místě je však nutné zmínit, že záměrem studie není zabývat se vnitřní 

situací ve Francii během předsednictví, nýbrž se koncentrovat na to, jak jej Francie 

vykonávala na úrovni Evropské unie.  

  Důvodů, proč bylo zvoleno toto téma, je několik. Za prvé, když zástupci 

členských států podepisovali v prosinci 2007 v Lisabonu tzv. Lisabonskou smlouvu, 
                                                 
7 Premier "couac" sur l´Europe dans la cohabitation. Le Monde. 1.7. 2000. Dostupný z WWW: < 
http://global.factiva.com/ha/default.aspx>. 
8 DRAKE, Helen. France on trial? : the challenge of change and the French presidency of the European 
Union, july-december 2000. Modern and contemporary France. 2001, roč. 9, č. 4 s. 453-466. 
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reformující instituce EU, domnívali se, že pravděpodobně vstoupí v platnost do 

začátku roku 2009. Francouzské předsednictví tedy mělo být posledním 

předsednictvím „původního typu“ - zajišťující šestiměsíční mandát v čele Rady EU 

podle stanovených rotačních pravidel. Za druhé, otázka předsednictví je v současné 

chvíli, zejména s ohledem na právě probíhající české předsednictví v Radě EU a jak 

již bylo uvedeno v úvodu, aktuální a zajímavá. Konečně za třetí, když Francouzi (a 

Nizozemci) hlasovali v referendu v květnu 2005 o Návrhu ústavní smlouvy, odmítli ji. 

Důsledkem bylo, že se Evropská unie ocitla v jisté institucionální krizi, nazývané 

„obdobím reflexe“. V květnu 2007 byl ve Francii zvolen nový prezident, jenž se své 

role zhostil velmi aktivně na všech úrovních, včetně evropské roviny, a bylo 

pozoruhodné sledovat, jak mu předsednictví nabízelo jedinečnou možnost Francii opět 

postavit do čela Evropy.  

Na následujících stránkách se budou poměrně často vyskytovat některé pojmy, 

považuji tedy za nezbytné je osvětlit. Jedná se zejména o trojici spojení Evropská rada 

- Rada Evropy - Rada EU, což jsou termíny, které nejen veřejností, ale i médii bývají 

často zaměňovány. Evropská rada je setkání, kde se schází vrcholní zástupci 

členských států EU na tzv. „summitech Evropské rady“ a to zpravidla čtyřikrát do 

roka9. Evropská rada se poprvé sešla v roce 1974 v Paříži a je „nejvyšší“ politickou 

formací. Rozhodnutí přijatá v průběhu těchto jednání jsou hlavním impulsem při 

definování základního politického směřování Evropské unie. Rada Evropské unie, 

rovněž nazývaná Rada ministrů, je orgán EU, který se skládá ze zástupců všech 

členských států na ministerské úrovni. V současnosti platí rozhodnutí ze zasedání 

Evropské rady v Seville v červnu 2002, které ustanovuje devět formací Rady EU10. 

Stát pověřený předsednictvím stojí v čele Rady EU, předsedá i zasedáním Evropské 

rady. Rada Evropy, byť má název podobný, je mezivládní organizace se sídlem ve 

Štrasburku, která vznikla po 2. světové válce. Rotující předsednictví se jí nijak netýká.  

V diplomové práce se rovněž objevují pojmy jako „Ústava“, „Návrh ústavní 

smlouvy“ nebo „Evropská ústava“, označují vždy totéž a to Smlouvu o Ústavě                  

pro Evropu zamítnutou v referendech v roce 2005. Stejně tak pojem „evropský 

                                                 
9 Council Guide. I. The Presidency Handbook [online] 2006. Dostupný z WWW: 
<www.eurosfaire.prd.fr/7pc/doc/1200495506_presidence_eu_handbook_2006.pdf>. 
10 Jedná se o: všeobecné záležitosti a vnější vztahy, hospodářství a finance, spravedlnost a vnitřní věci, 
zaměstnanost, sociální věci a ochrana spotřebitele, konkurenceschopnost, doprava, telekomunikace a 
energetika, zemědělství a rybolov, životní prostředí, školství, mládež a kultura. 
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kontinent“, „Evropa“ či „Unie“ je používán jako synonymum ke spojení Evropská 

unie a „Rada“ je ve všech případech Rada EU, nikoliv Evropská rada. 

 

 

1.2 Struktura práce  

Diplomová práce je rozdělena do dvou na sebe navazujících celků. První část 

práce pojednává o funkcích předsednictví. Na začátku první části práce je nastíněna 

obecná charakteristika Francie a je věnován určitý prostor rozboru aktuálního 

postavení politických uskupení zastoupených v Národním shromáždění vůči evropské 

integraci. Následně je analyzován již konkrétně mandát francouzského předsednictví 

v Radě EU v roce 2008. V průběhu této části práce jsou popsány konkrétní stránky 

příprav Francie na výkon předsednictví, jež intenzivně probíhaly již od září 2007. 

Pozornost je zaměřena i na tzv. „trio předsednictví“, na kterém společně v průběhu od 

1. července 2008 do 31. prosince 2009 postupně participuje Francie, Česká republika 

a Švédsko. V závěrečné části je analyzováno pět hlavních priorit, které si francouzské 

předsednictví vytyčilo.    

Druhá část diplomové práce se věnuje v převážné míře průběhu 

předsednického mandátu Francie v Radě Evropské unie. Nejprve jsou analyzovány 

nečekané události, jež zasáhly do průběhu francouzského předsednictví a které ho do 

značné míry ovlivnily. Následující část je zaměřena na výsledky francouzského 

předsednictví, resp. čeho bylo dosaženo v pěti hlavních vytyčených prioritách. V 

závěrečné kapitole druhé části bude mimo jiné odpovězeno na otázku, jakým 

způsobem ovlivnilo francouzské předsednictví Evropskou unii.   

Zde je rovněž nutné zmínit, že záměrem studie není analyzovat situaci              

na domácí scéně ve Francii během předsednictví, nýbrž se zaměřit na to, jak Francie 

vykonávala předsednictví na úrovni Evropské unie. Části věnované obecné 

charakteristice Francie a postoji politických uskupení zastoupených v Národním 

shromáždění mají pouze doplnit kontext a napomoci k pochopení předsednictví 

Francie v Radě EU. 
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1.3 Cíl práce a její stěžejní otázky 

Cílem diplomové práce je analyzovat francouzské předsednictví v Radě 

Evropské unie, které probíhalo od 1. července 2008 do 31. prosince 2008, provést 

analýzu priorit tohoto předsednictví a následně jeho výsledků. V průběhu práce 

budeme hledat odpověď na následující otázky:  

- V jakých aspektech se podařil či nepodařil Francii avizovaný „návrat do 

Evropy a Evropě do Francie“?  

- Jaký mělo vliv francouzské předsednictví na Evropskou unii? 

- Jak ovlivnily nečekané události průběh předsednictví?  

 

 

1.4 Hlavní hypotéza práce  

Diplomová práce se bude snažit potvrdit či vyvrátit následující hypotézu: 

„Francouzské předsednictví v Radě Evropské unie ve druhé polovině roku 2008 bylo 

jedinečnou příležitostí, jak mohla Francie, po zamítnutí Návrhu evropské ústavní 

smlouvy v květnu 2005, obnovit svou klíčovou roli na evropské scéně. Očekávání byla 

spjata s osobou nově zvoleného prezidenta Nicolase Sarkozyho. Přičemž přispět 

k zdárnému průběhu předsednického mandátu měly i zvolené priority. Průběh i 

výsledky předsednictví však mohou být ovlivněny nečekanými událostmi – pokud se 

s nimi předsednictví zdárně vypořádá, mohou jeho obraz posílit, v opačném případě 

jej mohou zmařit. Francie, jakožto země se zkušeným politicko-administrativním 

aparátem, využila všech svých možností a to se promítlo do kladného hodnocení  

jejího působení v Radě během druhého pololetí roku 2008.“   

 

 

1.5 Metodologie užitá v práci 

Při psaní předložené diplomové práce, tedy této případové studie, bylo pro 

popis konkrétních událostí, jež prakticky tvoří základ práce, použito klasické 

deskriptivní metody. 

V průběhu psaní diplomové práce bylo využito metody analytické, zejména 

pak kvalitativní analýzy primárních pramenů, tj. například projevů či přepisů různých 

tiskových konferencí jednotlivých státníků, zejména pak francouzského prezidenta 
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Nicolase Sarkozyho, popřípadě oficiálních závěrů z jednotlivých summitů či přímo 

jednotlivých smluv EU. Nedílnou a významnou, zejména na konci první kapitoly                  

a v rámci celé druhé kapitoly téměř zásadní, součást práce rovněž představovala 

s periodickým tiskem.  

 

 

1.6 Kritika literatury a její dostupnosti 

Při psaní diplomové práce byly až na několik málo výjimek používány 

cizojazyčné, anglické a francouzské, zdroje. Hlavním důvodem je velmi omezený 

(téměř žádný) výskyt relevantní literatury v českém jazyce.  

Konkrétní problematice předsednictví je věnováno velmi malé množství 

publikací. Samo předsednictví je poměrně úzké téma, a proto jsou mu většinou 

vyčleněny pouze určité části publikací věnovaných primárně Radě Evropské Unie          

(např. Hayes-Renshaw, Fiona; Wallace, Helen: The Council of Ministers. Sherrington, 

Philippa: The Council of Minister: Political Authority in the European Union). 

Vzhledem k tomu, že se jedná převážně o knihy v cizím jazyce, není větší část z nich 

v českých knihovnách dostupná. Naprostá většina uvedených monografií                       

a cizojazyčných tištěných periodik pochází z knihovny společenských věd Université 

Libre de Bruxelles, kam jsem měla během svého pobytu v Belgii přístup. 

Jednou z mála publikací, která se zaměřuje pouze na institut předsednictví,               

je od Ole Elgströma „European Union Council Presidencies: A comparative 

perspective“. Jedná se o sborník, do něhož přispěli mimo jiné i autoři jako Jonas 

Tallberg nebo Rikard Bengtsson. První část knihy je věnována jednotlivým  funkcím 

předsednictví a následně jsou v rámci případových studií analyzována vybraná 

předsednictví v Radě EU z let 1998-2002. Domnívám se, že se jedná o publikaci, 

která poměrně přehledně uvádí do problematiky předsednictví a to zejména jeho 

funkcí. Vhodné je i to, že analyzované funkce jsou přímo aplikovány na několik 

konkrétních mandátů.  

V českém jazyce byly v roce 2008 vydány dvě publikace zabývající                    

se předsednictvím, přičemž se prakticky jedná o jediné dvě monografie svého druhu: 

Předsednictví Rady EU. Příběh půlstoletí a  Jak předsedat Evropské unii? : návrh 

priorit předsednictví ČR v Radě EU v roce 2009. První jmenovaná publikace je z pera 
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Petra Kanioka vydaná Masarykovou universitou. Zabývá se problematikou 

předsednictví poměrně komplexně, shrnuje jak jeho vývoj, principy či funkce, tak jej 

konkretizuje pomocí zvolených předsednických mandátů Německa v roce 2007                   

a Švédska v roce 2001. Tato publikace hojně cituje autory, ze kterých je čerpáno i v 

této práci (např. Tallberg, Wallace, Sherrington). Přestože byla vydána doslova před 

několika týdny a na počátku této diplomové práce jsme s její přípravou nebyli 

obeznámeni, po jejím vydání z ní bylo dodatečně čerpáno. Dle mého názoru se jedná          

o přehlednou a srozumitelnou publikaci, jež poskytuje ucelený obraz předsednictví. 

Druhé uvedené dílo je z rukou autorského kolektivu Ústavu mezinárodních vztahů 

v čele s Janem Karlasem, jež zpracovává pohled na předsednictví v Radě EU 

v teoretické rovině, nicméně ve výrazně větší míře, jak napovídá již sám název, 

poskytuje analýzu priorit českého předsednictví. Pro naší práci byla přínosná pouze 

část autora Jana Karlase Předsednictví Rady EU – funkce, cíle, forma a vliv, méně pak 

Elišky Tomalové Koordinační mechanizmus předsednictví ČR v Radě EU. 

Poměrně dobrý přehled problematiky předsednictví poskytuje článek 

v periodiku Mezinárodní politika „Evropská unie – principy, problémy a reforma“, 

jenž nastiňuje nejen vývoj předsednictví či jeho funkce, ale zabývá se i otázkou jeho 

budoucího vývoje. Přínosným článkem „The agenda-shaping powers of the EU 

Council Presidency“ z časopisu Journal of European Public Policy, který předkládá 

podrobnou analýzu možností, jak může předsednictví zvolit svou agendu tak, aby 

mohlo ovlivnit v jisté míře chod Evropské unie.  

V ostatních publikacích jsou pro předsednictví vyčleněny pouze kapitoly, které 

nabízejí různý úhel pohledu, velmi často se jedná o jeho historii a vývoj. Vcelku 

podrobný exkurs do historie předsednictví nabízí publikace „The Council of the 

European Union“ (Westlake a Galloway), kde je analyzován jeho vývoj od samého 

počátku Evropských společenství. Bohužel se však jedná o knihu z roku 2000                       

a nereflektuje tedy novodobější výzvy (18-měsíční předsednictví…). To je však výtka, 

kterou lze vztáhnout i na další monografie. „The Council of Minister: Political 

Authority in the European Union“ (Philippa Sherrington) předkládá stručný a 

přehledný výklad funkcí předsednictví. Nejedná se však prakticky o nic, co by nebylo 

analyzováno Olem Elgströmem. „The Council of Ministers“ (Hayes-Renshaw a 

Wallace) je monografie, která se velmi podrobně zabývá Radou EU, nicméně 
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předsednictví je zde vždy zmíněno v souvislosti s jinou problematikou (když je např. 

analyzovaná práce Rady), avšak jako samostatné téma se nevyskytuje. 

V průběhu práce při analýze francouzského předsednictví v Radě EU v roce 

2008 bylo převážně čerpáno z deníků dostupných skrze elektronický katalog Factiva, 

jenž umožňuje mimo jiné i přístup do novinových archívů. V největším rozsahu                  

se jednalo o internetovou podobu francouzského deníku Le Monde, následně bylo 

často využíváno článků Agence France Presse (Francouzská tisková agentura) a 

Agence Europe (Agentury Evropy). Zatímco prostřednictvím Le Monde byl zachycen 

spíše francouzský pohled a Agence Europe přibližovala více „bruselské“ dění, Agence 

France Presse monitorovala obě prostředí, což umožňovalo mimo jiné i vzájemné 

srovnávání a ověřování údajů.    

V diplomové práci bylo dále využito citací projevů zejména francouzského 

prezidenta Nicolase Sarkozyho, zveřejněných většinou na internetových stránkách 

Elysejského paláce, či přepisů nejrůznějších tiskových konferencí, závěrů summitů, 

oficiálních výstupů ze zasedání jednotlivých Rad atd. přístupných skrze portál 

francouzského předsednictví, jenž poskytoval  faktický podklad práce.  

 

Obecně lze konstatovat, že přímo problematice předsednictví je věnován velmi 

malý počet monografických publikací (např. Elgström, Kaniok). Častěji je 

předsednictví vyhrazen určitý prostor v publikacích pojednávajících o Radě EU (např. 

Westlake, Wallace, Kirchner), kde je však často poskytován pouze historický pohled 

bez jakékoliv reflexe do budoucna. Důvodem je zřejmě to, že předsednictví v Radě 

EU není institucí EU jako např. Evropská komise a navíc se jedná o relativně úzké 

téma. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se předložená případová studie zabývá aktuálním 

tématem, naprostá většina zdrojů (primárních i sekundárních) pochází z internetu. 
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1.7 Seznam použitých zkratek  

 COREPER: Comité des Représentants permanents: Výbor stálých zástupců 

 EBOP: Evropská bezpečnostní a obranná politika 

 EHS: Evropské hospodářské společenství 

 EPS: Evropská politická spolupráce 

 ES: Evropská společenství 

 ESUO: Evropské společenství uhlí a oceli 

 ETS: Emission Trading Scheme: Systém obchodování s emisemi 

 EU: Evropská unie  

 G8/G20: osm/dvacet nejvyspělejších zemí světa 

 JAE: Jednotný evropský akt 

 NATO: North Atlantic Treaty Organization: Organizace Severoatlantické 

smlouvy 

 PS: Parti socialiste: Socialistická strana 

 SGAE: Secrétariat général des affaires européennes: Generální sekretariát pro 

evropské záležitosti 

 SGPFUE: Secrétariat Général de la Présidence Française du Conseil de l’Union 

européenne: Generální sekretariát francouzského předsednictví v Radě Evropské 

unie 

 SZBP: Společná zahraniční a bezpečnostní politika  

 SZP: Společná zemědělská politika 

 UMP: Union pour un Mouvement Populaire: Svaz pro lidové hnutí  

 UDF: Union pour la démocratie française: Unie pro francouzskou demokracii  
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2 Funkce předsednictví v Radě EU a Francie před 
předsednictvím 
 
 

Předsednictví v Radě Evropské unie není pouhým reprezentačním nástrojem          

či formalitou nýbrž prostředkem, jímž lze do určité míry působit na chod evropské 

integrace. Tématem první kapitoly bude jednak analýza jednotlivých funkcí 

předsednictví, ale i situace, za jaké Francie připravovala v roce 2008 již své dvanácté 

předsednictví. 

První kapitola je rozdělena do pěti částí. Nejprve jsou analyzovány funkce 

předsednictví, přičemž se jedná o funkci manažerskou, vyjednávací, reprezentační 

funkci, autora priorit a v jisté míře i obhájce národních zájmů. Pro lepší pochopení 

francouzského předsednického mandátu je ve druhé části nastíněna obecná situace 

Francie. Zároveň je zde naznačena i pozice politických uskupení v Národním 

shromáždění vůči EU, což má podtrhnout skutečnost, že politické uskupení,                  

jehož předsedou býval Nicolas Sarkozy, obsadilo po volbách v červnu 2007 největší 

počet křesel. Ve třetí části jsou analyzovány přípravy Francie na samotné 

předsednictví. Čtvrtá část pojednává o 18-ti měsíčním předsednickém triu, tvořeným 

Francií, Českou republikou a Švédskem. Poslední, pátý, oddíl poskytuje analýzu 

hlavních priorit francouzského předsednictví.  

 

 

2.1 Předsednictví Rady Evropské unie a jeho funkce 
  

Předsednictví Evropské Unie, tzn. předsednictví v Radě EU neboli Radě 

ministrů je funkce, kterou vykonává vždy jeden členský stát EU po dobu 6 měsíců 

(vždy od ledna do června a od července do prosince). Na předsednictví se v jednom 

kalendářním roce podílí vždy dvě země. „Ačkoliv předsednictví na první pohled 

vypadá jako reprezentační a formální nástroj vyjadřující rovnost členských států, jde                       

o významný nástroj ovlivňování agendy Evropské unie“11. 

                                                 
11 PITROVÁ, Markéta; KANIOK, Petr. Institut předsednictví Evropské unie – principy, problémy a 
reforma. Mezinárodní vztahy. 2005, roč. 40, č.3, s. 6. 
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V závislosti na projednávané agendě je každá země zastoupena ministrem,             

který je odpovědný právě za tu oblast, která se stala předmětem diskuse. Zasedá tedy 

např. Rada pro hospodářské a finanční záležitosti, Rada pro životní prostředí či Rada 

pro školství, mládež a kulturu. Jednání jsou pak vedena příslušným ministrem 

předsedající země.  

Předsednická role se také týká zasedání Výboru stálých zástupců - 

COREPER12, neboli stálých zástupců členských států v Bruselu a jejich asistentů, 

kteří mají za úkol připravit a koordinovat veškeré činnosti Rady. Práce tohoto Výboru 

je pak založena na aktivitách 250 dalších výborů a pracovních skupin skládajících se 

z delegátů členských států13.  

 

Vývoj funkcí předsednictví probíhal podle aktuálních potřeb Společenství               

a jednotlivé změny byly do smluv zakotveny až zpětně. Rozlišujeme čtyři14,                     

resp. pět15 základních funkcí předsednictví: administrátor a manažer práce Rady, 

vyjednávač, reprezentant Rady, autor politických priorit a obhájce národních zájmů. 

Jednotlivé funkce nejsou navzájem nezávislé a izolované, nýbrž vytvářejí propojený 

systém. Velmi blízko k sobě zejména ty, které souvisí s obsahovou náplní 

předsednictví jako např. určování politických priorit nebo obhajoba národních zájmů. 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Název COREPER pochází z francouzského „Comité des Représentants permanents“, což znamená 
Výbor stálých zástupců. COREPER  připravuje agendu pro jednání ministerské Rady EU s výjimkou 
otázek zemědělství, o něž se stará Zvláštní výbor pro zemědělství. 
13 HAYES-RENSHAW, Fiona; WALLACE, Helen. The Council of Ministers. New York: Palgrave 
Macmillan, 2006. s. 14-18. 
14 TALLBERG, Jonas.The power of the Presidency: Brokerage, efficiency and distribution in EU 
negotiations. Journal of Common Market Studies [online]. 2004, roč. 42, č. 5, s. 999-1022. Dostupný 
z WWW: http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/118755512/PDFSTART; ELGSTRŐM, 
O.: The Presidency: a multi-faced institution. In: Elgström, Ole (eds.): European Union Council 
Presidencies: A comparative perspective. London: Routledge, 2003. s. 4-7. 
15 SHERRINGTON, Philippa. The Council of Minister: Political Authority in the European Union. 
Library od Congress Cataloging in Publication Data, 2000. s. 154.; KANIOK, Petr. Předsednictví Rady 
EU. Příběh půlstoletí. Masarykova univerzita. 2008. s. 93. 
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2.1.1 Administrátor a manažer práce Rady EU 
 
 

Administrace a řízení schůzek  Rady je funkcí nejstarší, neboť předsedající stát 

řídí schůzky již od počátku Společenství, tedy padesátých let16. Zatímco v prvních 

letech se jednalo téměř výhradně o řízení a přípravu oficiálních schůzek Rady, 

postupně se tato funkce rozrostla. Předsedající stát po dobu svého mandátu řídí práci 

celé Rady, a to prostřednictvím přípravy programů jednání, podkladů pro ně a zároveň 

svoláváním a řízením schůzek na všech úrovních17. K jednáním dochází jak na půdě 

předsedajícího státu, tak v rámci unijních institucí. Předsednictví mohou být centrálně 

řízena „hlavním městem“ nebo stálým zastoupením18. Vrcholem, byť spíše mediálním                  

než politicky významným, je pořádání summitů Evropské rady. 

Klíčem úspěchu je schopnost předsednictví kvalitně připravit jednání na všech 

úrovních a efektivně je řídit. Na druhou stranu je však předsednická země vázána 

Jednacím řádem EU19. Funkce manažera Rady je pro předsednictví klíčová a podle 

její úspěšnosti je předsednictví posuzováno20. Předpokladem zvládnutí administrativní 

činnosti je především kvalitní personál a schopnost země spolupracovat s Generálním 

sekretariátem Rady. Nezanedbatelné jsou také praktické zkušenosti úředníků                    

i politiků, znalost zákulisí apod.  

 

2.1.2 Vyjednávač 

 
Funkce vyjednávače se vyvíjela postupně od padesátých let a to většinou             

„podle potřeby“. Příkladem je tzv. „krize prázdné židle“21, respektive Lucemburský 

kompromis, ze kterého vyplynula nutnost předsednictví - vyjednávače. Vliv této 

                                                 
16 ELGSTRŐM, O.: The Presidency: a multi-faced institution. In: Elgström, Ole (eds.): European 
Union Council Presidencies: A comparative perspective. London: Routledge, 2003. s. 5. 
17 Předsedající stát předsedá: zasedání COREPERu, dalším výborům definovaným primárním právem 
v platném znění a výborům či pracovním skupinám konfigurací Rad EU, které se scházejí jednou za 6 
měsíců. Čerpáno z: KANIOK, Petr. Předsednictví Rady EU. Příběh půlstoletí. Masarykova univerzita. 
2008. s. 52. 
18 ELGSTRŐM, O. Tamtéž. 
19 KANIOK, Petr. Předsednictví Rady EU. Příběh půlstoletí. Masarykova univerzita. 2008. s. 49. 
20 HAYES-RENSHAW, Fiona; WALLACE, Helen. The Council of Ministers. New York: Palgrave 
Macmillan, 2006. s. 140. 
21 Jednalo se o situaci, kdy Francie nesouhlasila s hlasováním kvalifikovanou většinou v otázkách 
týkajících se národních zájmů, a proto se demonstrativně neúčastnila jednání v Radě. 
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funkce se postupně zvětšoval a zvětšuje a to zejména z následujících důvodů22:                        

za prvé, neustále se zvyšuje počet členů EU, tím pádem je i větší počet odlišných 

postojů a tedy potřeba vyjednávače, který by jednání řídil a napomáhal k hledání 

kompromisu. Druhým důvodem je návrat Rady ke hlasování kvalifikovanou většinou: 

zatímco dříve bylo nutné vyjednat kompromis přijatelný všem, nyní je potřeba 

vytvářet „vítězné koalice“, neboť práh kvalifikované většiny je vysoko – je třeba            

88 hlasů z 124 (tj. 71 %). Posledním důvodem je nárůst projednávané agendy. 

Úkolem předsednictví je tedy prostřednictvím jednání a hledání shody předcházet 

potenciálním konfliktům a aktivně hledat přijatelné většiny, a to jak v rámci Rady, tak 

mezi unijními institucemi.  

Předsednictví využívá řadu vyjednávacích nástrojů. Nejdůležitějším nástrojem 

získávání informací tzv. „turné po metropolích“ 23, v angličtině i francouzštině 

používá výraz „tours des capitales“. Vysocí politici předsedající země navštěvují, 

obvykle před zasedáním Evropské rady, hlavní města členských států, kde si vzájemně 

vyměňují informace a pokouší se sblížit své pozice ještě před summitem.                       

Při současném vysokém počtu členských zemích se tyto cesty konají pouze do měst, 

kde je nejpodstatnější vyjednat společnou pozici. Druhým významným nástrojem je 

tzv. „zpověď“. Jedná se o setkání zástupce předsedajícího státu se zástupcem země,            

jež má odlišný názor na určitou problematiku než většina ostatních, a pokouší se 

vyjednat kompromis. Jelikož vyměňované informace bývají citlivé, neuveřejňují se. 

 Nástroje používané pro vyjednávání souvisí s vlivem a pozicí státu, který             

EU předsedá. Větší a vlivnější státy mohou sáhnout po tvrdších vyjednávacích 

metodách. Malé země, již ze své podstaty, používají spíše konsensuální nástroje a 

musí pro své návrhy hledat podporu či vhodnou politickou atmosféru24. 

 

 

 

 

                                                 
22 SHERRINGTON, Philippa. The Council of Minister: Political Authority in the European Union. 
Library od Congress Cataloging in Publication Data, 2000. s. 44. 
23 TALLBERG, Jonas. Leadership and Negotiation in the European Union. Cambridge University 
Press, 2006. s. 114-115. 
24 PITROVÁ, Markéta; KANIOK, Petr. Institut předsednictví Evropské unie – principy, problémy a 
reforma. Mezinárodní vztahy. 2005, roč. 40, č.3, s. 13. 
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2.1.3 Reprezentant Evropské unie 
 

Význam funkce reprezentanta vzrostl výrazně v 70. letech, kdy byla 

neformálně zavedena Evropská politická spolupráce (EPS), formalizoval ji v roce 

1986 Jednotný evropský akt (JEA) a postupně byla nahrazena společnou zahraniční a 

bezpečnostní politikou. „Předsednictví zastupuje Unii v záležitostech společné 

zahraniční a bezpečnostní politiky“25. Předseda reprezentuje EU jednak vůči unijním 

institucím (Evropská komise a Evropský parlament), ale i vůči vnějším aktérům                 

(mezinárodní organizace a státy, jež nejsou členy EU). Funkce reprezentanta                        

je pro mnohé státy, zvláště pak pro malé, nesnadným úkolem. Schopnost zastupovat             

EU vychází ze dvou zdrojů: „z kvality a kvantity diplomatického personálu, za druhé          

z respektu, jemuž se daná země těší na mezinárodní scéně“26. 

 

Reprezentant vůči mezinárodním organizacím a nečlenským zemím EU 

Přístupy jednotlivých předsednictví k vnější reprezentaci se liší27. V první řadě 

jde o odlišnosti zemí, jež činí dané země specifické. Jedná se např. o velikost země 

nebo její zahraničně politickou orientaci, velké země jako Francie či Velká Británie, 

které mají patřičné diplomatické zázemí a zkušenosti, mají logicky větší vliv než malé 

„nezkušené“ nové členské země. Dalším typem je spolupráce s ostatními významnými 

aktéry - a to zejména s komisařem pro zahraniční záležitosti a Vysokým 

představitelem pro SZBP, která se odvíjí do značné míry od povahy osobních vztahů 

mezi aktéry. Je patrné, že malé státy využívají schopností Vysokého představitele více 

než velké země. Konečně třetím typem je přístup, který předsednická země zvolí.                       

Buď reprezentuje EU jako silný a jednoznačný vůdce nebo vždy hledá shodu                       

a kompromis přijatelný všem. Z toho lze konstatovat, že menší členské země více 

inklinují k užší spolupráci s ostatními institucemi, kdežto velké země jsou více 

samostatné. 

                                                 
25 Čl. 18 Amsterodamské smlouvy [online]. Dostupný z WWW: <http://eur-
lex.europa.eu/en/treaties/dat/11997D/htm/11997D.html>. 
26 PITROVÁ, Markéta; KANIOK, Petr. Institut předsednictví Evropské unie – principy, problémy a 
reforma. Mezinárodní vztahy. 2005, roč. 40, č.3, s. 11. 
27 BENGTSSON, R.: Presidency and external representation. In: Elgström, Ole (eds.): European 
Union Council Presidencies: A comparative perspective. London: Routledge, 2003, s. 55-68. 

 22

http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/dat/11997D/htm/11997D.html
http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/dat/11997D/htm/11997D.html


Předsednictví je velmi citlivé na vnější vlivy. Nečekané konflikty vyžadující 

bystrou reakci jsou typickým příkladem28. Je tedy zřejmé, že průběh každého 

předsednictví se odvíjí od aktuální situace na mezinárodní scéně. Jako vhodný příklad 

se na tomto místě  nabízí např. rusko-gruzínský konflikt v srpnu 2008 a rychlá reakce 

Francie v čele EU. 

 

Reprezentant vůči institucím EU 

Vztah předsednictví vůči unijním institucím je představován zejména, jak již 

bylo uvedeno, vztahem předsednické země a Evropské komise nebo Evropského 

parlamentu.  

Předsednická země a Evropská komise by měly spolupracovat a to zejména 

v oblastech iniciace, reprezentace a implementace politik, nicméně je zde mnoho 

třecích ploch29. Obě instituce si na tomto poli spíše konkurují a jejich vztahy jsou 

poněkud problematické. Vztah s Evropským parlamentem je méně vyhrocený. 

Předsednictví na počátku svého mandátu prezentuje své priority v Evropském 

parlamentu a po skončení mandátu shrnuje dosažené výsledky na stejném místě. 

 

 

2.1.4 Autor politických priorit 
 

„Autor politických priorit“ je funkcí nejmladší, neboť předsednická země 

začala prezentovat své priority před Evropským parlamentem až od roku 1986, kdy 

vstoupil v platnost JEA. Nicméně institut předsednictví existuje již od padesátých let. 

Lze spatřit několik limitujících prvků této funkce. Jednak musí předsedající 

země vždy zachovávat kontinuitu chodu celé EU, to znamená pokračovat v agendě 

rozpracované předešlým předsednictvím. Dále předsednictví „musí být nestranné                

                                                 
28 BRETHRON, Charlotte; VOGLER, John. The European Union As A Global Actor. 2. vydání. Taylor 
& Francis Ltd, 2005. s. 169. 
29 KIRCHNER, Joseph Emil. Decision-making in the European Community: The Council Presidency 
and European Integration. Manchester University Press, 1992. s. 5. 
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a neutrální“30. V neposlední řadě jsou pro předsednictví limitující i nečekané krize              

či pohromy, jež mohou zvolená témata zastínit31. 

Navzdory tomu může předsednictví prostřednictvím zvolené agendy významně 

působit na Radu EU a tím potažmo ovlivňovat chod celé Unie. Jako hlavní způsob 

ovlivňování agendy předsednictví uvádí Tallberg tři dimenze strukturace agendy32. 

První způsobem je „regionální dimenze“, která vychází z geografických a historických 

vztahů mezi státy. Státy mají více zájmů v zemích jim regionálně a historicky bližších. 

Například Francie tradičně věnuje zvýšenou pozornost regionu kolem Středozemního 

moře nebo Africe, naproti tomu se Česká republika více koncentruje na Východní 

Evropu či Švédsko tradičně podporuje užší spolupráci s Pobaltskými republikami. 

Ve druhé „socioekonomické dimenzi“ se prolínají hospodářské, společenské                        

a environmentální vlivy. Státy, ve kterých jsou tradičně akcentovaná sociální témata,              

je obvykle promítají i do svých priorit během předsednictví. Příkladem může být 

Švédsko, které tradičně klade důraz na životní prostředí či politiku zaměstnanosti. 

Konečně třetí „konstituční dimenze“ zahrnuje vztah k institucionálním reformám                   

a rozšiřování EU. Na tomto místě můžeme jmenovat Německo a Francii a jejich snahu             

a řešení institucionální krize vzniklé odmítnutím Návrhu Evropské ústavní smlouvy. 

 

 

2.1.5 Obhájce národních zájmů 

 

Jedná se o funkci, která nebývá uváděna mezi čtyřmi hlavními funkcemi 

předsednictví33. Již sám název „obhájce národních zájmů“ si v určité míře protiřečí 

s definicí uvedenou v příručce Generálního sekretariátu Rady: „Předsednictví musí být 

neutrální a nestranné“.34 Naproti tomu státy, které EU předsedají, musí ze své 

podstaty „bránit“ své zájmy, jinak by popíraly demokratičnost celé integrace. Navíc 

                                                 
30 Council Guide. I. The Presidency Handbook [online] 2006. Dostupný z WWW. 
www.eurosfaire.prd.fr/7pc/doc/1200495506_presidence_eu_handbook_2006.pdf. 
31 WESTLAKE, Martin; GALLOWAY, David. The Council of the European Union. 3. vydání. John 
Harper Publishing, 2004. s. 334. 
32 TALLBERG, Jonas. The agenda-shaping powers of the EU Council Presidency. s. 9. 
33 Neuvádí ji např. ani Wallace, ani Kirchner. Naproti tomu ji zmiňuje např. Schout. 
34 Council Guide. I. The Presidency Handbook [online] 2006. Dostupný z WWW. 
www.eurosfaire.prd.fr/7pc/doc/1200495506_presidence_eu_handbook_2006.pdf. 
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zavádění národních témat během předsednictví, může vnést nová témata do celé unijní 

agendy35. 

Celé předsednictví je jedinečná možnost, jak se zviditelnit nejen na evropské,           

ale i na světové mediální scéně. Obvykle jsou předsednictví obohacena o doprovodné 

akce jako např. výstavy, vzdělávací projekty či semináře, jež podtrhují                 

společensko-politické priority předsednické země36. Během francouzského 

předsednictví se jednalo např. o kulturní projekt „Francouzská sezóna“. Dále 

jmenujme obchodní projekt, jenž probíhal i v rámci českého u francouzského 

předsednictví, „Česko-francouzský ekonomický rok“.  

 

2.2 Pozice Francie v EU 
 
 

Byl to francouzský ministr zahraničních věcí čtvrté republiky Robert 

Schuman, kdo inicioval v padesátých letech vznik Evropského společenství uhlí a 

oceli. Francie rovněž byla jedním ze šesti zakládajících členů Evropského 

hospodářského společenství. Francouzi si vždy byli vědomi velmocenského postavení 

své země na evropském kontinentě. Evropská integrace je jeden ze základních směrů 

francouzské zahraniční politiky37, skrze který může Francie hájit své zájmy na 

evropském poli.  

Obecné charakteristice Francie, její současné pozici v evropské integraci                   

a postoji parlamentních uskupení vůči ní budou věnovány následující podkapitoly.              

Pro lepší pochopení předsednictví dané země je nezbytné nastínit i obecný kontext 

související se zmíněnými tématy, jimž je vyčleněna následující část. 

 

 

 
 
                                                 
35 SCHOUT, Andrian. The Presidency as Juggler: Managing Conflicting Expectations. Eipascope.1998, 
roč. 2, s. 2-10. Dostupný z WWW: <http://www.eipa.nl/cms/repository/eipascope/scop98_2_1.pdf>. 
36 KANIOK, Petr. Předsednictví Rady EU. Příběh půlstoletí. Masarykova univerzita. 2008. s. 93. 
37 KESSLER, Marie-Christine. La politique étrangère de la France. Presses de Sciences Po, 1999. s. 
190. 
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2.2.1 Obecná charakteristika 
 

Odmítnutí návrhu Evropské ústavy 54,87 % obyvatel Francie, o jejímž přijetí 

nechal v referendu 29. května 2005 hlasovat Francouze tehdejší prezident Jacques 

Chirac, následovali o měsíc později Nizozemci. Negativní výsledky hlasování uvedly 

celou EU do tzv. období reflexe, kdy bylo nutné najít cestu z institucionální krize ven. 

Neúspěšné referendum o návrhu Evropské ústavy bylo bráno především jako velká 

prohra prezidenta Jacquese Chiraca. Bylo na novém prezidentovi, aby tento obraz 

Francie změnil, vrátil důvěru lidí v evropskou integraci a důvěru Evropy ve Francii.  

Prezidentské volby ve Francii se konaly na jaře 2007.  Evropská unie a témata 

s ní spojená nebyla ústředním prvkem prezidentské kampaně38, kde byla akcentována 

především národní témata jako např. imigrace či reforma sociálního systému. Zlom 

však nastal ihned po zvolení nového prezidenta Nicolase Sarkozyho, který zvítězil s 

většinou 53% hlasů nad svou rivalkou Ségolène Royalovou. Když byl Sarkozy zvolen 

prezidentem pronesl: „… celý svůj život jsem Evropan … a dnešním večerem je 

Francie zpět v Evropě“39. První zahraniční cesty nového prezidenta vedly do 

Německa, které v té době předsedalo Radě Evropské unie. Touto cestou zdůraznil i 

význam francouzsko-německé bilaterální spolupráce. Následovala cesta do Bruselu a 

cesty po většině členských států Evropské unie40. Těsně před začátkem francouzského 

předsednictví navštívil Českou republiku, která od Francie převzala předsednictví               

na počátku roku 2009. 

V posledních letech, konkrétně po referendu z května 2005, nebyli Francouzi 

vůči integraci příliš optimističtí a podle průzkumů Eurobarometru                        

v letech 2006-2008 letech, zaostávali za evropským průměrem - v průměru se pouze 

49% obyvatel Francie vyjadřovalo pozitivně o členství jejich země v Evropské unii41. 

                                                 
38 LEQUESNE, Christian. Sarkozy et l'Europe. Les Essais de Telos [online]. 14.7.2007. Dostupný 
z WWW: <http://www.telos-eu.com/fr/article/sarkozy_et_l_europe>. 
39 Discours de Nicolas Sarkozy: Je serai le Président de tous les Français. Salle Gaveau, 6 mai 2007 
[online]. Dostupný z WWW: < http://www.u-m-
p.org/site/index.php/ump/s_informer/discours/je_serai_le_president_de_tous_les_francais>. 
40 TULMETS, Elsa. The European policy of President Sarkozy:  innovations and continuity [online]. 
Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 8/2008. Dostupný z WWW: 
<http://www.iir.cz/upload/PolicyPapers/2008/Tulmets%20rijen%202008.pdf>. 
41 Eurobarometer 65. Public opinion in the European Union – spring 2006 [online]. Dostupný z WWW: 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb65/eb65_fr_exec.pdf, Eurobarometer 67. Public 
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Francouzské předsednictví byla pro Francii velká výzva a Sarkozyho avizovaný      

„návrat Francie do Evropy a Evropy do Francie“42 byl nesnadným úkolem. 

Francouzské předsednictví bylo velmi očekáváno i evropskými partnery. „Očekávám, 

že francouzské předsednictví bude zejména dobrý mediátor, kterému se podaří najít 

řešení institucionální krize, ve které se teď Evropská unie nachází“, řekl v rozhovoru 

pro deník Le Monde jeden z eurokomisařů43. 

 

 

2.2.2 Postoj francouzských parlamentních stran k EU 
 

Po parlamentních volbách v červnu 2007 se v Národním shromáždění utvořily 

čtyři politické skupiny. V následující části nastíníme orientaci těchto politických 

uskupení vůči Evropské unii, což pomůže doplnit celkový obraz Francie před 

předsednictvím a pochopit, že prezident měl oporu jak v premiérovi, tak ve velké části 

poslanců. To má své opodstatnění, zejména vzhledem k vnitropolitické situaci během 

francouzského předsednictví v roce 2000, což bylo nastíněno v úvodu. 

 

Politické skupiny ve francouzském Národním shromáždění 
            

 
Politická skupina 

 

 
Počet křesel 

Svaz pro lidové hnutí 317 

Socialisté 204 

Demokratická levice a republikáni 25 

Nový střed 23 

Nezařazení 8 

Celkem 577 
Zdroj: Composition et effectif des groups politiques. Assemblée nationale. 

                                                                                                                                            
opinion in the European Union – spring 2007[online], Dostupný z WWW: 
<http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb67/eb67_en.pdf>. Eurobarometer 69. Public opinion 
in the European Union – spring 2008 Dostupný z WWW: 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb69/eb_69_first_en.pdf>. 
42 La politique étrangère française en question. Le Monde. 12.9.2007.  

43 Dans l'Europe en doute, la présidence française suscite de fortes attentes. Le Monde. 29.6.2008.  
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Svaz pro lidové hnutí  

Volby v červnu 2007 vyhrál Svaz pro lidové hnutí (Union pour un Mouvement 

Populaire, UMP)  a v Národním shromáždění obsadil 317 křesel. UMP je seskupení, 

které vzniklo v roce 2002 po prvním kole prezidentské volby s cílem získat pro svého 

kandidáta Jacquese Chiraca většinovou podporu v Národním shromáždění. Jacques 

Chirac prezidentské volby vyhrál s většinou 81,5% hlasů  nad kandidátem Národní 

fronty Jeanem-Marie Le Penem, který obdržel 18,5%. Vítězství zaznamenala 

UMP také v prezidentských volbách v roce 2007, když její kandidát a v té době také 

předseda, Nicolas Sarkozy zvítězil nad svou rivalkou Ségolène Royalovou, která 

kandidovala  za Socialistickou stranu v poměru 53 : 47 procent hlasů. 

UMP vznikla z gaullistického Sdružení pro republiku                        

(Rassemblement pour la République, RPR). UMP je však svým složením heterogenní            

a lze říci, že gaullistické vzory pomalu opouští44. Kromě prezidenta Nicolase 

Sarkozyho, který byl v letech 2004 až 2007 jejím předsedou, vzešel ze Svazu pro 

lidové hnutí i francouzský premiér François Fillon.  

UMP ve svých materiálech a projevech představitelů prezentuje Evropskou 

unii jako projekt umožňující rozšiřování perspektiv a stimulující další rozvoj Francie.           

UMP odmítá Evropskou unii jako příliš úzkou vizi založenou na pouhé ekonomické 

kooperaci45. Jedním z dalších cílů strany je také vybudovat v EU opozici vůči USA. 

Tato nejsilnější a v Národním shromáždění dominantní strana se staví k projektu 

evropské integrace v zásadě pozitivně46, nicméně snaží spojit zájmy Francie a Evropy           

v jediný celek.  

Když přebírala Francie mandát předsednictví v Radě EU od Slovinska, 

poslanec UMP Frédéric Lefebvre vyslovil názor, že UMP si přeje Evropu, jež je více 

ochranářská: „Očekáváme, že prezident republiky bude prosazovat ochranářštější 

Evropu, bude se věnovat podstatným tématům jako jsou imigrace nebo otázky klimatu 
                                                 
44 PRUDÍKOVÁ, Dana. Francouzské politické strany a evropská integrace. Středoevropské politické 
studie. 2005, roč.7, č. 2-3. s. 170. 
45 Discours de François Fillon, Premier ministre [online]. Nice, 29 mai 2007. Dostupný z WWW: 
<http://www.u-m-
p.org/site/index.php/ump/s_informer/discours/une_majorite_pour_construire_l_avenir>. 
46 „Poslanci UMP podporují iniciativy prezidenta republiky, aby byla Francie viditelná na všech 
místech, v Evropě i ve světě“ Čerpáno z:  Déclarations politiques des groupes [online]. XIIIe 
législature. Dostupný z WWW: < http://www.u-m 
p.org/site/index.php/ump/s_informer/discours/une_majorite_pour_construire_l_avenir>. 
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tak, aby se francouzské otázky staly otázkami evropskými“47. Směr UMP se shoduje             

se směrem udaným francouzským předsednictvím. 

 

Socialistická strana 

Socialistická strana (Parti socialiste, PS) je v opozici od roku 2002.                  

V roce 2007 ji v parlamentních volbách předstihla UMP a ve druhém kole 

prezidentské volby neuspěla její kandidátka Ségolène Royalová. Společně s dalšími 

levicovými uskupeními zaujímá v Národním shromáždění 204 míst. 

Významnou osobou v historii Socialistické strany byl François Mitterrand 

prezident Francie v letech 1981-1995. Spolu s německým kancléřem Kohlem chtěli 

spojit osud sjednoceného Německa s osudem Evropy, jejich spolupráce se stala            

„hnacím motorem“ Evropy v osmdesátých a začátkem devadesátých let. Mitterrand             

se zasadil o založení měnové unie, které měla být prvním krokem na cestě k vytvoření 

politické unie.  

Oficiální stanovisko Socialistické strany představuje budoucí fungování 

Evropy v rámci federace. „Evropa byla vždy středem našeho ideálu, integrální 

součástí naší socialistické identity. S mírem na kontinentě, dalším rozvojem 

ekonomické integrace  a reunifikací realizovanou skrze rozšiřování EU se tak podaří 

realizovat první část plánu, započatého již našimi předchůdci po konci druhé světové 

války“48. V otázce Evropské ústavy v roce 2005 nezastávali socialisté jednotnou 

pozici a strana v názoru na schválení Ústavy byla rozdělena. V kampani před 

referendem však převážil nakonec smířlivý tón: „Evropa potřebuje Francii, Francie 

potřebuje Evropu“49. Socialistická strana se k integračnímu procesu vyjadřuje 

pozitivně a je i vstřícně naladěná k jeho dalšímu prohlubování.  

Podle socialistů by se měla stěžejním tématem předsednictví stát soudržnost 

Evropy v období institucionální krize a dále energetika: „Francie by měla pokračovat 

                                                 
47 Présidence française de l'UE : l'UMP veut une Europe "protectrice". Agence France Presse. 
30.6.2008.  
48 Discours de François Hollande (Brest, 4 mars 2004) [online]. Dostupný z WWW:< 
http://discours.parti-socialiste.fr/2004/03/>. 
49 Convention nationale Europe du 9 mai 2004 [online]. Parti socialiste. Dostupný z WWW:< 
http://discours.parti-socialiste.fr/2004/05/09/convention-nationale-europe-du-9-mai-2004/>. 
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v myšlence, se kterou přišel Jacques Delors v 50. letech, když vytvořil „Evropu uhlí            

a oceli“. Cílem dnešní doby by však měla být obnovitelná energie“ 50. 

 

Demokratická levice a republikáni 

Demokratická levice a republikáni je uskupení skládající se z Francouzské 

komunistické strany (Parti Communiste Français) a Zelených (Les Verts). Oba směry 

mají v Národním shromáždění společně 25 křesel. 

Komunisté nesouhlasí se stávající podobou integračního procesu. Již v roce   

1992 vyzývali k negativnímu hlasování o Maastrichtské smlouvě.                        

Na jaře 2005 vystupovali v kampani proti Evropské ústavě. Marie-George Buffet,               

jež stojí včele strany, se po kampani vyjádřila: „Nyní musí Francie vyzvat k novému 

vyjednávání v otázce Evropské ústavy a požadovat okamžité upuštění                       

od ultraliberálních bruselských projektů: Bolkesteinovy směrnice a všech 

liberalizačních a privatizačních opatření, a i dalších opatření, která ustupují                        

od sociálních práv, jak to například předpokládá Lisabonská strategie.“51 Francouzští 

komunisté slovy Marie-George Buffet viděli ve francouzském předsednictví možnost, 

jak „změnit evropskou politiku a vytvořit novou smlouvu“52.  

Dominique Voynet za Stranu zelených komentovala budoucnost Evropy slovy: 

„Myslím, že můžeme být všichni rádi, že byla Evropská ústava odmítnuta … Nesmíme               

se vzdát Evropy, ale některé věci musíme změnit.“53 Zelení by v rámci předsednictví 

navrhovali zavedení např. minimální evropské mzdy. Nesouhlasili např. s postojem 

francouzské vlády k imigraci, neboť jsou pro otevřenější přístup a to zejména podporu 

integrace cizinců54.  

                                                 
50 Présidence UE: la France doit fixer "des objectifs" en matière sociale. Agence France Presse. 
30.6.2008.  
51 L'Europe contre-attaque pour sauver le oui. Le Monde. 19.5.2005.  
52 PCF: "rien à attendre de bon" de la présidence française de l'UE. Agence France Presse. 30.6.2008.  

53 L’avenir de l’Europe (the future of Europe). Intervention de Dominique Voynet au congrès des 
Verts européens [online]. Dostupný z WWW: 
<http://lesverts.fr/article.php3?id_article=2938&var_recherche=europe>. 
54 Les priorités de la Présidence française : Déclaration des Verts. Communiqué de presse des Verts du 
1er juillet 2008 [online]. Dostupný z WWW: 
<http://lesverts.fr/article.php3?id_article=4090&var_recherche=pr%E9sidence.> 
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Jak komunisté, tak zelení se staví negativně k působení Francie v rámci 

Evropské unie v posledních letech, tak jak je nastaveno55. 

 

Nový střed 

Nový střed (Nouveau Centre) je strana, která byla založena v roce 2007 členy 

Unie pro francouzskou demokracii (Union pour la démocratie française, UDF),                   

jež v prezidentských volbách podpořili Nicolase Sarkozyho. Po parlamentních 

volbách v červnu 2007 se Nový střed dostal do Národního shromáždění, kde má nyní 

23 křesel. 

„Francie potřebuje Evropu, kde může hájit svůj společenský model a skrze 

kterou bude prosperovat, jedině tak může mít váhu ve světě.“56 Tato strana si přeje 

schválení Lisabonské smlouvy ve všech zemích a její vstoupení v platnost. Nový střed 

se profiluje jako strana výrazně proevpropská. 

 

V Národním shromáždění je ještě 8 nezařazených poslanců, kteří nejsou 

součástí velkých politických uskupení. Na tomto místě uvádíme např. poslance patřící                      

k Mouvement Démocrate (MoDem), což strana, která vznikla v roce 2007 a u jejíhož 

zrodu stál François Bayrou, neúspěšný kandidát na prezidenta. Mouvement 

Démocrate se profiluje výrazně proevropsky. 

 

Ve vztahu k výkonu funkce Předsedy EU zavládl na francouzské stranické 

scéně poměrně široký konsensus. Výkon „předsednictví“ byl v rukou prakticky 

jednobarevné vlády UMP, v níž je zastoupen i jeden socialista a jeden centrista. 

Předsednictví EU bylo ve Francii očekáváno s poměrně velkými expektacemi. Část 

politiků a odborné veřejnosti si od jeho výkonu slibovala jak zlepšení obrazu země, 

zejména po odmítnutí návrhu Ústavní smlouvy v květnu 2005, v očích zbylých států 

EU, tak zlepšení vztahu Francouzů k EU. Napomoci tomu měla jednak prezentace 

státu jako důležitého aktéra evropské politiky, byl to např. Nicolas Sarkozy, kdo stál u 

zrodu nové smlouvy nahrazující odmítnutý návrh Ústavní smlouvy. A dále schopnost 

                                                 
55 PRUDÍKOVÁ, Dana. Francouzské politické strany a evropská integrace. Středoevropské politické 
studie. 2005, roč.7, č. 2-3. s. 170. 
56 Déclaration politique. Groupe des députés du groupe Nouveau et apparentés [online]. Dostupný 
z WWW: <http://www.nc.assemblee-
nationale.fr/Main.aspx?numStructure=78710&numRubrique=456257>. 

 31

http://cs.wikipedia.org/wiki/2007
http://cs.wikipedia.org/wiki/Union_pour_la_d%C3%A9mocratie_fran%C3%A7aise
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Sarkozy


země prosadit během šesti měsíců do unijní agendy mimo jiné i tradiční francouzská 

témata, příkladem může být zemědělská otázka pevně zakotvená v programu 

předsednictví. Velká očekávání byla spjata zejména s osobností francouzského 

prezidenta Nicolase Sarkozy, který si ihned po nástupu do prezidentského úřadu 

vytyčil za cíl: „návrat Francie do Evropy a Evropy do Francie“57. 

 

 

2.3 Přípravy na předsednictví 

 

Předsednictví Rady Evropské unie je záležitost náročná je třeba se na ni dobře 

připravit. Přípravy na předsednictví jsou v režii předsednické země a jejich průběh              

se liší zejména v závislosti na míře zkušeností dané země s evropskou agendou.                 

Do evropské agendy se Nicolas Sarkozy plně ponořil ještě před předsednictvím,                

když se velmi aktivně zhostil propagace nové, zjednodušené smlouvy58. „Promarnila         

se spousta času, nyní musíme postupovat rychle. Není jiné řešení než zjednodušená 

smlouva. Evropa potřebuje novou smlouvu, nemůže zůstat nehybná."59 Diskurz 

Francie se zaměřil na „zjednodušenou“ smlouvu, která reformuje smlouvy stávající, 

aby neměli francouzští voliči pocit, že se jedná o smlouvu zbrusu novou60. Finální 

návrh byl pod taktovkou portugalského předsednictví podepsán všemi 27 zeměmi 

Evropské unie dne 13. prosince 2007 a byl nazván, podle místa podpisu, „Lisabonská 

smlouva“. Francouzský parlament přijal 8. února návrh zákona, který umožnil 

ratifikaci Lisabonské smlouvy dne 14. února. 

 

2.3.1 Personální stránka 

 

Vzhledem k tomu, že se ve Francii konaly prezidentské volby v roce 2007, 

vyčkávalo se zahájením příprav na zvolení nového prezidenta. Dne 6. května 2007 byl 

                                                 
57 La politique étrangère française en question. Le Monde. 12.9.2007.  
58 Zjednodušená smlouvy má nahradit původní návrhu Evropské ústavy. 
59 Sarkozy à Bruxelles pour renouer avec l'UE. Le Monde. 24.5.2008.  
60 LEQUESNE, Christian. Sarkozy et l'Europe. Les Essais de Telos [online]. 14.7.2007. Dostupný 
z WWW: <http://www.telos-eu.com/fr/article/sarkozy_et_l_europe>. 
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ve druhém kole prezidentské volby zvolen novým prezidentem Francie Nicolas 

Sarkozy. 

Skutečné přípravy na francouzské předsednictví začaly v září 2007, kdy byly 

vytyčeny hlavní priority61. Na jeho přípravách a průběhu se podílelo několik aktérů: 

prezident, premiér, ministerstva, sekretariáty či Stálé zastoupení. Koordinace mezi 

zmíněnými aktéry probíhala nejen na národní úrovni                        

(premiér-prezident-ministerstva-sekretariáty), ale i na úrovni „nadnárodní“, míněno 

v rámci „předsednického tria“. Pro hladký průběh a úspěšné předsednictví jsou dobrá 

koordinace a jasné vymezení pravomocí jednotlivých činitelů nezbytné.  

V čele předsednictví stál francouzský prezident Nicolas Sarkozy. Úloha 

prezidenta je politická, orientační a koordinační62. V době předsednictví se skrze 

Evropskou radu, jíž předsedal, stal prezident Francie „prezidentem Evropy“. 

Reprezentant každé předsednické země (prezident či předseda vlády) představuje 

priority Evropskému parlamentu a těsně před vypršením předsednického mandátu 

hodnotí v Evropském parlamentu jeho průběh a výsledky. Stejně tak učinil i Sarkozy. 

Spolu s prezidentem byl zapojen premiér. Byl to premiér, kdo zajišťoval 

prostřednictvím sekretariátů63, jimž předsedal, koordinaci jednotlivých ministerstev. 

Cílem bylo, aby pozice Francie byla vždy jednotná. 

Neboť agenda každého ministerstva souvisí s agendou Evropské unie64, 

předsednictví je v počáteční fázi vypracováváno na ministerské úrovni, kde z kabinetů 

vycházejí politické impulsy, jež jsou následně zpracovávány odborníky65. Hlavním 

komunikačním prostředníkem mezi jednotlivými ministerstvy je Generální sekretariát 

pro evropské záležitosti (Secrétariat général des affaires européennes, SGAE). 

V případě odlišných postojů mezi ministerstvy, se sekretariát ujímá funkce arbitra. 

                                                 
61 La France donne le coup d'envoi de sa présidence de l'UE. Le Monde. 20.9.2007.  
62 KESSLER, Marie-Christine. La politique étrangère de la France. Presses de Sciences Po, 1999. s. 
192. 
63 Jedná se o dva sekretariáty: Generální sekretariát pro evropské záležitosti (Secrétariat général des 
affaires européennes, SGAE) a Generální sekretariát francouzského předsednictví v Radě Evropské 
unie (Secrétariat Général de la Présidence Française du Conseil de l’Union européenne, SGPFUE). 
64 La préparation et les missions de la présidence française de l’Union européenne [online]. Dostupný 
z WWW:  <http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/presidence-francaise-union-europeenne-
2008/preparation-missions.shtml>. 
65 La Présidence française de l'UE: mode d'emploi. Euractiv. 19.06.2008. Dostupný z WWW:  < 
http://www.euractiv.fr/presidence-francaise-ue/dossier/mode-emploi-presidence-francaise-ue-000057>. 
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Cílem je, aby pozice Francie byla jednotná66 a mohla být předána do Bruselu,                    

tzn. na Stálé zastoupení při Evropské unii. Úkolem Stálého zastoupení je hájit                  

a prosazovat pozici Francie zprostředkovanou SGAE, připravuje summity Evropské 

rady, setkání Rad ministrů, předsedá pracovním výborům a COREPERu. Jak SGAE, 

tak Stálé zastoupení jsou klíčové instituce zajišťující praktickou stránku předsednictví. 

Význam, který byl přípravám přikládán, dokazuje i skutečnost, že se Nicolas 

Sarkozy obklopil odborníky a na významné posty nominoval zkušené osobnosti. 

Příkladem může být nominace, byť socialisty, Bernarda Kouchnera na post ministra 

zahraničních věcí. Předsednictví bylo poměrně dobře organizačně zvládnuto.                  

Jistě k tomu přispěla vzájemná provázanost jednotlivých aktérů, např. velvyslanec při 

Stálém zastoupení Pierre Sellal je bývalý ředitel kabinetu ministra zahraničních věcí 

nebo Gilles Briatta, generální tajemník SGAE, je zároveň  poradcem premiéra 

v evropských záležitostech. 

 Skutečnost, že úředníci na ministerstvech, kteří se podíleli na přípravách 

předsednictví, jsou zkušení a mají na svých (stabilních) postech praxi, se pozitivně 

odrazilo i na poměrně hladkém průběhu příprav. 

 

 

2.3.2 Technicko-praktická stránka předsednictví 
 

Rozpočet francouzského předsednictví 

Za přípravu rozpočtu předsednictví a jeho správu byl odpovědný Generální 

sekretariát francouzského předsednictví v Radě Evropské unie (Secrétariat Général de 

la Présidence Française du Conseil de l’Union européenne, SGPFCUE).                    

SGPFUE byl nový úřad, který vytvořili Francouzi pouze za účelem předsednictví 

v Radě EU v roce 2008. Mandát úřadu byl stanoven na dobu přechodnou (do jara 

2009) a spadal  pod úřad premiéra. Kromě přípravy rozpočtu bylo hlavním úkolem              

SGPFUE zajištění logistické stránky předsednictví: akreditaci novinářů, propagační 

materiály atd.  

Rozpočet francouzského předsednictví byl schválen 2. listopadu 2007. Jeho 

výše byla stanovena na 190 milionů eur. Pro porovnání, když Francie předsedala Radě 

                                                 
66 Secrétariat général des affaires européennes [online]. Dostupný z WWW:  
<http://www.sgae.gouv.fr/presentation/htmlpages/pres_missions.html>. 
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EU v roce 2000, byl rozpočet stanoven na 56,9 milionů eur. Např. německé 

předsednictví v první polovině roku 2007 stanovilo rozpočet na 210 milionů eur.  

Rozpočet byl rozdělen následovně: 90 miliónů eur tvořily „tradiční“ výdaje 

předsednictví: organizace summitů Evropské rady, summitů se Třetími zeměmi                   

a setkání Rad Evropské unie. 80 milionů eur připadlo na akce z iniciativy Francie                  

a různých ministerstev. Zbylých 20 milionů eur se přerozdělilo podle potřeby mezi 

náklady na komunikaci, režii sekretariát francouzského předsednictví v Radě 

Evropské unie atd.67.  

Francouzské předsednictví mělo být velkolepé a nezapomenutelné,                   

čemuž odpovídala i výše rozpočtu předsednictví, s níž však ne všichni souhlasili. 

Objem rozpočtu pro předsednictví byl kritizován např. Finanční komisí Senátu:            

“… a výdaje nejsou přesně definované, jsou však třikrát větší než v roce 2000“ 68. 

Předsednická země spolufinancuje zasedání Evropské rady69. Obecně platí,              

že zasedání Rad ministrů jsou financována z rozpočtu Evropské unie, což se ovšem 

netýká neformálních zasedání Rady ministrů, ta jsou financována probíhajícím 

předsednictvím. Jako příklad lze uvést neformální Radu ministrů spravedlnosti                 

a vnitra, jež zasedala 7. a 8. července v Cannes.  

Lze říci, že se založení nového úřadu speciálně určeného pro předsednictví               

je ukázkou toho, jak moc se snažili Francouzi, aby jejich předsednictví bylo dobře 

zvládnuté a výjimečné. 

 

Komunikace 

Pro komunikaci s veřejností používají jednotlivé předsednické země již od 

roku 2001 internetové stránky, které mapují průběh předsednického mandátu v Radě 

EU prakticky den po dni. Internetová stránka francouzského předsednictví však měla 

několik specifik: některé důležité informace jako např. program předsednictví či 

seznam všech kolokvií a konferencí byly uvedeny ve všech 23 oficiálních jazycích 

                                                 
67 La Présidence française de l'UE: mode d'emploi. Euractiv. 19.06.2008.  Dostupný z WWW: 
http://www.euractiv.fr/presidence-francaise-ue/dossier/mode-emploi-presidence-francaise-ue-000057. 
68 L'Europe sous la „loupe budgetaire“ de la Commission des finances du Sénat. Communiqué du 17 
octobre 2007 [online]. Dostupný z WWW: <http://www.senat.fr/presse/cp20071017b.html>. 
69 Présidence française de l'UE: mode d'emploi. Tamtéž 
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Evropské unie70. Novináři mohli žádat o akreditaci na jednotlivá zasedání on-line. 

Jednalo se také o jediný komunikační portál vlády a ministerstev o předsednictví71. 

„Tyto vícejazyčné internetové stránky jsou komunikační a informační osou 

francouzského předsednictví“72. Výjimku tvořil prezident, neboť on mohl (a také tak 

činil) podávat zprávy na webových stránkách Elysejského paláce. Cíl byl prostý: „Být 

přítomen“, zpřístupnit Evropskou unii Francouzům a poskytnout přehledně dostatek 

informací všem, což se podařilo.  

 

Logo a motto 

K mediální propagaci předsednictví slouží i jeho logo. Francouzský designér 

Philippe Starck navrhl „prosté a čitelné“73 logo, kde je evropská vlajka spojena 

společně s francouzskou. 2.června představil a „vyložil“ francouzský ministr zahraničí 

Bernard Kouchner logo předsednictví: „Evropa neoslabuje Francii, ale obě společně 

vytvářejí to nelepší“74. Logo bylo využíváno v rámci politických, kulturních                        

i společenských akcí v průběhu celého předsednictví. 

Kromě loga, volí předsednictví i své motto. Francouzi zvolili motto 

„Ochranářštější Evropa“ („A more protective Europe“ – „Une Europe plus 

protectrice“). Při prostudování priorit francouzského předsednictví, je možné 

pozorovat určitý odkaz na snahu Francie o sjednocení v oblasti jednak imigrační 

politiky EU, ale i výzvu k posílení společné evropské obrany. Zdánlivě kontrastně            

k „Ochranářštější Evropě“ si právě probíhající české předsednictví zvolilo motto 

„Evropa bez bariér“ („Europe without barriers“ – „Europe sans barrières“), které 

vyzývá, dvacet let po pádu železné opony, k odstraňování překážek mezi členskými 

státy EU a to zejména v oblasti volného pohybu zboží, služeb, osob a kapitálu75.           

                                                 
70 La présidence dans les langues de l'UE [online]. Dostupný z WWW: 
<http://ue2008.fr/PFUE/lang/fr/accueil/presidence_du_conseil/presidence_23_langues_union_europeen
ne>. 
71 Tato myšlenky se nesetkala z počátku s velkým nadšením. Ministerstva se musela vzdát možnosti se 
sama zviditelnit v médiích a komunikovat skrze univerzální internetovou stránku.  
72 Un site internet pour la présidence française de l'UE. Agence France Presse. 3.6.2008. 
73 Identité visuelle [online]. Dostupný z WWW: 
<http://ue2008.fr/PFUE/lang/fr/accueil/presidence_du_conseil/identite_visuelle>. 
74 Le logo de la présidence française de l'Union européenne. Le Figaro. 3.6.2008.  
75 Motto předsednictví [online]. Dostupný z WWW: <http://www.eu2009.cz/cz/czech-
presidency/presidency-motto/motto-predsednictvi-481/>. 
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Při hlubším prozkoumání obou předsednických programů je patrné, že Francie se svou 

pozicí vyčleňuje převážně vůči vnějšku, za hranice Unie, kdežto Česká republika se 

zaměřuje spíše na evropský prostor, tedy uvnitř EU. 

 

 

2.4 Trio předsednictví 

 

„Trio předsednictví“ či „týmové předsednictví“ vzešlo z neustálého vývoje                 

a prohlubování evropské integrace. Snahy zajistit kontinuitu předsednictví                        

i při šestiměsíční rotaci všech současných 27 členských států a zároveň eliminovat 

počet nevyřešených či otevřených otázek, jež mohou zůstat po ukončeném 

předsednictví, vyústily v rozhodnutí Rady, které pozměnilo dosavadní jednací řád 

Rady: „Každých 18 měsíců připraví tři nadcházející předsednictví v úzké spolupráci           

s Komisí a po náležitých konzultacích návrh plánu práce Rady na dotyčné období“76. 

Každý stát z „tria“ zastává funkci po dobu 6 měsíců. Prvním týmovým předsednictvím 

bylo trio Portugalsko-Německo-Slovinsko. V současné době spolupracuje trio                        

Francie-Česká republika-Švédsko, od nichž převezme „evropské žezlo“ trojice 

Španělsko-Belgie-Maďarsko.  

Týmové předsednictví má za úkol vypracovat společný 18-ti měsíční program            

a zachovat kontinuitu chodu Evropské unie, což je poměrně náročné a vyžaduje                  

to kvalitní komunikaci nejen mezi všemi 3 státy „tria“, ale i zapojení aktérů na všech 

ostatních úrovních: vlád daných států, národních parlamentů, nižších správních celků, 

ale i občanské společnosti. Další formy spolupráce nejsou v rámci koordinačního 

mechanismu nijak institucionalizovány, a proto si jednotlivý aktéři iniciují vlastní 

kontakty na administrativní úrovni (v případě Francie se jednalo např. o stáže                       

či jazykové kurzy) či v oblastech, jež dříve koordinovány nebyly (doprovodné 

kulturní akce, mezi které se řadí např. Francouzská sezóna 2008)77. 

Společný program má jen nastínit základní oblasti k řešení a sloužit jako 

podklad k jednáním Rady, nicméně každé předsednictví aktuálně reaguje na vzniklé 
                                                 
76 Čl. 12 Rozhodnutí Rady ze dne 15. září 2006, kterým se přijímá jednací řád Rady [online]. 
2006/683/ES, Euratom. Dostupný z WWW: < http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?ui=OJ:L:2006:285:0047:0071:CS:PDF>. 
77 TOMALOVÁ, Eliška. Koordinační mechanismus předsednictví ČR v Radě EU. s. 125. In KARLAS, 
Jan (KDS.). Jak předsedat Evropské unii? : návrh priorit předsednictví ČR v Radě EU v roce 2009.  
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problémy či nečekané situace. Zásadní odpovědnost v konkrétním půlročním období 

předsednictví tak leží na dané předsednické zemi, která v organizačních záležitostech 

úzce spolupracuje zejména se sekretariátem Rady78, dále pochopitelně také s 

ostatními členskými státy či institucemi EU. 

                                                

Týmové předsednictví, které vykonává Francie následována Českou 

republikou a Švédskem, je již druhé předsednictví svého druhu. Švédská ministryně 

pro evropské záležitosti Cecilia Malmström, český místopředseda vlády pro evropské 

záležitosti Alexandr Vondra a francouzský státní tajemník pro evropské záležitosti 

Jean-Pierre Jouyet podepsali v Praze 27. května 2008 program, který zajišťuje 

tematickou kontinuitu předsednického tria. Program je zároveň postaven tak,               

aby zohlednil priority jednotlivých zemí. 

Nebylo snadné najít ústřední téma pro všechna tři předsednictví79,                    

např. Francie a Švédsko si jsou poměrně blízké v klimatických otázkách, přičemž 

postoj České republiky, získávající většinu energie z uhlí, je odlišný. Švédsko a Česká 

republika zastávají vstřícný postoj k otevřenosti Evropy vůči globálnímu trhu, kdežto 

Francie zaujímá více protekcionistickou pozici. Společný postoj k posilování 

Společné zahraniční a bezpečnostní politiky Francie a České republiky se vylučuje 

s tradiční švédskou neutralitou. Předcházející trio80 bylo jednotné v otázce nutnosti 

institucionální reformy Evropské unie a nakonec vzájemná spolupráce přinesla 

schválený návrh Lisabonské smlouvy. Francie, Česká republika a Švédsko                       

se rozhodly během svých předsednictví zaměřit např. na Lisabonskou strategii, 

udržitelný rozvoj, energetiku a její bezpečnost či proces rozšiřování81.  

 

 

 
 
 

 
78 Míra spolupráce závisí na velikosti a zkušenostech předsedajícího státu. 
79 TOMALOVÁ, Eliška. Jak budou probíhat předsednictví? Francie, Česká republika a Švédsko v čele 
Evropské unie [online]. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 12/2007. Dostupný z WWW: 
<http://www.iir.cz/upload/PolicyPapers/2007/etomalova2007predsednictvi.pdf>.  
80 Toto trio předsedalo Radě EU v období od ledna 2007 do června 2008. 
81 18-měsíční program Rady [online]. Dostupný z WWW: < http://www.eu2009.cz/cz/czech-
presidency/pesidency-trio/trio-predsednictvi-775/>. 
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2.5 Programové priority francouzského předsednictví 
 
 

Poprvé byly možné priority francouzského předsednictví nastíněny samotným 

prezidentem Sarkozym na konci srpna 200782. Jako hlavní osy předsednictví uvedl 

migraci, klima a obranu. Francouzský ministr pro evropské záležitosti Jean-Pierre 

Jouyet zopakoval slova francouzského prezidenta, že „…francouzské předsednictví 

bude ve znamení návratu Francie do Evropy a Evropy do Francie. Francie bude úzce 

spolupracovat s ČR a Švédskem na dokončení procesu „obnovení“ Evropy“83.                 

To se týkalo hlavně úspěšného dokončení ratifikačního procesu Lisabonské smlouvy. 

Francouzské předsednictví mělo být podle Jouyeta „předsednictvím občanů“  

Skutečné přípravy ze strany Francie na předsednictví však začaly v září 2007, 

kdy byly vytyčeny hlavní priority: migrace, energie, klima, společná zemědělská 

politika, obrana a Středomořská unie. Nicolas Sarkozy představil oficiálně priority 

francouzského předsednictví 10. července 2008 v Evropském parlamentu                        

ve Štrasburku.  

Předsednictví je v počáteční fázi vypracováváno na ministerské úrovni,                

kde z kabinetů vycházejí politické impulsy, jež jsou následně rozpracovávány   

odborníky84. Agenda, kterou je třeba připravit, zahrnuje několik typů témat.                   

Jednak je nezbytné zachovat kontinuitu s předešlými předsednictvími. V případě 

Francie se jednalo např. o klimaticko-energetický balíček připravovaný německým 

předsednictvím, jehož schválení se stalo jedním z cílů francouzského předsednictví. 

Nicméně každý předsedající stát může ovlivňovat agendu Evropské unie skrze 

témata85, která předkládá ze své vlastní iniciativy. Během francouzského 

předsednictví se jednalo např. o navrhovaný Evropský imigrační pakt či založení Unie 

pro Středomoří. Poslední velkou skupinu priorit tvoří  společný 18-ti měsíční program 

„předsednického tria“, tzn. Francie, České republiky a Švédska. Program byl rovněž 

                                                 
82 Allocution de M. Nicolas Sarkozy, Président de la République, à l'occasion de la conférence des 
Ambassadeurs (Palais de l'Élysée, Paris, le 27 août 2007) [online].  Dostupný 
z WWW:<http://www.elysee.fr/elysee/elysee.fr/francais/interventions/2007/aout/allocution_a_l_occasi
on_de_la_conference_des_ambassadeurs.79272.html>. 
83 La politique étrangère française en question. Le Monde. 12.9.2007.  
84 La Présidence française de l'UE: mode d'emploi. Euractiv. 19.06.2008. Dostupný z WWW:  
<http://www.euractiv.fr/presidence-francaise-ue/dossier/mode-emploi-presidence-francaise-ue-
000057>.  
85 Elgström, O.: The Presidency: a multi-faced institution. In: Elgström, Ole (eds.): European Union 
Council Presidencies: A comparative perspective. s. 6. 
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projednáván na úrovni ministerstev, neboť kontakty s protějšky ze všech tří zemí jsou 

na této úrovni časté. Při pohledu na priority francouzského předsednictví lze 

konstatovat, že Francie volila témata, která jsou „jejímu srdci“ blízká, zároveň se však 

jednalo o oblasti, které korespondovaly se Sarkozyho ideou „návratu Francie do 

Evropy a Evropy do Francie“. 

 

2.5.1 Energie - klima 

 

Prioritou číslo jedna se staly klimaticko-energetické otázky, relativně nová 

oblast, která se však začíná nejen na francouzské politické scéně dostávat do 

popředí86. Přispělo k tomu i Fórum o životním prostředí, jež se konalo na podzim roku 

2007 v Grenelle. Z něj vzešel plán na větší energetické úspory, důslednější ochranu 

biodiversity či zákaz pěstování geneticky modifikované kukuřice87. Rostoucí význam 

životního prostředí ve Francii dokazuje i vytvoření největšího ministerstva v Evropě: 

Ministerstva životního prostředí, energetiky, trvale udržitelného rozvoje a územního 

plánování, jež vzniklo v roce 2007 sloučením Ministerstva životního prostředí a trvale 

udržitelného rozvoje s Ministerstvem dopravy, výstavby, cestovního ruchu a moře 

V čele úřadu je Jean-Louis Borloo - místopředseda vlády, muž „číslo dvě“                       

po premiérovi François Fillonovi. 

Boj proti klimatickým změnám a bezpečnost dodávek energie stojí také 

v centru strategie udržitelného rozvoje Evropské unie. Na konci roku 2009 se 

v Kodani uskuteční velká mezinárodní konference o klimatu, kde se bude projednávat 

podoba nové smlouvy po vypršení Kjótského protokolu88. Podstatné je, že v Kodani 

budou všechny státy Evropské unie vystupovat jejím jménem. Úkolem francouzského 

předsednictví bylo připravit jednotnou pozici EU.  

Když Nicolas Sarkozy představoval priority francouzského předsednictví 

poslancům v Evropském parlamentu, kladl velký důraz na jednotnou pozici Evropy 
                                                 
86 SAURUGGER, Sabine. France´s imposing EU presidency clay [online].  Paris: Europe´s World, 
autumn 2008. Dostupný z WWW: 
<http://www.europesworld.org/NewEnglish/Home/Article/tabid/191/ArticleType/articleview/ArticleID
/21226/Default.aspx>. 
87 Les conclusions: Rapports des tables rondes finales du „Grenelle Environnement“ [online]. 26 
octobre 2007. Dostupný z WWW: < http://www.legrenelle-environnement.fr/grenelle-
environnement/spip.php?rubrique5>. 
88 Kjótským protokolem se v roce 1997 státy zavázaly ke snížení emisí skleníkových plynů. Platnost 
protokolu vyprší v roce 2012. 
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v této oblasti: „Evropa musí jít příkladem. Máme cíl a tím je konference v Kodani                 

v roce 2009 … na tuto konferenci musí přijít Evropa sjednocena a rozhodnuta                  

pro energeticko-klimatický balíček. Bez této jednoty nebudeme moci čelit Číně, Indii  

ani Spojeným státům“89. Před Francií stál úkol: vyjednat a zajistit pevnou pozici               

pro Evropskou unii při vyjednáváních na celosvětové konferenci. 

Energeticko-klimatický balíček má napomoci v boji proti klimatickým 

změnám a přispět ke zlepšení bezpečnosti a konkurenceschopnosti v oblasti dodávek 

energie, jehož návrh zveřejnila Evropská komise 23. ledna 2008.  

 

Obsahem energeticko-klimatického balíčku je závazek tzv. „20-20-20“,               

jenž zavazuje členské státy do roku 202090: 

 

• zvýšit energetickou účinnost o 20%  

• snížit emise skleníkových plynů o 20% 

• stanovit podíl energie získané z obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě 

energie v Evropské unii 20%. 

 

Hlavním prostředkem, který navrhla Francie, byla tzv. směrnice o rozšíření 

platnosti emisních povolenek (tzv. ETS) a jejich nákup v „aukcích“ od roku 2013. 

Obchodování s emisními povolenkami je systém, který Evropská unie spustila v roce 

2005.  Jedná se o jistý druh trhu, na kterém se obchoduje s „právem znečisťovat“             

a kde znečisťující společnosti mají „povolení znečisťovat“ a skupují mezi sebou 

přebývající povolenky. Tento systém by se měl přiblížit modelu 100% plátce, kde si 

společnosti budou muset „práva znečisťovat“ zakoupit všechna. 

Francouzské předsednictví usilovalo o to, aby se před koncem roku dosáhlo 

dohody o návrzích z energeticko-klimatického balíčku, které by „představovaly pevný 

základ pro ambiciózní evropskou politiku z hlediska boje proti změně klimatu“91. 

Vyjednat shodu mezi všemi členskými státy EU byla vskutku výzva. Na jedné straně 
                                                 
89 Discours du Président de la République, M. Nicolas Sarkozy, devant le Parlement européen [online]. 
Dostupné z WWW:  
http://www.eu2008.fr/webdav/site/PFUE/shared/import/07/0710_PR_au_PE/PR_au_PE_Discours_de_
Nicolas_Sarkozy_FR.pdf   
90 The Climate action and renewable energy package, Europe's climate change opportunity [online].  
Dostupné z WWW: http://ec.europa.eu/environment/climat/climate_action.htm 
91 Présidence française du Conseil de l´Union européenne: Programme de travail [online]. Dostupné 
z WWW:  http://www.eu2008.fr/webdav/site/PFUE/shared/ProgrammePFUE/Programme_FR.pdf 
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evropského spektra jsou státy se striktními požadavky na ochranu životního prostředí 

jako např. Švédsko, na straně druhé stojí země, které získávají naprostou většinu 

energie z uhlí a vyžadované, zejména technické změny, jsou pro ně komplikované               

a nesmírně nákladné, jako příklad může sloužit Polsko. Francouzi si přáli, aby byl 

„balíček“ schválen Evropským parlamentem ve stávajícím složení, to je nejpozději do 

června 2009, než budou nové volby do Evropského parlamentu92. Jejich ambice byla 

pochopitelná, připsat si úspěch ze schváleného balíčku bylo lákavé. Navíc pokud                 

by se nedořešený balíček přesunul do agendy českého předsednictví, jehož pozice                

je ve výše diskutované oblasti bližší té polské, bylo by otázkou, zda by byli Češi 

vůbec schopni unijní postoj před zasedáním v Kodani sjednotit.   

 

2.5.2 Imigrace 
 

Imigrace a integrace cizinců jsou ve Francii žhavým tématem a problémy 

s imigrací musel Nicolas Sarkozy řešit ještě jako ministr vnitra93, zejména                        

při nepokojích na francouzských předměstích v roce 2005. Priority v oblasti imigrace 

byly Sarkozyho dlouhodobými prioritami a hrály poměrně důležitou roli v rámci jeho 

prezidentské kampaně. Sarkozy během prezidentské kampaně avizoval vytvoření 

postu ministra pro imigraci, integraci, národní identitu a rozvoj. Po svém zvolení 

v květnu 2007 tak učinil a vedením ministerstva pověřil Brice Hortefeux.                       

Při prezidentské kampani využil Sarkozy obav Francouzů z nelegálních přistěhovalců, 

což do jisté míry také přispělo k jeho zvolení.  

Nelegální přistěhovalectví je v posledních letech živě diskutované téma                      

i v ostatních evropských zemích - Itálii, Španělsku atd. V současné době se v  Evropě 

dostávají k moci vlády, které akcentují tématiku nelegálních přistěhovalců. Kromě 

francouzského příkladu, můžeme jmenovat např. italskou vládu Silvia Berlusconiho.  

Schengenský prostor je prostor volného pohybu osob, kde neprobíhají pasové 

kontroly na vnitřních hranicích. Pokud se cizinec dostane na území „Schengenu“ 

může se v něm volně pohybovat. Je těžké získat přesné údaje o nelegálních 

přistěhovalcích, uvádí se však, že EU přijme každým rokem 1-1,5 milionu 

                                                 
92 Les quatre chantiers de Nicolas Sarkozy. Le Monde. 1.7.2008.  
93 EUROPE/Documents N° 2498-2499: Les objectifs de la Présidence française. Agence Europe. 
1.7.2008.  
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přistěhovalců a odhaduje se, že 7 až 16 % HDP EU pravděpodobně pochází ze 

stínového hospodářství, ve kterém pracují z velké části nelegální přistěhovalci94. Je 

proto nezbytné najít společné řešení. 

 

Hlavní osou imigračních priorit se stal Evropský pakt přistěhovalectví a azylu, 

jenž Nicolas Sarkozy označil za „hlavní dokument francouzského předsednictví“95. 

Vypracováním paktu byl pověřen Brice Hortefeux. Evropský pakt o přistěhovalectví            

a azylu představuje obecný plán na sjednocení pravidel v migrační a azylové politice 

všech členských zemí EU: „Cílem Paktu bude položit základy pro společnou 

posílenou politiku v duchu odpovědnosti a solidarity, založenou na třech rozměrech 

globálního přístupu k migraci, který zahrnuje lepší organizaci legální migrace, 

účinnější boj proti nedovolenému přistěhovalectví a podporu těsného partnerství mezi 

zemí původu, tranzitu a určení migrantů“96. Tento politický dokument byl 

vypracováván pod vedením Francie několik měsíců před začátkem francouzského 

předsednictví na základě iniciativy několika členských států, mimo jiné i Itálie                  

a Španělska, kde je otázka nelegální migrace také velmi citlivá.  

 

Základní osy Evropské paktu o přistěhovalectví a azylu:97 

 

• Ochrana Evropy před nelegálním přistěhovalectvím - důraz je kladen na 

zlepšení a větší množství kontrol na vnějších hranicích a posílení agentury 

Frontex, což je evropská agentura, která napomáhá operativní spolupráci 

členských států EU v řízení kontrol vnějších hranic Unie. 

                                                 
94 Jedná se zejména o odvětví: stavebnictví, zemědělství, domácí práce, úklid či stravování. Čerpáno z: 
Towards a common European Union immigration policy. European Commission [online]. September 
2007. Dostupný z WWW: 
<http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/immigration/fsj_immigration_intro_en.htm>. 
95 Discours du Président de la République, M. Nicolas Sarkozy, devant le Parlement européen [online]. 
Dostupné z WWW: 
http://www.eu2008.fr/webdav/site/PFUE/shared/import/07/0710_PR_au_PE/PR_au_PE_Discours_de_
Nicolas_Sarkozy_FR.pdf   
96 Présidence française du Conseil de l´Union européenne: Programme de travail. Dostupné z WWW:  
http://www.eu2008.fr/webdav/site/PFUE/shared/ProgrammePFUE/Programme_FR.pdf 
97 Neoficiální finální verze paktu ze 3.září 2008 [online]. Dostupné z WWW: 
http://www.statewatch.org/news/2008/sep/eu-european-pact-on-immigration-and-asylum.pdf 
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• Příprava společného přístupu k legálnímu přistěhovalectví - zákaz hromadných 

legalizací nelegálních přistěhovalců či zavedení tzv. „modrých karet“, by měly 

nalákat vysoce kvalifikované pracovníky do Evropské unie. 

• Vyhoštění nelegálních přistěhovalců z Evropské unie - Evropský pakt 

upřednostňuje vyhoštění nelegálních přistěhovalců pod záštitou agentury 

Frontex. 

• Azyl v Evropské unii - v Evropském paktu je zdůrazněna nutnost sjednocení 

pojmu „azyl“ ve všech členských státech Unie. Pokud bude udělen 

přistěhovalci azyl v jedné členské zemi, aby již nemusel o azyl žádat 

v ostatních 26 zemích98. 

• Společný rozvoj - má přispět k vzájemné hospodářské spolupráci se zeměmi 

původu a usnadnit přidělování půjček či prostředků na rozvojovou pomoc. 

 

Budování společného postupu je dle francouzského předsednictví 

ospravedlněno existencí Schengenského prostoru, který imigrantům dovoluje 

pohybovat se bez hraničních kontrol po téměř celé Evropské unii. Prostředkem 

k regulaci migrace má být i spolupráce se sousedními zeměmi, především 

Středomořím, které je pro Francii prioritní oblastí99. Tématu Středomoří se budeme 

věnovat dále.  

Hlavní imigrační toky jsou do Evropy směřovány z její jižní části. Pro Francii          

je důležité, aby měla imigrační politiku v evropském kontextu. Předsednictví                     

tak nabízelo způsob, jak „prosadit“ vlastní, francouzské zájmy na evropské úrovni. 

Uveďme např. zákaz hromadných legalizací nelegálních přistěhovalců obsažený                  

v Evropské paktu o přistěhovalectví a azylu vyjadřující pozici Francie k této otázce. 

Jejím cílem je předejít obdobným situacím jako v roce 2004, kdy španělský 

socialistický premiér José Luis Zapatero, který v době svého nástupu oznámil 

amnestii pro asi 600 tisíc ilegálních imigrantů100. Jiným příkladem může být zavedení                    

tzv. „modrých karet“, což je v podstatě francouzský krok „výběrové imigrace vázané 
                                                 
98 „Není normální, že jedna osoba musí žádat o azyl ve 27 demokratických zemích a těch 27 
demokratických zemích na jeho vydání nemá shodný názor“. Discours du Président de la République, 
M. Nicolas Sarkozy, devant le Parlement européen [online]. Dostupné z WWW:  
http://www.eu2008.fr/webdav/site/PFUE/shared/import/07/0710_PR_au_PE/PR_au_PE_Discours_de_
Nicolas_Sarkozy_FR.pdf   
99 Přehled předsednických zemí EU[online].  Dostupné z WWW: 
http://www.euroskop.cz/8426/sekce/francouzske-predsednictvi-1-7---31-12-2008/ 
100 Nicolas Sarkozy veut des résultats concrets. Agence Europe. 1.7.2008.   
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především na potřeby a skutečnosti pracovního trhu“101. Tyto podmínky upravuje 

francouzský v zákon z června 2006. 

 

2.5.3 Unie pro Středomoří 

 

Oblast Středomoří je tradiční oblastí francouzských zájmů. Francouzi by jí 

chtěli věnovat více pozornosti, potažmo finančních prostředků. Prezident Nicolas 

Sarkozy se k této otázce vyjádřil ještě než byl zvolen, během předvolební kampaně: 

„… otázka imigrace a rozvoje středomořského regionu je klíčová. Předložím návrh 

Středomořské unie, stejně jako byla dříve Evropská společenství.                       

Tam [ve Středomoří], se odehrává vše: války i příměří…“102, i v zápětí po svém 

zvolení na post prezidenta: „Budu usilovat o Středomořskou unii. Tím, že se [Francie] 

ke Středomoří otočí zády, se neotáčí zády ke své minulosti, nýbrž ke své 

budoucnosti“103.  

Vztahy mezi Evropskou unií a zeměmi podél Středozemního moře byly od 

roku 1995 upraveny tzv. Barcelonským procesem. Na základě prohlášení                    

a pracovního programu přijatých na závěr ministerské konference v Barceloně začalo 

budovat evropsko-středomořské partnerství, jehož se zúčastnilo všech patnáct 

členských států Evropské unie a dvanáct středomořských partnerských zemí104.Cílem 

bylo učinit s této oblasti společný prostor míru a stability, oblasti prosperity, kde se 

budou rozvíjet lidské zdroje mezikulturní dialog. Program však s sebou nesl mnoho 

nedostatků souvisejících zejména s nesnadnou geopolitickou situací v regionu                   

a projekt nebyl příliš úspěšný. 

Podnět ke vzniku Unie vzešel od Nicolase Sakozyho. Je zde však několik 

významných ústupků, které musel učinit. Původní Sarkozyho plán na Středomořskou 

unii, na které by se podílely pouze evropské státy při Středozemním moři, musel být 

pozměněn. Projekt Středomořské unie byl za podpory Řecka, Itálie a Španělska 

představen na jaře 2008 v Elysejském paláci, avšak v zápětí byl na popud německé 
                                                 
101 SITEK, Pavel. Imigrace jako politický argument a francouzské prezidentské volby. Mezinárodní 
politika. 2007, roč. 31, č. 6, s. 10. 

102 C'est à Bayrou de choisir. Le Monde. 26.4.2007.  
103 Les priorités et baisers du "Speedy Sarkozy". Le Monde. 17.5.2007.  
104 Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Kypr, Libanon, Malta, Maroko, palestinská samospráva, Sýrie, 
Tunisko a Turecko 
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kancléřky Angely Merkelové pozastaven105. Němci považovali projekt, který                       

by zahrnoval pouze středomořské státy za vyloučený. Jako jedinou možnost viděli 

projekt, který by se přímo týkal všech 27 zemí Evropské unie. Německý postoj 

podpořila i Evropská komise.  

Nicolas Sarkozy musel najít kompromisní řešení. Po setkání s Angelou 

Merkelovou vystoupil 3. března v Hanoveru se slovy: „Oba [Francie a Německo] 

jsme našly kompromis v otázce Středomořské unie, ze kterého nebude vyloučen žádný 

členský stát“106. Kromě zapojení všech členů EU, byl název „Středomořská unie“ 

nahrazen názvem „Unie pro Středomoří“ (ve francouzštině se jednalo o termín                        

„Union méditerranéenne“, jenž byl nahrazen „Union pour la Méditerranée“).   

Francouzské předsednictví se rozhodlo v rámci Unie pro Středomoří usilovat            

o zachování dosažených významných politických aspektů Barcelonského procesu             

ve prospěch stability a demokracie, ale „přitom bude muset poskytnout nový rámec          

a nový rozmach euro-středomořskému dialogu založenému díky novému přístupu            

ke zprávě vzniklé na skutečném partnerství a na konkrétních projektech regionálního 

rozsahu, zejména v oblasti odstraňování znečištění Středozemního moře, energetiky, 

civilní ochrany a dopravy“107. 

 Většina vyjednávání probíhala ještě před začátkem předsednictví. Úspěchem           

pro Francii bylo, že se jí podařilo formalizovat vztahy s preferovaným regionem, 

ovšem za cenu narušení vztahů „Paříž-Berlín“. Vyjednávání o sídle hlavního řídícího 

orgánu nebo samotné zahájení Unie pro Středomoří bylo naplánováno až na průběh 

předsednictví, a proto je tématu rovněž věnován prostor ve druhé kapitole. 

 

2.5.4 Obrana 

 

Přístup Francie k zajištění obrany a bezpečnosti je výsledkem balancování 

v pomyslném trojúhelníku mezi NATO, Evropskou bezpečnostní a obrannou politikou             

a tradičně silným důrazem na  samostatný postoj Francie. Podle Sarkozyho by pro 

Francii a celou Evropskou unii měla být prioritou především společná obranná 
                                                 
105 L'Union méditerranéenne: soutien avec réserves de la Grèce et la Slovaquie. Agence France Presse. 
3.3.2008.  
106 Tamtéž 
107 Présidence française du Conseil de l´Union européenne: Programme de travail [online].  Dostupné 
z WWW:  http://www.eu2008.fr/webdav/site/PFUE/shared/ProgrammePFUE/Programme_FR.pdf 
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politika konkretizovaná prostřednictvím Evropské obranné a bezpečnostní politiky 

(EOBP)108. Impulsem k posílení společné evropské obrany s cílem autonomních akcí 

EU byla schůzka bývalého francouzského prezidenta Jacquese Chiraca s 

tehdejším britským premiérem Tony Blairem ve francouzském přístavním městě Saint 

Malo na jaře 1998. Jestliže za prezidenta Chiraca bylo NATO v pozadí, Sarkozyho 

postoj je pro nastolení rovnováhy mezi NATO na jedné straně a Francií s ESDP na 

straně druhé.  

Francouzské předsednictví si vytyčilo poměrně ambiciózní plány v oblasti 

obrany. Francie, která směřuje více k politické Evropě, považuje posilování                        

a sjednocování obrany jako jeden z kroků na cestě k tomuto cíli. V rámci svých priorit 

předložila několik konkrétních projektů.  

 Významným tématem předsednictví v oblasti obrany bylo posílení dostupných 

vojenských kapacit v Evropě.Vytvoření akčních jednotek, jež by čítaly 60 000 mužů            

na jeden rok, schopných provést rozsáhlou operaci v případě konfliktu109. 

Francouzské předsednictví chtělo aktualizovat bezpečnostní strategii zavedenou 

v roce 2003 a zavést nová aktuální témata jako např. klimatickou problematiku či 

otázku terorismu. Dalším konkrétním krokem se měl stát konkrétní příspěvek ke 

vzdělávání vojáků pomocí vytvoření obdoby programu Erasmus, který by fungoval na 

podobných principech jako nejznámější evropský výměnný projekt určený 

vysokoškolským studentům. V neposlední řadě jmenujme ještě např. standardizaci 

vojenského vybavení v rámci Unie. 

 Na jarním summitu NATO v dubnu 2008 v Bukurešti oznámil Nicolas 

Sarkozy, že „při francouzském předsednictví přijde moment, kdy se Francie navrátí                        

do velitelských struktur NATO“110. Z francouzských reakcí je patrné, že Francouzi 

doufají, že budou moci hrát větší roli např. v Africe, kde NATO, resp. Spojené státy, 

příliš často nezasahují, a že posílí evropské rozmísťovací a plánovací kapacity. 

Zasazují se také o posílení operačního střediska sídlícího v Bruselu, avšak tradiční 

spojenci NATO (např. Velká Británie) tento postoj nesdílejí, neboť jej vnímají jako 

budování evropské konkurence NATO. Francie vždy zaujímala i zaujímá významnou 

                                                 
108 LEQUESNE, Christian. Sarkozy et l'Europe. Les Essais de Telos [online].  14.7.2007. Dostupný 
z WWW: <http://www.telos-eu.com/fr/article/sarkozy_et_l_europe>. 
109 Présidence française du Conseil de l´Union européenne: Programme de travail [online]. Dostupné 
z WWW:  http://www.eu2008.fr/webdav/site/PFUE/shared/ProgrammePFUE/Programme_FR.pdf 
110 Débat sur le retour complet de la France dans l'OTAN. Le Monde. 2.4.2008.   
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pozici ve světě. Lze očekávat, že Francie bude nejen významněji spolupracovat                    

s NATO i ESDP, ale že v jejich rámci bude také aktivněji prosazovat své politické 

zájmy.  

 

2.5.5 Zemědělství  
 

Zemědělství je tradiční doménou zájmu Francie a není překvapivé, že jej 

Francie zařadila na program předsednictví111. Společná zemědělská politika pohlcuje 

největší část evropského rozpočtu - přibližně 41%, přičemž je to právě Francie, kdo 

z této částky požívá nejvíce peněz: 22%. Pro srovnání, následuje                        

Španělsko - 15%, Německo - 14%  a Itálie - 12%112.  

Francouzské předsednictví si v této oblasti vytyčilo dva cíle: nastartování 

debaty o budoucnosti společné zemědělské politiky a schválení tzv. „Health Checku“ 

neboli „Zdravotní prohlídky“. Jedná se o program představený na jaře 2007 

komisařkou pro zemědělství a rozvoj venkova, Mariann Fischer Boelovou, který 

nastiňuje možnou úpravu stávajících mechanismů společné zemědělské 

politiky. Neřeší však otázku budoucnosti SZP a jejího financování (včetně vývozních 

subvencí, přímých plateb a požadavků ze strany Světové obchodní organizace) po 

roce 2013. Od května 2008 probíhala intenzivní jednání mezi všemi unijními státy             

a Francouzi přislíbili, že do konce roku bude tento dokument schválen113.  

Souběžně s negociacemi předsednictví svým partnerům navrhne širší rámec 

úvah o problematice a cílech, „na které bude muset v budoucnu reagovat evropské 

zemědělství a společná zemědělská politika“114. „Je potřeba se nad tím zamyslet již 

nyní, neboť později bude debata o zemědělské politice ve stínu debaty o finanční 

perspektivě na léta 2013-2020“, uvedl Michel Barnier francouzský ministr 

                                                 
111 SAURUGGER, Sabine. France´s imposing EU presidency clay [online].  Paris: Europe´s World, 
autumn 2008. Dostupný z WWW: < 
http://www.europesworld.org/NewEnglish/Home/Article/tabid/191/ArticleType/articleview/ArticleID/2
1226/Default.aspx>. 
112 La Politique agricole commune [online]. Dostupný z WWW: 
<http://www.touteleurope.fr/fr/actions/economie/agriculture-peche.html>. 
113 Les quatre chantiers de Nicolas Sarkozy. Le Monde. 1.7.2008.  
114 Présidence française du Conseil de l´Union européenne: Programme de travail [online]. Dostupný 
z WWW:  http://www.eu2008.fr/webdav/site/PFUE/shared/ProgrammePFUE/Programme_FR.pdf 
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zemědělství pro deník Les Echos115. Otázky budoucnosti společné zemědělské 

politiky měly být nejprve projednána na neformálním setkání ministrů zemědělství, 

které bylo naplánováno na 21-23. září 2008 do Annecy. 

Francie si přála začít řešit otázku budoucnosti společné evropské politiky 

během svého předsednictví, neboť je to oblast, která stále v této zemi vyvolává 

vášnivé debaty. Navíc se v roce 2009 začne řešit otázka finanční perspektivy na nové 

období 2013-2020. Jedná se o víceletý finanční rámec Evropské unie, jenž je dohodou 

mezi Evropskou komisí, Evropským parlamentem a Radou EU. Předmětem finanční 

perspektivy jsou hlavní rozpočtové priority Evropské unie a nastavení výdajových 

stropů pro každou z těchto priorit. Zejména ze strany Evropské komise,                        

ale i např. velké Británie či severoevropských států, je velký tlak na výrazné snížení 

výdajů na evropské zemědělství, což příliš nekoresponduje s francouzskými zájmy. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
115 Tirs de barrage contre la dérégulation des marchés agricoles. Les Echos - Le Quotien de l´Economie. 
3.7.2008.  
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3 Průběh francouzského předsednictví 
 

 

Francouzské předsednictví v Radě EU vykonávalo svůj půlroční mandát od              

1. července 2008 do 31. prosince 2008. Letní předsednický mandát je vždy kratší, 

neboť v období letní prázdnin je volno i v evropských institucích, stejně tak jako na 

vánoční svátky. Předsednické zemi tak zbývají de facto čtyři měsíce na práci, 

nepočítaje přípravy. Francie však byla, zejména „díky“ krizím, nucena reagovat již od 

samého začátku svého mandátu.  

Druhá kapitola je složena ze tří celků. První část pojednává o třech nečekaných 

událostech - „krizích“, jež zasáhly do průběh francouzského předsednictví a ovlivnily 

jej, a prosincovém summitu Evropské rady, tedy stěžejních událostech předsednictví. 

Ve druhé části jsou analyzovány výsledky předsednictví, tedy čeho bylo dosaženo 

v hlavních vytyčených prioritách. Poslední část je zhodnocením francouzského 

předsednictví a to z hlediska naplnění funkcí předsednictví.  

 

 

3.1 Průběh francouzského předsednictví: tři krize a 
prosincový summit 

 

Jak bylo již uvedeno, francouzské předsednictví poznamenaly tři krize. První             

z nich bylo odmítnutí Lisabonské smlouvy v Irsku v závěru slovinského předsednictví 

12. června. Problém se tedy z logiky věci přesunul do francouzského mandátu. 

Druhou krizí byla rusko-gruzínská válka, jež vypukla na počátku srpna. Francie na ni 

musela reagovat jménem celé EU. Třetí nečekaná situace přišla v září. Krach 

americké banky Lehman Brothers byl spouštěčem celosvětové finanční krize, která 

přerostla  v hospodářskou recesi. Francouzské předsednictví muselo pokusit najít 

společný postoj v hospodářskou krizí zasažené Evropě.  

 V průběhu předsednictví se odehrálo 5 summitů hlav členských států: 2 

tradiční summity v říjnu a prosinci a 3 netradiční summity – summit v červenci 

k založení Unie pro Středomoří, zářijový summit svolaný v reakci na rusko-

gruzínskou válku a listopadový summit, kde se projednávala hospodářská krize. 

Nejvíce pozornosti a očekávání bylo od prosincového summitu Evropské rady, a proto 
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se zde budeme věnovat podrobněji pouze jemu. Ostatní čtyři summity zde budeme 

analyzovat v rámci jednotlivých událostí. 

 

3.1.1 Irské „NE“ Lisabonské smlouvě 
 

Ve Francii a Nizozemí byl návrh Evropské ústavy v referendech v roce 2005 

zamítnut. Projekt Evropské ústavy tímto ztroskotal a bylo třeba vyjednat novou 

smlouvu. Vyjednávání vyústila v tzv. Lisabonskou smlouvu, jejímž podpisem                  

dne 13. prosince 2007 v Lisabonu uzavřeli vedoucí představitelé EU několikaletý 

proces jednávání o institucionálních otázkách. Nová smlouva měla původně vstoupit v 

platnost začátkem roku 2009 – tedy za českého předsednictví EU.  

Jediné Irsko dalo možnost svým občanům hlasovat o nové smlouvě 

v referendu116. Ačkoli pozitivní výsledek ratifikace měl podporu převážné většiny 

parlamentních stran117, v referendu, které se konalo 12. června 2008, Irové smlouvu 

odmítli většinou 53% hlasů. 

Francouzské předsednictví tak bylo zaskočeno první nečekanou událostí dva 

týdny před začátkem svého mandátu. Najít řešení na otázku: „Co s irským „NE“?“              

se dostalo do čela jeho agendy. Důvody jsou dva. Jednak irský premiér Brian Cowen 

byl ve své funkce „nováčkem“, usedl do premiérského křesla teprve několik týdnů 

před referendem, a z tohoto pohledu neměl zcela silnou pozici. Za druhé Lisabonskou 

smlouvu již do té doby ratifikovalo 18 zemí a pro evropské politiky by bylo 

nemyslitelné vytvořit další smlouvu, přestože výsledek irského referenda se stal třetím 

odmítnutím reforem EU v posledních třech letech. 

V reakci na vzniklou situaci navštívil 21. července 2008 Nicolas Sarkozy,              

již jako prezident předsednické země, Dublin, kde vyslovil svůj názor, že ratifikace 

Lisabonské smlouvy by měla pokračovat a že „Irové by měli mít možnost zopakovat 

referendum … neboť bez reformní smlouvy nebude možné další rozšiřování Evropské 

                                                 
116 Naposledy tímto způsobem hlasovali irští občané v roce 2001 o evropské reformní smlouvě - 
smlouvě z Nice. Irové ji odmítli a bylo vyhlášeno druhé referendum. Před druhým referendem v roce 
2002 se irská vláda rozhodla situaci nepodcenit a již na konci léta zahájila masivní kampaň pro 
schválení smlouvy z Nice. Na podzim 2002 Irové v druhém referendu Nicejskou smlouvu přijali. 
117 Smlouva měla podporu nejsilnější irské strana Fianna Fáil, největší opoziční strany Fine Gael i třetí 
největší strana v zemi, Labour party. Ze stran zastoupených v parlamentu byl proti pouze Sinn Fein. 
Ratifikaci Lisabonské smlouvy hlasitě kritizoval a samostatnou kampaň vedl „think tank“ Libertas, 
založený jedním z nejbohatších irských podnikatelů, Declanem Ganleym. 
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unie“118. To však, jak naznačil irský premiér v reakci na Sarkozyho slova, nebude 

hned: „Abychom našli řešení a Evropa mohla mít instituce, jaké potřebuje, musíme na 

to mít čas“119. 

Prezident Sarkozy si zakládal na ratifikaci Lisabonské smlouvy, jelikož vzešla 

z jeho návrhu „mini-smlouvy“. Stejný postoj k pokračování ratifikace zastávala              

i německá kancléřka Angela Merkelová. Na říjnovém summitu Evropské rady 

v Bruselu byla většina předem předpokládaných témat, jako např. otázka vývoje 

Lisabonské smlouvy, zastíněna tématikou finanční krize. Ačkoliv se očekával určitý 

návrh řešení ze strany Irska, jak naložit s odmítnutou Lisabonskou smlouvou, nestalo 

se tak.  Představitelé členských zemí unie se dohodli na začlenění „irské otázky“ na 

program prosincového summitu120.    

Týdny vyjednávání přinesly Irům ovoce a na prosincovém setkání hlav států 

EU v Bruselu bylo představeno řešení. Vyjednávání s Irskem na summitu Evropské 

rady  je analyzováno v kapitole 2.1.4. 

 

 

3.1.2 Rusko-gruzínský konflikt 
 

Francouzské předsednictví, stejně jako celý svět, bylo na svém začátku 

zaskočeno konfliktem na Kavkaze, jenž 7. srpna 2008 nečekaně vyeskaloval                        

v rusko-gruzínskou válku121.   

V reakci na vzniklou situaci odletěl 12. srpna francouzský prezident Sarkozy            

do Moskvy, kde jménem Evropské unie předložil Rusku a Gruzii mírový plán              

na urovnání konfliktu v regionu, jenž byl oběma státy přijat122.  

                                                 
118 Sarkozy : "Les Irlandais devront revoter" sur le traité européen. Agence France Presse. 15.7.2008.  
119 Conférence de presse conjointe avec M. Brian COWEN, Premier ministre d’Irlande, au 
Governement Building. Dublin, 21 juillet 2008. Dostupný z WWW: < 
http://www.elysee.fr/documents/index.php?mode=cview&press_id=1627&cat_id=3&lang=fr>. 
120 Conclusions du Conseil européen. Bruxelles, 16.10.2008. Dostupný z WWW: 
<http://www.eu2008.fr/PFUE/lang/fr/accueil/PFUE-10_2008/PFUE 
16.10.2008/conclusions_conseil_europeen.html>. 
121 Konflikt vznikl mezi Gruziíí a sepratistickými regiony Jižní Osetií a Abcházií. Oba regiony 
s převážně ruskou populací jsou podporovány Ruskem a většina tamních obyvatel obdržela ruské pasy. 
Obě oblasti vyhlásily svou nezávislost na počátku 90.let po rozpadu Sovětského svazu, nicméně jejich 
nezávislosst nebyla uznána. Gruzie považuje toto území za své a stejně tak je vnímáno i ve světě. 
122 Rusko i Gruzie se zavázaly, že např. nebudou používat vojenskou sílu, zastaví okamžitě všechny 
bojové akce, umožní obyvatelům přístup k humanitární pomoci či že Rusové stahnou své jednotky na 
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Na 1. září byl svolán mimořádný summit hlav států EU k situaci do Bruselu,            

po jehož skončení bylo zřejmé, že Evropská unie neuznává samostatnost Jižní Osetie 

ani Abcházie, nýbrž Gruzie jako celku. Hlavním závěrem ze setkání bylo pozastavení 

jednání s Ruskem o strategickém partnerství zajišťujícím obchodní spolupráci, jež 

byla započata v červnu123.   

Evropská delegace v čele s Nicolasem Sarkozym v doprovodu Jose Manuela 

Barrosa, předsedy Evropské komise, Javiera Solany, vysokého představitele                    

pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, a Bernarda Kouchnera, ministra 

zahraničních věcí, odletěla 8. září do Moskvy. Cílem cesty bylo přesvědčit ruské 

politiky, aby stáhli tanky z gruzínských území, jak bylo vyjednáno měsíc před tím, 

neboť tak do té doby ještě neučinili v plné míře. Výsledkem jednání byla dohoda                

o stažení ruských vojáků a vyslání 200-členné pozorovací mise Evropské unii                     

do Gruzie124. 

Státy Evropské unie však nebyly v otázce rusko-gruzínského sporu jednotné. 

Francouzští politici, spolu se svými německými a italskými kolegy, se přikláněli 

k vřelejšímu dialogu s ruskými zástupci. Zatímco Velká Británie, Švédsko či 

Pobaltské republiky nezastávaly tak vstřícný postoj125. Jednání o dohodě o 

strategickém partnerství s Ruskem byla, jako výsledek summitu Evropské unie a 

Ruska, v půlce listopadu obnovena.  

 

Francouzské předsednictví jménem celé Evropské unie muselo řešit „tradiční“ 

dilema ohledně Ruska. Na jedné straně nelze ignorovat mocenskou aroganci Ruska 

vůči Kavkazu (či Ukrajině). Na straně druhé je Rusko světová mocnost, jejíž 

náklonnost Evropa potřebuje v otázkách Blízkého východu či Iránu. 

Neopomenutelnou roli hraje i vzájemná závislost obou: „Zatímco pro Rusko 

představuje Evropská unie nejdůležitější destinaci pro ruský export, pro EU je Rusko 

                                                                                                                                            
úroveň, kde byly před válkou. Čerpáno z: Russes et Géorgiens acceptent avec des réserves le plan 
négocié par Sarkozy. Agence France Presse. 13.8.2008.  
123 Les Européens reportent les négociations sur leur " partenariat " avec la Russie. Le Monde. 2.9.2008.  
124 Déploiement de 200 observateurs de l'UE en Géorgie d'ici au 1er octobre. Agence France Presse. 
8.9.2008. Sarkozy: retrait complet des forces russes de Géorgie dans un mois. Agence France Presse. 
8.9.2008.  
125 Why the Russia-Georgia conflict matters to the West. Times online. 8.8.2008. Dostupný z WWW: 
<http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/europe/article4486297.ece>. 
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třetím nejvýznamnějším obchodním partnerem a je závislá na jeho dodávkách 

surovin“126.     

Možnosti francouzského předsednictví v řešení rusko-gruzínského konfliktu 

však měly své meze, neboť Francie vyjednávala v oblasti, kde politika Evropské unie 

není doposud společná.   

 

 

3.1.3 Finanční krize 
 

Finanční krize byla spuštěna krachem jedné z největších amerických 

investičních bank Lehman Brothers v září 2008, což vedlo k prohloubení finanční 

krize nejen ve Spojených státech, ale i v Evropě a ostatních částech světa. Řada 

vyspělých ekonomik, včetně těch evropských, se podle dat za třetí čtvrtletí roku 2008 

dostala do recese127. Mezi prvními oběťmi finanční krize byly banky. Na evropském 

kontinentě byla první zasažena belgicko-nizozemská banka Fortis.  

Nicolas Sarkozy svolal na 4. října do Paříže schůzku zástupců čtyř evropských 

zemí G8, dále prezidenta Evropské centrální banky Jeana-Clauda Tricheta, předsedu 

euroskupiny, což je neformální uskupení zástupců členských států eurozóny  

setkávajících se na úrovni ministrů financí, Jeana-Clauda Junckera a předsedu 

Evropské komise José Manuela Barrosa. Lucemburský ministr financí a zároveň 

předseda euroskupiny, Jean-Claude Juncker, Sarkozyho myšlenku uvítal: „Evropa by 

mohla hrát významnou roli v zavádění protikrizových mechanismů“128. Během setkání 

státníci přijali společné prohlášení, v němž se zavázali přijmout všechna nezbytná 

opatření k zajištění solidarity a stability finančního systému. O dva dny později 

následovalo prohlášení všech 27 evropských hlav států a předsedů vlád. Vedoucí 

představitelé Unie deklarovali, že každý z nich přijme nezbytná opatření k zajištění 

stability finančního systému - např. posílená opatření týkající se pojištění bankovních 

vkladů, poskytnutí likvidity ze strany centrálních bank nebo o opatření zaměřená na 

                                                 
126 Sommet Union Européenne – Russie. Dostupný z WWW: 
<http://www.eu2008.fr/PFUE/lang/fr/accueil/PFUE-11_2008/PFUE-14.11.2008/sommet_ue-russie>. 
127 La France et la zone euro seraient entrées en récession. Le Monde.  4.10.2008.  
128 Conférence de presse conjointe. Sommet des Membres Européens du G8. Palais de l’Elysée, 4 
octobre 2008. Dostupný z WWW: 
<http://www.elysee.fr/documents/index.php?lang=fr&mode=view&cat_id=1&press_id=1880>. 
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určité banky129. Nicolas Sarkozy opakovaně apeloval na společný postoj všech 

unijních členů: „Aby Evropa mohla čelit krizi, je nezbytné, aby byla jednotná. Tato 

jednota se dnes stala realitou“130. Sarkozymu se tak podařilo rychle reagovat a začít 

hledat společná řešení. 

12. října se v Paříži konal summit zemí eurozóny, jehož cílem bylo vymezit 

společný akční plán zemí eurozóny a Evropské centrální banky (ECB) v reakci                   

na finanční krizi. Zástupci Euroskupiny přijali prohlášení k akčnímu plánu, na němž 

se shodly země eurozóny131. 

Téma hospodářské a finanční krize dominovalo rovněž summitu Evropské 

rady ve dnech 15. a 16. října v Bruselu, jemuž Nicolas Sarkozy předsedal. Evropská 

rada potvrdila zásady, které k zachování finanční stability přijala Euroskupina. Cílem 

uvedených opatření je „ve spolupráci s centrálními bankami a orgány dohledu 

zejména zajistit dostatečnou likviditu finančních institucí, usnadnit jejich financování 

a přinést jim zdroje kapitálu, aby mohly nadále normálním způsobem financovat 

hospodářství“132. Evropská rada mimoto rozhodla o okamžitém zavedení 

neformálního mechanismu varování, výměny informací a hodnocení.  

Francouzské předsednictví se snažilo mobilizovat evropské instituce,                    

aby podpořily evropskou ekonomiku a přispělo k vytvoření ambiciózního plánu na její 

obnovu. Konzultovalo s členskými státy jednotlivá opatření na národních úrovních.          

26. listopadu zveřejnila Evropská komise Plán evropské hospodářské obnovy 

obsahuje především několik obecných programových tezí pro boj s finanční krizí133.  

                                                 
129 Obecná zpráva o činnosti Evropské unie v roce 2008. Mezinárodní finanční krize. Dostupný 
z WWW: <http://europa.eu/generalreport/cs/2008/rg15.htm>. 
130 Après le G4, Sarkozy associe tous les pays de l'UE à la stratégie anti-crise. Agence France Presse. 
6.10.2008.  
131 Meeting of the Heads of State and Government of the Euro Zone :  Dostupný z WWW: < 
http://www.ue2008.fr/impressionPDF05ce.pdf?url=%2FPFUE%2Flang%2Fen%2Faccueil%2FPFUE-
10_2008%2FPFUE-
12.10.2008%2Freunion_des_chefs_d_etat_et_de_gouvernement_de_la_zone_euro_21541>.  
132 Obecná zpráva o činnosti Evropské unie v roce 2008. Mezinárodní finanční krize. Dostupný 
z WWW: <http://europa.eu/generalreport/cs/2008/rg15.htm>. 
133 „Plán byl předložen v souladu s Lisabonskou strategií a spočívá na dvou hlavních pilířích. Prvním 
pilířem je injekce do hospodářství vedoucí ke stimulaci kupní síly, podpoře poptávky a stimulaci 
důvěry. Komise navrhuje, aby se členské státy a Evropská unie dohodly na okamžitém rozpočtovém 
stimulu ve výši 200 miliard EUR (1,5 % HDP), kterým by poskytly impuls k podpoře poptávky, což je 
v souladu s Paktem o stabilitě a růstu. Druhý pilíř je založen na potřebě přímého krátkodobého 
opatření na posílení dlouhodobé konkurenceschopnosti Evropy. Plán obsahuje komplexní program 
k přímému opatření v podobě „chytrých“ investic. Chytré investice znamenají investování do 
dovedností, jež odpovídají budoucím potřebám: investování do energetické účinnosti k vytváření 
pracovních míst a úsporám energie, investování do čistých technologií s cílem podpořit odvětví jako 
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Během podzimu bylo zřejmé, že mezi Francií a Německem nepanoval shodný 

názor na to, s jakou rychlostí a v jaké míře je nezbytné pokračovat v přijímání 

opatření proti pokračující hospodářské krizi134. Angela Merkelová varovala před 

uspěchaným schvalováním opatření směřujících k obnově krizí zasaženého 

hospodářství v EU. Sarkozymu se nepodařilo ji přesvědčit, aby podpořila další jím 

navrhovaný stimulační balík, který by byl koordinován na evropské úrovni. Německá 

kancléřka namísto toho zaujala vyčkávací postoj. Obě zmíněné země zastávají stejný 

názor v tom, že jedním ze základních řešení je modernizace evropského průmyslu, 

přičemž oba státy mají být motorem v oblasti investic, inovace a výzkumu. Sarkozy 

také prohlásil, že „ani Francie ani Německo nenechají upadnout automobilový 

průmysl“135. Dodal, že cílem EU je udržet automobilový průmysl v Evropě. 

Francouzsko-německé vztahy reprezentované dvojící  Sarkozy-Merkelová se během 

podzimu poněkud ochladily. 

Nicolas Sarkozy svolal neformální summit na 7. listopadu do Bruselu. Byl to 

již „jeho“ v pořadí třetí mimořádný summit nad rámec tradičních dvou summitů 

Evropské rady. Cílem této schůzky bylo projednat případnou reformu mezinárodního 

finančního systému a vyjednat pozici na mezinárodní summit zemí G20, jenž se konal                      

dne 15. listopadu ve Washingtonu. Summit G20 měl řešit situaci na finančních trzích. 

Francouzské předsednictví zde reprezentovalo celou Evropskou unii. Jednalo se o 

první setkání svého druhu. Státy se na něm dohodly na těsnější spolupráci, nicméně 

závěry byly obecné a deklaratorní.  

Poslední velkou akcí v rámci předsednictví, kde se řešila otázka finanční krize, 

byl summit Evropské rady, který se konal ve dnech 11. a 12. prosince v Bruselu. 

Evropská rada podpořila zejména oživení v řádu 1,5 % evropského HDP136 a 

potvrdila Evropský plán hospodářské obnovy, který se stal „stvrzením“ společného 

zájmu. Konkrétní kroky členských zemí ale nebyly nijak specifikovány a bylo na 

každém státě, jaká konkrétní opatření udělá. 

                                                                                                                                           
 

 
např. stavebnictví a automobilový průmysl ve využívání nízkouhlíkové technologie budoucnosti 
a investování do infrastruktury a vzájemného propojení s cílem podpořit účinnost a inovace“. Čerpáno 
z: Sdělení Komise Evropské radě. Plán evropské hospodářské obnovy. Dostupný z WWW: <  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0800:FIN:cs:PDF>. 
134 Mme Merkel demande des explications à M. Sarkozy. Le Monde.  25.10.2008.  
135 Quatre roues, cinq crises : où va l'automobile? Le Monde.  26.10.2008.  
136 Les Européens d'accord pour une relance "d'environ 1,5% du PIB". Agence France Presse. 12.12. 
2008 
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Finanční krize zasáhla celý svět včetně Evropy. Nikdo nemůže s určitostí říci, 

kdy se podaří evropské ekonomice dostat z recese. Je však důležité, že během 

francouzského předsednictví dokázaly státy EU zaujmout alespoň z části jednotnou 

pozici v boji recesí a stanovit určité, byť obecné, společné postupy, i když si každý 

stát způsob v boji s krizí určuje sám. Jedná o krizi globální a Evropa může uspět se 

svými návrhy řešení pouze za předpokladu, že bude v postoji k otázce sjednocena. 

V závěru předsednictví působil Nicolas Sarkozy brán jako výrazný leader, 

který jen několik dní po krachu banky americké Lehman Brothers dokázal rychle 

zapojit členy EU, koordinovaně jednat a „být viděn a slyšen“ na celoevropské, 

respektive světové úrovni. 

 

 

3.1.4 Prosincový summit Evropské rady  
 

Vrcholná setkání hlav států a šéfů vlád nazývaná summity Evropské rady               

se konají zpravidla dvakrát za půlroční předsednictví – obvykle v říjnu a prosinci.            

Jak již bylo uvedeno výše, francouzský prezident Nicolas Sarkozy se sešel se svými 

protějšky navíc celkem třikrát. Všem summitům je věnována pozornost při analýze 

jednotlivých výsledků předsednictví, a proto se jimi nezabýváme na tomto místě. 

Výjimkou je prosincový summit v Bruselu, který bývá označován jako „historický“, 

neboť se během něj dokázala Evropa sjednotit ve významných otázkách. 
Hlavy států a šéfové vlád se, za velké sledovanosti médií, sešli na summitu 

Evropské rady, který se konal 11. a 12. prosince v Bruselu. Summitu dominovala tři 

témata:  

 

• otázka Irska a ratifikace Lisabonské smlouvy 

• schválení klimaticko-energetického balíčku  

• hospodářská krize 

 

Před začátkem summitu, bylo jasné, že kvůli důležitosti témat na programu 

půjde o summit významný. Nicolas Sarkozy ještě před jeho začátkem vyzval                      

k „jednotě“ a kancléřka Merkelová prohlásila, že „věří v dohodu“137 na summitu, 

                                                 
137 European Council: Tough summit ahead for European Union. Europolitics. 10.12.2008.  
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Irové doufali v ústupky v otázce Lisabonské smlouvy či východní země v čele 

s Polskem  v ústupky v klimatickém balíčku.  

 

Prvním ze tří hlavních témat zasedání byla otázka ratifikace Lisabonské 

smlouvy v Irsku. K otázce irského odmítnutí Lisabonské smlouvy se ještě před 

začátkem summitu vyjádřil, stejně jako francouzský prezident, Jean-Pierre Jouyet, 

francouzský ministr pro evropské záležitosti: „Byl bych velmi rád, kdyby se to vyřešilo 

ještě letos“138. Čímž do jisté míry naznačil, že se francouzské předsednictví chystá 

vyjít vstříc irským požadavkům, zároveň to však mohlo působit, že Irové nebudou mít 

příliš na vybranou, než referendum zopakovat. 

 

Irská delegace přijela na prosincový summit se čtyřmi požadavky: 

• Možnost zachovat si svého komisaře i po roce 2013 
• Nebude narušen neutralita Irska 
• EU nebude zasahovat do daňových otázek 
• EU nebude zasahovat do např. legalizace zákazu potratů 

 

 Jednalo se o oblasti, které podle zveřejněných výzkumů nejvíce irské občany 

znepokojovaly, a proto hlasovali v červnovém referendu o Lisabonské smlouvě 

negativně139.  

 S ústupky Irům však z počátku nesouhlasilo Nizozemsko, Lucembursko                  

a Belgie. Jejich nesouhlasné hlasy sice byly utěšeny, ale belgický premiér Yves 

Leterme se i přesto obával „oslabení evropské exekutivy a vzniklé institucionální 

disbalance v Lisabonské smlouvě“140. Evropští státníci se ve čtvrtek 11. prosince 

dohodli, že vyjdou všem irským žádostem vstříc. Irští představitelé se však museli 

zavázat, že se v Irsku bude referendum o Lisabonské smlouvě opakovat nejpozději do 

31. října, tedy konce mandátu stávající Evropské komise. Požadavky irské strany byly 

formalizovány v závěrech Evropské rady: „Lisabonská smlouva nezasahuje do 

bezpečnostní a obranné politiky členských zemí, to se týká i  tradiční neutrality Irska 

… neovlivňuje nijak Irskou ústavu v oblasti práva na život, vzdělávání či rodiny … 

Rada se zavazuje, že přijme nezbytná opatření, aby … Evropská komise mohla čítat           
                                                 
138 Ireland under pressure to call new vote next year on EU treaty. Agence France Presse.  10.12.2008.  
139 Conférence de presse conjointe avec M. Brian COWEN, Premier ministre d’Irlande, au 
Governement Building. Dublin, 21 juillet 2008. Dostupný z WWW: < 
http://www.elysee.fr/documents/index.php?mode=cview&press_id=1627&cat_id=3&lang=fr>. 
140 Summit aims achieved. Irish Times. 13.12.2008.  
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i nadále jednoho komisaře z každé země … Evropská unie neuplatňuje své kompetence 

v daňové oblasti v žádném členském státě“141. 

Změny, které si Irsko vymohlo, se netýkají pouze Irska, ale všech členských 

států, tedy i České republiky. Jako podmínku podpisu Lisabonské smlouvy si určil 

polský prezident Lech Kaczynski její ratifikaci v Irsku142. Státy, kde smlouvu ještě 

nepodepsal prezident, jsou Německo a Česká republika.  

To, že se podařilo nalézt řešení v „irské otázce“, lze označit za úspěch. 

Otázkou však zůstává, jak budou Irové navyklí na příznivou hospodářskou situaci 

v posledních deseti letech v Irsku v době recese hlasovat. 

Druhým tématem summitu byl klimaticko-energetický balíček. Připomeňme,           

že se jedná o dokument předložený Evropskou komisí v roce 2008, který zavazuje 

členské státy Evropské unii do roku 2020 zvýšit energetickou účinnost o 20%,  snížit 

emise skleníkových plynů o 20% a snížit podíl energie získané z obnovitelných zdrojů 

na celkové spotřebě energie v Evropské unii 20%. Hlavním prostředkem se má stát 

nákup emisních povolenek (tzv. ETS) a jejich nákup v „aukcích“ od roku 2013.  

 Francouzští diplomaté vyjednávali podobu kompromisu přijatelného všem 

v průběhu celého předsednictví. Na začátku prosince však ještě nebylo vyjednáno vše. 

Proti původnímu návrhu Evropské komise na nákup 100% emisních povolenek od 

roku 2013 se stavěla skupina zemí ve složení: Polsko, Česká republika, Bulharsko, 

Maďarsko, Slovensko, Rumunsko, Estonsko, Litva a Lotyšsko. Průběh vyjednávání 

s touto skupinou okomentoval prezident Sarkozy slovy: „Jednání sice nejsou u konce, 

ale děláme pokroky“143. Ani těsně před samotným bruselským setkáním evropských 

vrcholných politiků nepanovala všeobecná shoda. Italský premiér Silvio Berlusconi, 

který se obával o konkurence schopnost lehkého italského průmyslu, hrozil,                  

že při hlasování návrh balíčku vetuje. Šéf Komise Barroso však apeloval na důležitost 

schválení balíčku, který označil za „test důvěryhodnosti Evropy a  zpráva, kterou 

vyšleme [EU] Spojeným státům.“144 Naopak pro zachování původního, přísnějšího 

návrhu balíčku prosazujícího např. nákup všech emisních povolenek v aukcích již od 

                                                 
141 Conseil européenne de Bruxelles 11 et 12 décembre 2008. Conclusions de la Présidence. Dostupný 
z WWW: 
<http://www.eu2008.fr/webdav/site/PFUE/shared/import/1211_Conseil_europeen/Conseil_europeen_1
2-12-2008_Conclusions_FR.pdf>. 
142 Q&A: The Lisbon Treaty. BBC Monitoring European. 1.3.2009.  
143 France, Germany call for deal on new EU climate pact. Agence France Presse.  7.12.2008.  
144 European Council: Tough summit ahead for European Union. Europolitics. 10.12.2008. 
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roku 2013, bylo např. Švédsko nebo Velká Británie. Na summitu se tedy očekávaly 

neshody. Francouzští diplomaté vzali všechny uvedené námitky v potaz                        

a zakomponovali je do podoby finálního kompromisu145, jehož verze byla 

jednomyslně všemi státy přijata. Francouzi stáli o přijetí balíčku ještě během svého 

předsednictví. Jedním z důvodů bylo, aby mohl být balíček schválen Evropským 

parlamentem ve stávajícím složení  nejpozději do června 2009, tzn. než budou nové 

volby do Evropského parlamentu. Ale také proto, aby tato otázka nepřešla do českého 

předsednictví a Francouzi si mohli připsat vyjednaný úspěch.  

Třetím tématem byla hospodářská krize. Francouzský návrh na podporu 

ekonomik se nesetkal s velkým nadšením. Předseda Euroskupiny Jean-Claude Juncker 

prohlásil, že by si přál „kvalitnější plán“146. S francouzským postojem nesouhlasilo 

Německo ani Velká Británie. Nicméně se členské státy během summitu dohodly                 

na balíčku podpory pro ekonomiku, který by měl zmírnit dopad finanční krize                     

na evropském kontinentě. Balíček opatření na hospodářský růst má hodnotu okolo                  

200 miliard eur, což „je přibližně 1,5 % hospodářské produkce EU“147. Většina peněž, 

přibližně 170 miliard eur, má pocházet z rozpočtů jednotlivých států. Zbylých                     

30 miliard eur půjde jednak Evropské investiční banky a také z unijního rozpočtu. 

Členské státy budou moci tyto peníze použít na oživení svých ekonomik, konkrétní 

kroky však v závěrech ze zasedání Evropské rady obsaženy nejsou. 

 

Během prosincového summitu Evropské rady byla schválena všechna 

podstatná témata. Sarkozy dosažení kompromisů shrnul slovy, že neměl chuť se do 4 

hodin do rána přetahovat o pár „buráků“ a že „vyjednávání byla jednodušší, než si 

myslel“148. Francouzskému předsednictví se podařilo během vyjednávání vyjít vstříc 

různým požadavkům členských zemí – irským požadavkům v otázce Lisabonské 

smlouvy, státům střední a východní Evropy, které získávají většinu energie z uhlí,             

v klimaticko-energetických otázkách atd., a uzavřít tak všechna tři hlavní otevřená 

                                                 
145 UE/CONSEIL EUROPÉEN: « accord historique » des 27 sur la mise en musique du paquet Climat 
dont les objectifs sont préservés en dépit de dérogations importantes aux quotas payants. Agence 
Europe. 13.12.2008.  
146 L'Europe reste divisée sur son plan de relance. Le Figaro. 11.12.2008.  
147 Conseil européenne de Bruxelles 11 et 12 décembre 2008. Conclusions de la Présidence. Dostupný 
z WWW: 
<http://www.eu2008.fr/webdav/site/PFUE/shared/import/1211_Conseil_europeen/Conseil_europeen_1
2-12-2008_Conclusions_FR.pdf>. 
148 M. Sarkozy a orchestré un retour de l'Europe des Etats. Le Monde. 14.12.2008. 
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témata. Výsledky summitu lze označit za dobré. Svědčit o tom může i skutečnost, že 

byl summit zakončen již v pátek popoledni, což nebývá zvykem, většinou jednání 

trvají do pozdních večerních hodin.  

 

 

3.2 Výsledky francouzského předsednictví 
 

Výsledky francouzského předsednictví budou nastíněny z hlediska uvedených 

priorit a jejich dosažených výsledků. Podrobněji bude analyzováno pět hlavních 

priorit, které si francouzské předsednictví vytyčilo a jež byly představeny v první části 

práce: oblast energie a klimatu, resp. schválení klimaticko-energetického balíčku, 

imigrace, zejména pak přijetí Evropského paktu o přistěhovalectví a azylu a s tím do 

určité míry související priorita vytvoření Unie pro Středomoří, v neposlední řadě 

zemědělství a evropská bezpečnost a obrana.  

 

 

3.2.1 Energie a klima 
 

Otázce energie a klimatu dominoval tzv. klimaticko-energetický balíček, jehož 

schválení chtěla Francie dosáhnout. 

Na počátku hledání celoevropského směru v klimaticko-energetických 

otázkách byl Evropský energetický akční plán přijat během německého předsednictví 

v první polovině roku 2007. V lednu 2008 Evropská komise zveřejnila balíček,                       

tzv. klimaticko-energetický balíček. Schválení klimaticko-energetického balíčku 

všemi 27 členskými státy EU bylo hlavním zájmem francouzského předsednictví, což 

potvrdil i Sarkozy ve svém projevu v Evropském parlamentu slovy: „Je to naše 

priorita“149.  

Klimaticko-energetický balíček zvednul vlnu otázek napříč Unií. Největší tlak            

a nesouhlas byl z východní části Unie, ve kterých hraje průmysl již tradičně 

významnou roli. Polští politici během podzimu vyjádřili názor, že „není důvod, proč 

                                                 
149 Discours du Président de la République, M. Nicolas Sarkozy, devant le Parlement européen. 
Strasbourg, 10 juillet 2008. Dostupný z WWW: < 
http://www.eu2008.fr/webdav/site/PFUE/shared/import/07/0710_PR_au_PE/PR_au_PE_Discours_de_
Nicolas_Sarkozy_FR.pdf >.  
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za každou cenu balíček přijímat a že je připraveno jej případně neodsouhlasit“150. 

Dalším, kdo nesouhlasil byla Itálie, jež měla obavy zejména z nákladných investic na 

snižování průmyslové produkce CO2 a případného ohrožení její lehkého průmyslu. 

Jisté pochyby vyjádřilo i Německo, jakožto největší přispěvatel do unijního rozpočtu a 

zároveň průmyslově největší a nejvýznamnější člen EU151.  

Finální kompromis předložený francouzským předsednictvím byl návrh 

představený v průběhu bruselského summitu 11. a 12. prosince. Tento návrh 

prosazoval úlevu velkým energetickým společnostem, které budou do roku 2013 

dostávat 70% povolenek na vypouštění CO2 zdarma. Nákup povolenek v aukcích 

bude nabíhat pozvolna a plně za něj budou platit až od roku 2020. Po dlouhých 

vyjednáváních bylo 12. prosince 2008 dosaženo shody mezi všemi státy152. 

Přijetí energeticko-klimatického balíčku bylo podstatné. Kjótský protokol, 

zabývající se klimatickými otázkami, vyprší v roce 2012 a již v roce 2009 se bude 

konat mezinárodní konference o klimatu v Kodani. Pokud chce Evropská unie mluvit 

silným hlasem, je nezbytné, vystupovala jednotně. Evropa tak vyslala Spojeným států 

jasný vzkaz: „Když jsme se dohodli my, dohodnete se také“153.  

Dne 18. prosince byl balíček schválen Evropským parlamentem a Sarkozy 

nešetřil slovy chvály: „Evropa složená ze 27 zemí dokázala, že je schopná se sjednotit            

a dosáhnout společného řešení v otázce, která je tolik citlivá pro budoucnost naší 

planety“154. Mezi nejtvrdší kritiky konečné podoby klimaticko-energetického balíčku 

patří ekologové a neziskové organizace155, kterým se zdá jeho obsah málo přísný a 

plný výjimek. 

Francie velmi stála o dosažení kompromisu a přijetí balíčku. I to byl důvod,            

že vyšla velmi vstříc novým členským státům např. polským návrhům a Poláci tak 

                                                 
150 L'Union européenne divisée sur les instruments de lutte contre le changement climatique. Agence 
Europe. 18.9.2008.  
151 L'UE pointe ses désaccords sur le "paquet" climat-énergie. Le Monde. 5.7.2008.  
152 UE/CLIMAT: le ballet diplomatique et les négociations techniques s'intensifient sur le paquet 
Climat/Énergie à quatre jours du Conseil européen. Agence Europe. 12.12.2008.  
153 Sarkozy salue l'adoption du paquet énergie-climat par le Parlement européen. Agence France 
Presse. 17.12.2008.  
154 Sarkozy salue l'adoption du paquet énergie-climat par le Parlement européen. Agence France 
Presse. 17.12.2008.  
155 Climat: Greenpeace placarde Sarkozy dans une station du métro parisien. Agence France Presse. 
3.12.2008.  
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získali „vše, co chtěli“156. Důvodů, proč Francouzi chtěli schválit balíček během jejich 

předsednického mandátu je několik. Pokud by nedošlo k dohodě, téma by se 

přesunulo do agendy českého předsednictví, o což Francie příliš nestála. Druhým 

důvodem byla i přízeň Evropského parlamentu, jehož mandát vyprší v červnu 2009157. 

Není sporu, že otázka klimatických změn se stává celosvětovou záležitostí a 

„mocenským nástrojem“, tím pádem horkým tématem k diskuzím. Přijetí balíčku bylo 

pro francouzské předsednictví úspěch. 

 
 

3.2.2 Imigrace 
 

Otázka nelegálního přistěhovalectví je nejen pro Francii, ale i pro Španělsko, 

Itálii, Velkou Británii a Německo velmi citlivá a zejména jmenované země jsou                

si vědomy nutnosti najít řešení. Proto se problematika nelegálního přistěhovalectví, 

zejména přijetí Evropského paktu o přistěhovalectví a azylu, stala jednou z priorit 

francouzského předsednictví. 

Problematika imigrantů a jejich integrace do francouzské společnosti je téma, 

kterým se zaobírá francouzská společnost, zejména v posledních letech, více a více. 

Prezident Sarkozy musel problém s imigrací řešit, když byl ještě na postu ministra 

vnitra. V roce 2007 připravil reformu francouzské přistěhovalecké politiky a navrhl 

vytvoření postu ministra imigrace. Francouzská vláda má za cíl vytvořit společnou 

imigrační politiku na evropské úrovni158, prvním krokem se stalo schválení 

Evropského paktu o přistěhovalectví a azylu. 

Přijetí paktu však nebylo jednoduché. Problémy s nelegálním 

přistěhovalectvím mají i ostatní země, ale způsob jak je řešit, se liší. Např. v roce 2005 

Španělé legalizovali pobyt 600 000 do té doby nelegálních pracovníků na svém území,               

což je postup, se kterým se neztotožňovali Francouzi159.  

                                                 
156 UE/CONSEIL EUROPÉEN: « accord historique » des 27 sur la mise en musique du paquet Climat 
dont les objectifs sont préservés en dépit de dérogations importantes aux quotas payants. Agence 
Europe. 13.12.2008.  
157 Sarkozy salue l'adoption du paquet énergie-climat par le Parlement européen. Tamtéž. 
158 UE/JAI: la France veut durcir la politique européenne d'immigration. Agence Europe. 30.5.2008.  
159 Madrid veut travailler avec la France sur le projet de pacte européen sur l'immigration. Le Monde. 
2.5.2008.  
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Návrh paktu byl vypracováván několik měsíců předem. Francouzský ministr 

pro imigraci a národní identitu Brice Hortefeux vyvinul značné úsilí, aby navštívil 

většinu hlavních měst Evropy a pokusil se místní politiky přesvědčit o francouzském 

návrhu na vytvoření Evropského paktu o přistěhovalectví a azylu. Ministr uvedl, že 

„iniciativa byla přijata velmi vstřícně, neboť všechny členské země spojují obavy 

z přistěhovalců“160. Návrh paktu byl představen na neformální schůzce ministrů 

vnitra, jenž se konala 7. a 8. července 2008 v Cannes. Evropský pakt                        

o přistěhovalectví a azylu byl jednomyslně přijat na summitu Evropské rady 15. října 

v Bruselu. 

Francouzské předsednictví kladlo důraz na přijetí Evropského paktu                        

o přistěhovalectví a azylu, neboť se kloní ke koordinaci přistěhovalectví na 

celoevropské úrovni. Pokud se nelegální přistěhovalec dostane na území jednoho 

členského státu, může se v rámci Schengenského prostoru svobodně pohybovat po 

území celé Evropské unie. 

 Jednomyslně přijatý pakt, který však nespecifikuje, jakými kroky sjednocení 

dosáhnout, se opírá o 5 základních os, jimiž jsou161:  

 

• organizované přistěhovalectví a usnadnění integrace v cílové zemi 

• kontrola nelegálních přistěhovalců  

• možnost organizovaně poslat nelegální přistěhovalce zpět do země 

původu 

• zlepšení kontroly na hranicích a sjednocení azylové politiky do roku 

2012 

• uzavření dohod se zeměmi původu o opětovném přijetí přistěhovalců 

 

Přijetí Paktu je možné označit za úspěch francouzského předsednictví, 

respektive za úspěch Francie. Schválený návrh obsahuje body, na které kladli 

francouzští politici důraz. Jmenujme např. zákaz hromadných legalizací pobytů 

                                                 
160 Le marathon du pacte de l'immigration se poursuit. Dostupný z WWW: 
<http://www.euractiv.fr/presidence-francaise-ue/article/marathon-pacte-immigration-poursuit-000777>. 
161 Pacte européen sur l’immigration et l’asile, Conseil européen des 15 et 16 octobre 2008. Dostupný 
z WWW: 
<http://www.eu2008.fr/webdav/site/PFUE/shared/import/1015_conseil_europeen/Pacte_europeen_sur_
l_immigration_et_l_asile_FR.pdf>. 
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nelegálních přistěhovalců nebo zavádění modrých karet, čili jistý druh výběrové 

imigrace. 

Přistěhovalecká otázka úzce souvisí se spoluprácí s okolními zeměmi, zejména 

oblastí kolem Středozemního moře. I proto si obě dvě témata Nicolas Sarkozy vytyčil 

v rámci předsednických priorit. 

 

 

3.2.3 Unie pro Středomoří 
 

Oblast kolem Středozemního moře je tradičním regionem francouzských 

zájmů. Barcelonský proces z roku 1995 definoval vztahy v této oblasti, nicméně to 

nebyl, jak již bylo výše uvedeno, projekt příliš úspěšný. Francouzský prezident 

Nicolas Sarkozy přišel s myšlenkou založení tzv. Středomořské unie již mnoho 

měsíců před začátkem mandátu francouzského předsednictví162.  

Nadšení Francouzského prezidenta s tímto projektem však nesdíleli zejména 

Němci. Podle původního Sarkozyho záměru se na Středomořské unii měly podílet,            

jak již název sám napovídá, pouze státy při pobřeží Středozemního moře. Německá 

kancléřka si však „vybojovala“ změnu názvu tohoto uskupení z „Středomořské unie“       

na „Unii pro Středomoří“. Dalším významným ústupem, který musela Francie učinit, 

bylo oficiální zapojení všech 27 členů Evropské unie163. Jistým „konkurenčním“ 

projektem, který se vyrýsoval na východní straně Unie, je Východoevropské 

partnerství iniciativa, u jejíhož zrodu stáli hlavně Poláci a Švédové. Projektu jsou 

nakloněni i Němci. 

Založení Unie pro Středomoří vneslo napětí do německo-francouzských 

vztahů. Objevil se dokonce názor, že vztahy mezi oběma nebyly tak chladné od 

situace před summitem Evropské rady v Nice v roce 2000164. Německo nesouhlasilo 

zejména s formalizováním tradiční francouzské sféry vlivu ve středomořské oblasti. 

                                                 
162 Sarkozy tests the mediterranean Union in the Maghreb. Le Figaro. 10.7.2007.  
163 Berlin et Paris affichent une entente retrouvée. Le Monde. 4.3.2008.  
164 La présidence française ou le divorce franco-allemand. Le Monde. 18.12.2008.  
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Nicolas Sarkozy jakožto předseda Evropské rady svolal 13. července do Paříže 

summit zakládající Unii pro Středomoří165. Byl to první summit „nad rámec“ 

tradičních dvou summitů organizovaných předsednickou zemí. Pompéznost akce měla 

podtrhnout volba datumu summitu, neboť se státníci 43 zúčastněných zemí sešli 

v předvečer francouzského státního svátku 14. července. Na listopadové schůzce 

ministrů zahraničních věcí v Marseille se zvolila Barcelona jako sídlo Generálního 

sekretariátu Unie pro Středomoří. 

Unie pro Středomoří je poměrně heterogenní uskupení zahrnující státy                    

od Maroka, Izraele, Palestinské samosprávy až po Českou republiku či Švédsko. 

Závěrečná deklarace středomořského summitu se vyhýbá tématům, která by mohla 

vzbudit nevoli některých jejích členů. Deklarace stanovuje šest oblastí spolupráce: 

čistota Středozemního moře, dálniční infrastruktura kolem Středozemního moře, 

ochrana občanů v případech přírodních katastrof (např. lesních požárů), využívání 

solární energie, věda a výzkum (zahrnující Středomořskou univerzitu, jež vzniká                

ve Slovinsku) a podpora malým a středním podnikům166. Jak bude spolupráce mezi 

jednotlivými členy fungovat a zda projekt neskončí jako Barcelonský proces z roku 

1995, ukáže čas. 

 

 

3.2.4 Zemědělství 
 

Předposlední z pěti hlavních priorit francouzského předsednictví byla i 

společná zemědělská politika. Francie si vytyčila jako jeden z cílů dosáhnout přijetí 

„Zdravotní prohlídky“ neboli „Health Checku“, představené na jaře 2007 komisařkou                    

pro zemědělství a rozvoj venkova, Mariann Fischer Boelovou. Dalším cílem bylo 

otevření otázky budoucnosti společné zemědělské politiky a nastartování debaty o ní.  

Francouzské zájmy v oblasti společné zemědělské politiky jsou nesporné.                  

A nebylo ani překvapením, že se tato oblast dostala na seznam priorit francouzského 

                                                 
165 Sommet de Paris pour la Méditerranée. Dostupný z WWW: 
<http://www.eu2008.fr/PFUE/lang/fr/accueil/PFUE-07_2008/PFUE-
13.07.2008/sommet_de_paris_pour_la_mediterranee_4758.html>. 
166 Déclaration commune du sommet de Paris pour la Méditerranée. Paris, 13 juillet 2008. Dostupný 
z WWW: 
<http://www.eu2008.fr/webdav/site/PFUE/shared/import/07/0713_declaration_de_paris/Declatation_du
_sommet_de_Paris_pour_la_Mediterranee-FR.pdf>. 
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předsednictví. Francie své protekcionistické sklony zaobalila do debat o budoucnosti 

evropského zemědělství a ochrany přírody.  

Diskuzi o budoucnosti společné zemědělské politiky začali ministři 

zemědělství na neformální schůzce v Annecy, již vedl francouzský ministr 

zemědělství Michel Barnier. Téma celého setkání bylo: „Jaká společná zemědělská 

politika po roce 2013?“ Závěr setkání okomentoval Michel Barnier, francouzský 

ministr zemědělství,  slovy: „Jsou zde velmi odlišné názory na to, jak by tato politika 

měla vypadat, jaké nástroje a prostředky by měla používat. Všichni se ale shodneme 

na zachování společné zemědělské politiky“167. Jednání v Annecy se stalo podkladem 

pro další jednání. 

Na setkání ministrů zemědělství 20. listopadu 2008 byla potvrzena                       

tzv. „zdravotní kontrola“ neboli „health check“. Dohoda, na níž se shodlo všech              

27 ministrů zemědělství EU, má být pokračováním doposud poslední velké 

zemědělské reformy z roku 2003. Jednání nebyla snadná, neboť zemědělské otázky, 

dělily členské státy Unie168. 

S finálním kompromisem nakonec nesouhlasilo jen Lotyšsko. Státy se dohodly 

na postupném zvyšování mléčných kvót o 1% ročně až do jejich úplného zrušení 

v roce 2015. Výjimkou se stala Itálie, kde se kvóty navýší o 5%. Zemědělcům, kteří 

získávají na dotacích na velké farmy více než 5000 eur, budou dotace zkráceny                 

o 5%169. Krácení přímých plateb se bude zvyšovat postupně, až v roce 2012 dosáhne 

10%. Peníze, ušetřené na přímých platbách, budou následovně „reinvestovány“ do 

trvale udržitelného rozvoje venkova170.  

Věcí méně významnou, nicméně v médiích poměrně často zmiňovanou bylo 

rozhodnutí, jímž Rada rozhodla o pravidelné distribuci ovoce a zeleniny ve školních 

jídelnách.  

                                                 
167 Agriculture: les désaccords entre Européens restent entiers sur la PAC. Agence France Presse. 
23.9.2008.  
168 Státy se liší zejména v postoji k zemědělským dotacím – „zemědělské státy“ jako např. Francie jsou 
tradičně zastánci vysoké podpory zemědělců, opačný postup zastává např. Velká Británie, další skupinu 
tvoří země, které vstoupily do Evropské unie v roce 2004, jako např. Česká republika, jež se cítí 
znevýhodněny oproti „starším“ členským zemím.  
169 S návrhem nesouhlasily zejména „postkomunistické země“, neboť ty mají nejvíce velkých družstev 
spadajících do této kategorie. 
170 Press Release. 2904th meeting of the Council. Agriculture and fisheries (Brussels, 18 - 20 November 
2008). Dostupný z WWW: 
<http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/agricult/104240.pdf>. 
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Závěry z posledního setkání ministrů zemědělství pod francouzskou taktovkou, 

jež byly směřovány do budoucna byly171: 

 

• zlepšit systém přímých plateb 

• modernizovat trh se zemědělskými nástroji a 

• odpovědět na nové klimatické výzvy jako např. bioenergetika či 

ochrana biodiversity 

 

Byť byla reforma společné zemědělské politiky odložena na později,                      

lze konstatovat, že Francie splnila, co si vytyčila, neboť debata byla započata a částka 

z unijního rozpočtu jdoucí na společnou zemědělskou politiku zůstane také prozatím 

beze změny. Francouzské předsednictví sice nezasáhlo do základních principů 

zemědělské politiky, ale je ovšem zřejmé, že tento sektor musí být významně 

reformován, neboť stávající stav není v dnešním světě udržitelný. Francie si během 

předsednictví tvrdě hájila (i hájí) své národní zájmy. 

 
 

3.2.5 Evropská bezpečnost a obrana 
 

Francie měla na počátku svého předsednického mandátu velké ambice 

v oblasti Evropské bezpečnostní a obranné politiky. V první řadě chtělo francouzské 

předsednictví revidovat Evropskou bezpečnostní strategii z roku 2003. Cílem bylo,           

aby lépe reflektovala nové bezpečnostní výzvy jako např. šíření zbraní hromadného 

ničení, energetickou a potravinovou bezpečnost či nelegální migraci. Dále                      

se předsednictví rozhodlo zaměřit  na podporu zesílené spolupráce členských zemí 

v oblasti obrany, posílení vojenské kapacity např. prostřednictvím vytvoření evropské 

letky z letounů A-400M či zlepšení vztahů mezi EU a NATO172. 

Francouzský ministr obrany Hervé Morin pozval na začátku října ostatních            

26 ministrů obrany členských států EU, Vysokého představitele pro SZBP Javiera 

Solanu a předsedu Evropské komise José Manuela Barrosa do francouzského 

                                                 
171 Tamtéž 
172 Vent d'optimisme sur la relance de l'Europe de la défense. Les Echos - Le Quotien de l´Economie. 
1.10.2008.   
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Deauville na neformální setkání. Na této schůzce francouzský prezident představil své 

plány na oživení evropské obrany173. 

Během francouzského předsednictví ministři zhodnotili předešlé vojenské mise    

a rozhodli např. o zefektivnění námořních operací proti somálským pirátům. Dále 

obdržel francouzský prezident souhlas k některým specifickým akcím jako                    

např. souhlas s vytvořením společného vnitřního „obranného“ trhu sjednocení 

vojenského obranného průmyslu či posílení významu Evropské obranné agentury. 

Poslední téma debat se týkalo přímého dopadu na obyvatele Unie. Představitelé 

členských států se mimo jiné dohodli např. na vzniku vojenského výměnného 

programu obdobného mezinárodnímu vysokoškolskému projektu Erasmu174.  

Otázka posílení dostupných vojenských kapacit v Evropě a vytvoření akčních 

jednotek, jež by čítaly 60 000 mužů, schopných provést rozsáhlou operaci v případě 

konfliktu, byla projednána. Ovšem její realizace byla odložena do následujících let175. 

Během francouzského předsednictví se nekonal ani avizovaný návrat Francie               

do vojenských struktur NATO. Stalo se tak o několik měsíců později - během 

summitu NATO v dubnu 2009. Francouzské plány na revizi a oživení společné 

evropské obrany nedošly naplnění.  Jedním z důvodů byla nepříliš nakloněná pozice 

Velké Británie176.  

V otázce obrany nebylo dosaženo příliš, lze dokonce říci, že jde o oblast,                

kde bylo dosaženo nejméně ze všech priorit. Sarkozy na začátku francouzského 

předsednictví vystoupil v Evropském parlamentu se silnými slovy o významu 

evropské obrany „jež je paralelou k NATO“177. Když v prosinci na stejném místě 

hodnotil proběhlé předsednictví, otázce obrany se prakticky nevěnoval178. 

                                                 
173 Paris veut relancer l'Europe de la défense en multipliant les projets modestes mais concrets. Le 
Monde. 4.10.2008.   
174 Defence package: single-reading agreement taking shape. Europolitics. 9.12.2008.   
175 Présidence française du Conseil de l´Union européenne: bilan et perspectives. 1er juillet - 31 
décembre 2008. Une Europe qui agit. Dostupný z WWW: 
<http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Presidence_francaise_bilan_et_perspectives.pdf>. 
176 Francie doufala v britskou podporu svých návrhů. Nicméně popularita britského ministerského 
předsedy Gordona Browna nebyla příliš vysoká a britská společnost je již tradičně laděna proti velkým 
změnám vedoucím k posílení společné evropské obrany. Čerpáno z: Gordon Brown's popularity at 
historic low amid Labour leadership speculation. Daily Telegraph.1.8.2008. Dostupný z WWW: 
<http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/politics/labour/2483239/Gordon-Browns-popularity-at-
historic-low-amid-Labour-leadership-speculation.html>.    
177 Discours du Président de la République, M. Nicolas Sarkozy, devant le Parlement européen 
(Parlement européen, 10 juillet 2008). Dostupný z WWW: 
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3.3 Francouzské předsednictví a jeho vliv na EU   
 
 

V předchozích kapitolách byl hodnocen průběh francouzského předsednictví           

a priority, kterých během něj bylo dosaženo. Na následujících stranách budou 

analyzovány výsledky francouzského předsednictví v zrcadle možností předsednictví 

jakožto instituce. Předsednictví Francie v Radě EU by tak mělo být zhodnoceno 

především z hlediska naplnění pěti výše uvedených funkcí: autor politických priorit, 

manažer práce Rady, ochránce národních zájmů, vyjednávač a reprezentant Evropské 

unie. 

 

 

3.3.1 Francie jako administrátor a manažer práce Rady 
 

Jak bylo již rovněž uvedeno v první kapitole, úspěch předsednictví se posuzuje 

podle míry úspěchu zvládnutí administrace a organizace předsednictví.  

Organizace francouzského předsednictví se odehrávala ve třech základních 

dimenzích: pět summitů Evropské rady, ministerská jednání Rady EU a ostatní 

schůzky na nižší pracovní úrovni. Přičemž tradičně je největší pozornost věnována 

setkáním Evropské rady.  

Na summitu Evropské rady v Seville v roce 2002 bylo stanoveno,                      

že se Evropská rada bude setkávat čtyřikrát ročně, v praxi to znamená: v březnu, 

červnu, říjnu a prosinci. Je však možné svolat tyto schůzky vrcholných představitelů 

členských států i nad tento rámec179. Francouzský prezident této možnosti „hojně“ 

využil, když svolal kromě dvou tradičních summitů ještě tři další.  

                                                                                                                                            
<http://www.eu2008.fr/webdav/site/PFUE/shared/import/07/0710_PR_au_PE/PR_au_PE_Discours_de
_Nicolas_Sarkozy_FR.pdf >. 
178 Discours du Président de la République, M. Nicolas Sarkozy, devant le Parlement européen 
(Strasbourg,16 décembre 2008). Dostupný z WWW: < http://www.ambafrance-
eg.org/IMG/pdf/16_12_Discours.pdf>. 
179 Council Guide. I. The Presidency Handbook [online] 2006. Dostupný z WWW. 
www.eurosfaire.prd.fr/7pc/doc/1200495506_presidence_eu_handbook_2006.pdf. 
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V rámci francouzského předsednictví proběhlo na území Francie zhruba 550 

politických setkání, kolokvií, konferencí atd. v 56 departementech, včetně Zámoří180.        

Pro ilustraci jmenujme např. neformální schůzku ministrů dopravy 1.-2. září                   

v La Rochelle nebo  Summit EU-Rusko 14. listopadu v Nice. Mezi proběhlými 

kolokvii či konferencemi byly např. „Nástup mladých Evropanů“ 10. a 11. října v 

Nantes, „Evropa vysokého školství, prostor pro posílenou mobilitu“ 4.-5. listopadu 

v Nancy či „Posílit důvěru evropských spotřebitelů: revize acquis Společenství a 

správní spolupráce“ 5.-6. prosince v Paříži181. To, že byly uvedené akce situovány na 

území Francie, často mimo Paříž i do ostatních center departementů, mělo napomoci            

obrazu - Sarkozym proklamovaného - návratu Evropy do Francie. 

Francouzi předsedali 35 setkáním rad ministrů EU ve všech formacích                

a 7 summitům s vnějšími aktéry182: Summit EU - Jižní Afrika                       

25. července v Bordeaux, Summit EU – Ukrajina 9. září v Evianu, Summit EU - Indie 

29. září Marseille, Summit EU – Kanada 17. října v Montréalu, Summit ASEM                    

(zástupci 47 asijských zemí a zástupce EU) 24. - 25. října v Pekingu,                       

Summit EU – Rusko 14. listopadu v Nice, Summit EU – Brazílie                       

22. prosince v Brasílii. Na 1. prosince byl naplánovaný Summit EU – Čína do Lyonu, 

ale byl odložen. Důvodem byly schůzka prezidenta Sarkozyho s Dalajlámou. Pro 

srovnání uvedeme, že Německo v roce 2007 předsedalo 4 summitům s vnějšími 

aktéry.  

Předsednictví bylo připravováno od září 2007. Francie má zkušený 

administrativní aparát. Klíčové instituce pro zajištění praktické a technické stránky 

předsednictví byly Generální sekretariátu pro evropské záležitosti (Secrétariat général 

des affaires européennes, SGAE) se sídlem v Paříži a Stálé zastoupení Francie              

při Evropské unii sídlící v Bruselu. Průběh příprav a organizace samotného 

předsednictví byly bezproblémové. Francie si zakládala na hladkém průběhu 

předsednictví a na jeho úspěchu. Jedním z důvodů je i to, že se vzrůstajícím počtem 

                                                 
180 Présidence française du Conseil de l´Union européenne: bilan et perspectives. 1er juillet - 31 
décembre 2008. Une Europe qui agit. Dostupný z WWW: 
<http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Presidence_francaise_bilan_et_perspectives.pdf>. 
181 Principaux colloques, conférences et manifestations organisés dans le cadre de la Présidence 
française du Conseil de l’Union européenne. Dostupný z WWW: < 
http://www.eu2008.fr/webdav/site/PFUE/shared/ProgrammePFUE/Principaux_colloques_FR_02.pdf>. 
182 La Présidence française de l’UE : intérêt général et protection des citoyens. Dostupný z WWW: 
<http://www.premier 
ministre.gouv.fr/information/les_dossiers_actualites_19/presidence_francaise_ue_interet_1307/>. 
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členských států, se každá země dostane v současné době k „evropskému kormidlu“ 

jednou za 13,5 let. Navíc  pokud dojde ke schválení Lisabonské smlouvy, velmi 

podstatně se změní podoba předsednictví. Francie tak měla možnost se jako jedna 

z posledních zemí vepsat do historie předsednictví Rady EU. 

 

 

3.3.2 Francie jako vyjednávač 
 

Vzhledem k tomu, že se po dvojitém odmítnutí návrhu Evropské ústavní 

smlouvy ocitla Evropa v období reflexe, bylo francouzské předsednictví očekávané.          

Na stole bylo několik témat, ke kterým měly různé státy odlišné pozice. Doufalo se,             

že Francie situaci vyřeší. 

Francie pro to měla předpoklady. Z organizačního hlediska je pro vyjednávání 

nezbytný schopný a zkušený personální aparát, což v případě Francie, jakožto 

„protřelého“ evropského státu, nebyl problém. Neopomenutelnou roli hrála osobnost 

prezidenta Nicolase Sarkozyho. Ten byl v pozici předsedy EU prakticky 

všudypřítomný. Vystupoval s velkým nasazením a podle některých byl až 

„hyperaktivní“183.   

Za největší vyjednaný kompromis je považováno schváleni                       

klimaticko-energetického balíčku všemi členskými zeměmi EU184. Postoje zemí 

k návrhu byly značně odlišné. Bylo nutné vytvořit návrh, který by byl přijatelný              

pro všechny. Na jedné straně se ozýval nesouhlas ze strany většiny „nováčků“ v čele 

s Polskem. Ti se obávali, že navržená pravidla způsobí růst ceny elektřiny. Itálie 

v čele s Berlusconim měla obavy o konkurenceschopnost svého lehkého průmyslu. 

Vyjednaný kompromis tak vyšel vstříc všem, nejvíce však východním členům Unie,            

a navíc byl méně striktní než jeho původní návrh předložený Evropskou komisí. 

Vyjednaná společná pozice je důležitá i proto, že EU bude na mezinárodní klimatické 

konferenci v roce 2009 v Kodani mluvit jedním hlasem vedle partnerů jako                   

např. USA. 
                                                 
183 LEQUESNE, Christian; ROZENBERG, Olivier. The French Presidency of 2008: The Unexpected 
Agenda. November 2008. Swedish Institute for European Policy Studies. Dostupný z WWW: 
<www.sieps.se/docman/download-document/422-20083op.html>. 
184 GIULIANI, Jean-Dominique. A Successful Presidency - Results of the French Presidency of the 
Council of the European Union. European Issues N. 121 [online]. Dostupný z WWW: <http 
http://www.robert-schuman.eu/question_europe.php?num=qe-121>. 
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Že byli Francouzi nuceni udělat ústupky v jednání i ze své strany dokazuje              

na příklad Unie pro Středomoří. Myšlenka, se kterou přišel prezident Sarkozy měla 

formalizovat vztahy mezi Francií a zeměmi EU při pobřeží Středozemního moře 

s ostatními nečlenskými státy v tomto regionu. Stejnou ideu nesdílelo Německo v čele 

s kancléřkou Merkelovou. Francouzi tak museli ustoupit, pozměnit název                        

ze „Středomořské unie“ na „Unii pro Středomoří“ a do projektu zahrnout všechny 

členské země EU, což byly dva hlavní německé požadavky185. 

Pro velké státy je příznačné tvrdší vyjednávání186, což se vztahuje                       

i na francouzské předsednictví. Na druhou stranu je ale jeho mandát hodnocen 

převážně pozitivně a do něj vložená očekávání se naplnila. 

 

 

3.3.3 Francie jako reprezentant  
 

Francie jako reprezentant vůči institucím EU 

Vztah předsednické země a Evropské komise se odvíjí od konkrétních zemí. 

Velké státy obvykle s Komisí příliš nespolupracují187. Byl to i případ francouzského 

předsednictví. Jeden z francouzských úředníků podílejících se na průběhu 

předsednictví řekl: „Ačkoliv máme rádi Evropskou komisi, její činnost během 

posledních měsíců byla slabá, byla za námi vždy v závěsu“188. Současné Komisi chybí 

silný představitel. Její předseda Barroso byl vždy upozaděn jiným členským státem, 

což v přinášelo kritiku na celý jeho kabinet komisařů. Pro Komisi může být obtížné se 

prosadit vedle  zkušeného státu, který přesedá. V případě Francie to bylo velmi 

markantní, prezident Nicolas Sarkozy, který na sebe dokázal strhnout pozornost médií 

od krize na Kavkaze až po debaty o klimatu.  

Evropský parlament má vůči předsednictví funkci kontrolní, lze tedy říci,                  

že je mu nadřazen. Předseda vlády či prezident na plenárním zasedání Evropského 

parlamentu  prezentují priority předsednictví a v jeho závěru shrnují, co bylo dosaženo            

                                                 
185 Germany, France settle differences over Mediterranean Union. BBC Monitoring European. 
4.3.2008.  
186 KANIOK, Petr. Předsednictví Rady EU. Příběh půlstoletí. Masarykova univerzita. 2008. s. 126. 
187 HAYES-RENSHAW, Fiona; WALLACE, Helen. The Council of Ministers. New York: Palgrave 
Macmillan, 2006. s. 150. 
188 UE: Barroso chahuté par la présidence Sarkozy. Agence France Presse. 16.12.2008.  

 73

javascript:void(0)
javascript:void(0)


a celkově jeho průběh. Ve Francii to byl prezident Nicolas Sarkozy, kdo ve Štrasburku 

10. července představil předsednické priority a na stejném místě je 18. prosince 

zhodnotil. 

Ve vztazích mezi Evropským parlamentem a francouzským předsednictvím 

nebyly žádné zaznamenatelé konflikty. Nicolas Sarkozy přijal předsedy evropských 

parlamentních stran dvakrát v Elysejském paláci, na začátku září a na začátku 

prosince189. Evropský parlament, který bude ve stávajícím složení pracovat do června 

2009, kdy budou evropské parlamentní volby, byl poměrně nakloněn předsednictví. 

Důkazem je např. již několikrát jmenované schválení klimaticko-energetického 

balíčku 18. prosince necelý týden po tom, co jej přijala Evropská rada.  

 

Reprezentant vůči mezinárodním organizacím a nečlenským zemím EU 

Francie zastupovala EU na summitech s Jižní Afrikou, Ukrajinou, Indií, 

Kanadou, asijskými zeměmi, Ruskem a Brazílií. Na programu bylo i setkání s Čínou            

1. prosince v Lyonu, které mělo být již 11. setkáním svého druhu.  Tento summit byl 

však odložen a během francouzského předsednictví se na protest čínské strany vůči 

setkání Nicolase Sarkozyho s Dalajlámou vůbec nekonal. 

První velmi významnou situací, kde musela Francie reprezentovat celou Unii, 

byl konflikt na Kavkaze. Francouzské předsednictví mluvilo jedním hlasem, byť státy 

Evropské unie nebyly v otázce rusko-gruzínského sporu jednotné. Francouzští politici, 

spolu se svými německými a italskými kolegy, se přikláněli k vřelejšímu dialogu 

s ruskými zástupci. Zatímco Velká Británie, Švédsko či Pobaltské republiky zastávaly 

spíše chladnější postoj. Vztahy EU a Rusko jsou značně provázané. V reakci na 

konflikt bylo pozastaveno jednání EU o strategickém partnerství s Ruskem, které bylo 

v listopadu obnoveno.  

 

Během francouzského předsednictví vrcholila ve Spojených státech 

amerických prezidentská volební kampaň. Odstupující  administrativa prezidenta 

George Bushe byla příležitostí, jak se Francie reprezentující EU mohla (a stala) 

světovým hráčem.  

                                                 
189 Présidence française du Conseil de l´Union européenne: bilan et perspectives. 1er juillet - 31 
décembre 2008. Une Europe qui agit. Dostupný z WWW: 
<http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Presidence_francaise_bilan_et_perspectives.pdf>. 
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3.3.4 Francie jako autor politických priorit 
 

Hlavním způsobem ovlivňování agendy jsou tři dimenze její strukturace190.             

U francouzského předsednictví jsou patrné všechny tři. Prvním typem je regionální 

dimenze. Zařazení Unie pro Středomoří - oblasti, kde má Francie silné kulturní                

i historické vazby - na program je toho příkladem. Druhým typem je                        

socio-ekonomická dimenze, kde se mísí hospodářské, společenské a environmentální 

vlivy. Jako příklad lze uvést priority v oblasti zemědělství, jež má v této zemi tradici. 

Je to právě Francie, kdo čerpá největší  částku z unijního rozpočtu určenou pro tento 

resort. Posledním typem je konstituční dimenze zahrnující vztah k institucionálním 

reformám a rozšiřování EU. Primárně nebyly institucionální otázky zařazeny mezi 

hlavní předsednické priority, nicméně se staly významným tématem, které se na 

agendu dostalo vlivem nečekaných událostí. Dva týdny před začátkem francouzského 

předsednictví odmítli Irové v červnovém referendu Lisabonskou smlouvu a bylo                    

na Francii jakožto předsednické zemi, aby se k irskému rozhodnutí vyslovila. Nicolas 

Sarkozy odmítl jakékoli další rozšiřování EU, aniž by byla schválena Lisabonská 

smlouva191.  

Francouzské předsednictví pracovalo jak s tématy převzatými od předešlých 

mandátů, což byla především klimaticko-energetická otázka, jež byla jedním 

z hlavních bodů německého předsednictví, tak s tématy, která předložilo z vlastní 

iniciativy. Jmenujme např. problematiku imigrace či otázku budoucnosti společné 

zemědělské politiky. 

Z hlediska hlavních vytyčených priorit, můžeme konstatovat, že se ve většině 

případů podařilo Francii uspět. V konkrétní rovině výsledků dominuje schválení 

klimaticko-energetického balíčku. Přijetí Evropského paktu o přistěhovalectví a azylu            

je rovněž hodnoceno pozitivně a to zejména ze strany Francie, jež kladla důraz                  

na koordinaci přistěhovalectví na celoevropské úrovni. S imigrací souvisí i založení 

Unie pro Středomoří, jež má být částečně také nápomocna při její regulaci.  

Debata o budoucnosti zemědělské politiky byla sice zahájena, ale je zřejmé,             

že současný stav této komunitární politiky je neudržitelný a bude muset být 

reformována. Jako nejméně úspěšnou ze všech vytyčených priorit je citována oblast 

                                                 
190 TALLBERG, Jonas. The agenda-shaping powers of the EU Council Presidency. s. 9. 
191 Sarkozy exclut tout élargissement de l'UE sans traité de Lisbon. Le Monde. 16.7.2008.  
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obrany192, i když i zde byly zaznamenány dílčí úspěchy: členské státy se např. 

dohodly na vzniku „vojenského programu Erasmus“193 či byl schválen projekt vzniku 

evropské letky letadel A-400M. Nicméně zde nebyl zaznamenám žádný velký úspěch. 

Hlavním důvodem byla spíše slabá podpora za strany Velké Británie. 

Na začátku práce bylo uvedeno, že průběh předsednictví může být ovlivněn 

nečekanými událostmi či krizemi. Francouzské předsednictví je v tomto ohledu 

ukázkovým příkladem. Francie v čele Evropské unie musela na jednotlivé nečekané 

výzvy odpovídat a staly se tak součástí její agendy. 

 

 

3.3.5 Francie jako ochránce svých národních zájmů 
 

Volba priorit předsednictví souvisí i s orientací země vůči Evropské unii. 

Francie, země stojící u počátku Evropských společenství, je vždy označovaná               

(ještě spolu s Německem) za „hnací motor EU“. Unie se však po neúspěchu návrhu 

Evropské ústavní smlouvy ocitla v období reflexe, kdy hledala cestu z této situace 

ven. V posledních letech nejen Francouzi, ale většina Evropanů, začali být 

pochybovační vůči evropskému projektu194. 

Nicolas Sarkozy, ještě mnohem dříve než převzal půlroční řízení EU, 

deklaroval „návrat Francie do Evropy a Evropy do Francie“195. Chtěl vyřešit otázku 

unijní institucionální krize a to se mu podařilo. Francie měla výhodu proti svému 

předešlému předsednickému mandátu v roce 2000 v tom, že prezident a premiér 

pocházeli ze stejné politické strany, tzv. Svazu pro lidové hnutí  (UMP). Je to strana, 

která má zároveň největší počet křesel v Národním shromáždění. Svědčí to o tom, že 

                                                 
192 GIULIANI, Jean-Dominique. A Successful Presidency - Results of the French Presidency of the 
Council of the European Union. European Issues N. 121 [online]. Dostupný z WWW: <http 
http://www.robert-schuman.eu/question_europe.php?num=qe-121>. 
193 Defence package: single-reading agreement taking shape. Europolitics. 9.12.2008.   
194 Průměrně se 50% Evropanů domnívá, že EU je „dobrá věc“. V 90. letech byla podpora EU okolo 
60%. Čerpáno z: European Commission. Eurobarometer – Public opinion in the European Union. 
DIANE Publishing. 1999, řoč. 52, autumn. s. 34. Eurobarometer 65. Public opinion in the European 
Union – spring 2006. Dostupný z WWW: 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb65/eb65_fr_exec.pdf, Eurobarometer 67. Public 
opinion in the European Union – spring 2007, Dostupný z WWW: 
<http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb67/eb67_en.pdf>. Eurobarometer 69. Public opinion 
in the European Union – spring 2008 Dostupný z WWW: 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb69/eb_69_first_en.pdf>. 
195 La politique étrangère française en question. Le Monde. 12.9.2007.  
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si oba politici byli v jistém smyslu vzájemnou oporou a tu měli i v Národním 

shromáždění. 

Nelze říci, zda priority francouzského předsednictví byly pouze prioritami 

unijními či pouze francouzskými. Priority, které si francouzské vláda zvolila, byly 

francouzské zájmy, které korelovaly s unijními. „Popírání existence národních zájmů 

zpochybňuje legitimitu EU…začlenění národních zájmů může vnést do unijní agendy 

nová témata“196. 

Jako téma národní, jež se stalo tématem unijním, můžeme uvést imigraci. 

Nelegální přistěhovalectví je palčivá a aktuální otázka nejen pro Francii, ale pro 

většinu zemí, zejména původní EU15. Problematikou přistěhovalectví se zabýval 

Nicolas Sarkozy ještě dříve než se stal francouzským prezidentem. Regulovaná 

imigrace a jasně definovaná pravidla pro přistěhovalce, jsou proto zájmem všech. 

Pokud bychom měli mezi tématy hledat téma pojaté národně, jednalo                  

by se o zemědělství. Byť se Francie snažila nastartovat debatu o budoucí podobě SZP, 

debata se odsunula do příštích let. Ale podstatné bylo splněno. Francie téma otevřela        

a tak silné zemědělské lobby mohlo být utišeno197. Většina členů EU si je vědoma 

nutnosti reformy společného zemědělství a neudržitelnosti současného modelu, avšak 

Francie si zde hájí své198. 

Předsednictví s sebou kromě politických aktivit přináší události              

společensko-kulturní. Nejinak tomu bylo i v případě Francie. Jedním z vizuálních 

projevů spojených s předsednictvím a srozumitelným všem bylo vložení 15 žlutých 

hvězd do konstrukce Eiffelovy věže a její nasvícení do modra francouzským 

ministrem zahraničních věcí Bernardem Kouchnerem. Byť se toto gesto může zdá 

některým jako „kýčovité“, mediální poradci hodnotili jeho vliv pozitivně199. Jednalo 

se o gesto, které napomohlo Francii se zviditelnit, a to zejména v očích obyvatel, kteří 

politickému dění za jiných okolností příliš pozornosti nevěnují. 

                                                 
196 SCHOUT, Andrian. The Presidency as Juggler: Managing Conflicting Expectations. 
Eipascope.1998, roč. 2, s. 2-10. Dostupný z WWW: 
<http://www.eipa.nl/cms/repository/eipascope/scop98_2_1.pdf>. 
197 Barnier présente un plan d'urgence pour soutenir le revenu des agriculteurs. Agence France Presse. 
10.11.2008.  
198 M. Sarkozy exhume la préférence communautaire agricole. Le Monde. 2.2.2008. Nebo EU shake-up 
on farming subsidies. BBC Monitoring European. 20.5.2008.  
199 Kouchner allume la Tour Eiffel aux couleurs de l'Europe. Agence France Presse. 30.6.2008  
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  Předsednictví je jedinečnou příležitostí, jak se může předsednická země 

zviditelnit i jinak než na politické scéně. Tento způsob využily během předsednictví              

i francouzské automobilky Renault, Peugeot a Citroën, které daly k dispozici na šest 

měsíců 140 automobilů. Hlavním kulturním projektem byla např. „Francouzská 

sezóna“ (Saison française)200. V České republice se tak v průběhu roku 2008 měli 

občané možnost blíže se seznámit s francouzskou kulturou a uměním a to nejen ve 

Francouzské institutu, ale i v ostatních galeriích či koncertních síních. Dalším 

příkladem by mohl být „Česko-francouzský ekonomický rok“, což je společná 

iniciativa obou zemí. Je zakotvena v politické deklaraci a akčním plánu francouzsko-

českého strategického partnerství. Jejím smyslem je posílení vzájemných 

hospodářských a obchodních vztahů během druhé polovina roku 2008 a v první 

polovině roku 2009, tedy v období, kdy bude Francie a Česká republika předsedat 

Radě EU. 

Nepolitické akce mají vyvážit politickou a mediální stránku předsednictví, 

která naprosto převažuje. Tyto akce k předsednictví neodmyslitelně patří a každá 

země se tímto způsobem prezentuje. V České republice se v souvislosti 

s předsednictvím pořádají například výstavy českých autorů v Českém centru v Praze.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
200 Saison culturelle européenne 
http://www.eu2008.fr/PFUE/lang/fr/accueil/Saison_Culturelle_Europeenne.html 
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4 Závěr 
 

Tématem předložené diplomové práce byla analýza předsednictví Francie 

v Radě EU ve druhé polovině roku 2008. V čele jak příprav, tak průběhu 

předsednictví stál francouzský prezident Nicolas Sarkozy. Jeho výhodou bylo, že měl 

oporu ve vládě a politické uskupení UMP, ze kterého pocházel a kde byl předsedou, 

mělo v Národním shromáždění většinu. Jak moc významná výchozí pozice to byla, je 

patrné při pohledu zpět do historie na francouzské předsednictví v Radě v roce 2000, 

kdy prezident - neustále v „opozici“ - Jacques Chirac a premiér Lionel Jospin 

pocházeli z opačných politických stran. Tenkrát se francouzská politická scéna 

nacházela v tzv. období kohabitace, pozice Francie nebyla jednotná a napětí mezi 

oběma aktéry byl patrné, což ubíralo postavení Francie. 

Přípravy na výkon předsednictví, zejména díky velmi zkušenému 

diplomatickému, politickému a administrativnímu aparátu probíhaly hladce, na čemž 

si Francie zakládala. Francouzské předsednictví v Radě EU si vytyčilo pět hlavních 

priorit a lze konstatovat, že se Francii podařilo dosáhnout ve větší či menší míře všech 

stanovených cílů.  

Francouzská administrativa čelila během předsednictví třem nečekaným krizím. 

Nejprve se jednalo o irské odmítnutí Lisabonské smlouvy. Předpokládalo se, že pokud 

bude smlouva ratifikována ve všech členských zemích EU, tak „… vstupuje v platnost 

dnem 1. ledna 2009 …“201. Francouzi tedy měli být poslední, kdo měl podle 

klasického rotačního modelu předsedat. Nicméně se tak nestalo. Další dvě krize měly 

celosvětovou povahu. Jak rusko-gruzínská válka, vyjednávání o stažení ruských tanků 

z Gruzie a hledání řešení v konfliktem narušených rusko-evropských vztazích, tak 

ekonomická krize vyžadovaly koordinovanou odezvu z evropské strany. Pokud se 

ptáme, zda ovlivnily nečekané události průběh předsednictví, odpověď zní: beze sporu 

ano. Tyto krize, které nikdo neočekával, vyžadovaly pohotovou reakci. Je nesporné, 

že se Francii podařilo reagovat pohotově. Analyzované nečekané události přispěly i 

k tomu, že se Francie jménem EU zviditelnila na celosvětové úrovni. Výsledkem tak 

byla např. bezprecedentní vedoucí, světová, role Francie na mezinárodním summitu 

G20 k finanční krizi ve Washingtonu. 

                                                 
201 Lisabonská smlouva, Smlouva pro Evropu 21. století [online].  Dostupný z WWW: 
<http://europa.eu/lisbon_treaty/take/index_cs.htm>. 
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Před začátkem předsednictví avizoval Nicolas Sarkozy návrat Francie do 

Evropy a Evropy do Francie. Pokud tím zamýšlel, že se Francie zviditelní, vyvede 

Evropu z tzv. období reflexe a institucionální krize a stane se v čele EU předním 

světovým leaderem, je nasnadě konstatovat, že Sarkozy svému výroku dostál. Je 

patrné, že určitým dílem k prosazení se Francie na evropském poli přispěla i samotná 

osobnost jejího prezidenta Sarkozyho. Mohlo se zdát, že je téměř všudypřítomen. 

Nutno podotknout, že jeho reakce byly někdy poněkud razantní či sebejisté, když se 

např. po irském odmítnutí Lisabonské smlouvy, vyslovil ihned pro zopakování 

referenda v Irsku - přestože to nebyl scénář, podle kterého by se řídila Francie v roce 

2005 po odmítnutí návrhu ústavní smlouvy. Pevně uchopil každou příležitost, přičemž 

mu „nahrály“ mimo jiné i výše zmíněné krize. Svými kroky, ve větší míře spíše 

mediálně, podtrhnul význam předsednického mandátu. Přesto se domnívám se, že se 

Francie do Evropy „navracela“ každým krokem předsednictví - zvolené priority byly 

jak prioritami francouzskými, tak zároveň evropskými. Zájmy Francie se tak znovu 

staly zájmy Evropy a evropské zájmy francouzskými. 

Jaký vliv mělo předsednictví Francie na EU je patrné z toho, jak plnilo 

jednotlivé předsednické funkce. Francie reprezentovala celou Evropskou unii 

v nelehkých dobách krizí (ať kavkazské či finanční). K jejímu zviditelnění jistě 

přispěla i končící administrativa odstupujícího amerického prezidenta George Bushe, 

která se v posledních měsících před nástupem nového prezidenta Spojených států 

amerických, Baracka Obamy202, poněkud stáhla do pozadí. Francouzskému 

předsednictví bývá vytýkáno narušení či ochlazení francouzsko-německých vztahů203. 

Byť se může zdát, že vztah mezi prezidentem Sarkozym a kancléřkou Merkelovou byl 

rezervovanější než před lety vztah Mitterranda a Kohla, je spolupráce obou zemí stále 

oním „hnacím motorem“ evropské integrace.  

V úvodu práce byla formulována hypotéza „Francouzské předsednictví v Radě 

Evropské unie ve druhé polovině roku 2008 bylo jedinečnou příležitostí, jak mohla 

Francie, po odmítnutí Návrhu evropské ústavní smlouvy v referendu v  květnu 2005, 

obnovit či znovu potvrdit svou klíčovou roli na evropské scéně. Očekávání byla spjata 

s osobou nově zvoleného prezidenta Nicolase Sarkozyho. Přičemž přispět k zdárnému 
                                                 
202 20. ledna 2009 
203 LESUEUR, Jean-Thomas. La présidence française de l’Union européenne n’aura-t-elle été qu’unfeu 
de paille? [online] La revue "Think" de l'Observatoire français des think tanks. Janvier 2009, č. 9, s. 2. 
Dostupný z WWW: <http://institut-thomas-more.org/pdf/300_fr_ArtLesueur-OFTT9-pdf>. 
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průběhu předsednického mandátu měly i zvolené priority. Průběh i výsledky 

předsednictví však mohou být ovlivněny nečekanými událostmi – pokud se s nimi 

předsednictví zdárně vypořádá, mohou jeho obraz posílit, v opačném případě jej 

mohou zmařit. Francie, jakožto země se zkušeným politicko-administrativním 

aparátem, využila všech svých možností a to se promítlo do kladného hodnocení  

jejího působení v Radě během druhého pololetí roku 2009“, o níž lze na základě 

analýzy francouzského předsednictví v předložené diplomové práci prohlásit, že 

v podstatě odráží skutečný stav věcí. 

Nečekané krize také zesílily tlak na státy, které Lisabonskou smlouvu ještě 

neratifikovaly. Pokud vstoupí v platnost, v čele Evropské rady bude stát její stálý 

předseda, jehož post bude právně zakotven ve smlouvě a bude mít jasně definované 

pravomoci. Francie tedy měla vhodnou příležitost, jako možná jedna z posledních 

zemí, jak se díky rotačnímu předsednictví s poměrně širokými kompetencemi,  opět 

zviditelnit na evropské, potažmo světové scéně.  
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5 Résumé 
Le présent mémoire aborde la Présidence française de l´Union Européenne du 

deuxième semestre  2008. Après le „NON“ français à la Constitution européenne en 

mai 2005, l´Union europénne s´est trouvée dans une crise institutionnelle.  Dans ce 

contexte, élu en mai 2007,  le Président Nicolas Sarkozy a promis que la France 

rentrerait dans l´Europe et l´Europe rentrerait dans la France. Cette présidence 

française, douxième du nom,  était donc très attendue. 

 

Ce travail comporte deux parties.   

La première partie, comprenant cinq chapitres, traitera des fonctions de la 

Présidence  tournante de l’Union Européenne  ainsi que du contexte politique français 

du printemps 2007.  Après avoir décrit ces fonctions théoriquement dans le chapitre 1, 

nous aborderons dans le chapitre 2, le paysage politique francais et ses positions par 

rapport à l’Union Européenne.  

Dans le chapitre 3, nous démontrerons que les préparatifs de la Présidence française 

furent assez rapides à mettre en oeuvre en raison de l’expérience européenne de ce 

pays. 

En cette fin de première partie, nous décrivrons les cinq  priorités à l’agenda de la 

France pour sa Présidence à savoir l´adoption du paquet énérgie-climat, le pacte de 

l´immigration, le lancement du débat sur le futur de la  Politique Agricole Commune , 

la défense européenne et la fondation de l´Union pour la Méditerranée. Il va sans dire 

que ces sujets ont une portée nationale et supranationale 

La deuxième partie est composée quant à elle de trois chapitres. Nous 

analyserons successivement dans le premier chapitre une série d’événements 

inattendus ayant influencés le déroulement de la Présidence française: le„NON“ 

irlandais au Traité de Lisbonne, le conflit entre la Géorgie et la Russie et  

l‘omniprésente crise financière. Le chapitre 2 se proposera d’évaluer  les résultats 

principaux de la Présidence:  l’approbation du paquet énergie-climat, le lancement du  

pacte d´immigration et du débat sur le futur de la PAC ainsi que la fondation de 

l’Union pour la Méditerranée. Nous noterons aussi le peu d’avancées sur la Défense 

européenne. Dans le dernier chapitre, nous tenterons de rendre compte de l’impact et 

du retentissement de la Présidence française au sein de l’Union Européenne.  
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Pour conclure, nous pouvons dire que les  principales objectifs de la Présidence ont 

été atteints. De plus les réponses aux  crises inattendues  ont été globalement rapides 

et unaniment approuvées. Nicolas Sarkozy, dans son rôle de „Président de l’UE“ , a 

été très actif et s’est montré comme l’homme de la situation. 

La Présidence française fut de notre point de vue une réussite. 
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Plán diplomové práce 
 

V této diplomové práci se budeme zabývat problematikou institutu předsednictví 

Evropské unie a francouzským předsednictví z druhé poloviny roku 2008. Nejprve 

bude nastíněna problematika předsednictví, její vývoj, principy, funkce a problémy 

předsednictví.  Následně ilustrujeme na příkladu francouzského předsednictví z roku 

2008, jak lze předsednictví vykonávat.  

 

Důvod volby tématu:  

Téma předsednictví Evropské unie, resp. Rady Evropské unie je  téma, zejména 

s ohledem  na právě probíhající české předsednictví, téma velmi aktuální. Francouzské 

předsednictví, jež se odehrálo v druhé polovině roku 2008, je velmi zajímavé. Francie 

jako země, která stála u zrodu Evropských společenství a byla vždy jejich hnací silou, 

odmítla v roce 2005 návrh Ústavy pro Evropu, čímž uvedla Evropskou unii do tzv. 

období reflexe. Velkou výzvou francouzského předsednictví bylo obraz Francie 

napravit. Téma je atraktivní i z důvodu, že Česká republika bude poprvé předsedat 

Radě Evropské unie a předsednictví převezme právě z rukou Francie.  
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Cíle: 

Cílem práce je seznámení s problematikou předsednictví, nastínit jeho vývoj či funkce 

a na příkladu francouzského předsednictví, jak lze předsednictví vykonávat v praxi. 

 

Výzkumné otázky: 

- Jak plnila Francie funkce předsednictví (reprezentant, administrátor, mediátor a 

autor politických priorit)? 

- Jaké jsou výsledky francouzského předsednictví a co je ovlivnilo? 

 

Předpokládaná osnova práce: 

 

Úvod 

I. Předsednictví Rady Evropské unie 

- v úvodu nastíněn vývoj předsednictví 

- funkce předsednictví: 

reprezentant 

administrátor 

mediátor 

autor politických priorit 

obhájce národních zájmů                   

II. Francouzské předsednictví v roce 2008 

- Francie a Evropská unie (situace, za jaké Francie přebírala 

předsednictví) 

- jednotliví aktéři a jejich role 

- přípravy předsednictví 

- program a priority předsednictví 

- průběh předsednictví 

- výsledky předsednictví 

- jak plnila Francie funkce předsednictví 

Závěr 
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