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STAVÍME NA PEVNÝCH ZÁKLADECH

- se uskutečnilo ve čtvrtek 15. ledna 2009 v Praze. 
Jednání v Kongresovém centru se kromě ministrů 
vnitra členských států účastnili i zástupci Švýcar-
ska, Norska, Islandu, Lichtenštejnska, Chorvatska, 
Makedonie a Turecka. Ministr vnitra České republi-
ky Ivan Langer předložil k diskusi několik prioritních 
témat českého předsednictví. 

Nejprve se ministři věnovali moderním technologiím 
a bezpečnosti. Moderní technologie se dynamicky 
vyvíjejí, jsou však snadno dostupné i zločincům a te-
roristům. Proto je třeba jejich využívání na evropské 
úrovni lépe koordinovat a zajistit aktuální přehled 
o tom, jak fungují již přijaté instrumenty v praxi, co 
se osvědčuje, kde naopak spolupráce nestačí a ja-
kým směrem bychom se měli ubírat do budoucna. 

Tématu moderních technologií se ministři věnovali 
i nadále – tentokrát jejich využití v oblasti ochrany 
hranic, řízení migrace a azylové politiky. České 
předsednictví bude ve spolupráci s dalšími člen-
skými státy EU a Evropskou komisí usilovat o zjed-
nodušení, zpřehlednění a vzájemné propojení 
existujících i připravovaných opatření využívajících 
nejmodernější informační technologie.

V rámci pracovního oběda se Ivan Langer dotkl 
tématu zlepšení mezinárodní ochrany dětí a pře-
dal Jacquesovi Barrotovi zaregistrovanou novou 
evropskou doménu www.alertchild.eu pro výměnu 
informací o systémech včasného varování o hle-
daných dětech, tzv. systémech Child Alert. Ministři 
jsou přesvědčeni, že by se mělo zlepšit využívání 
Schengenského informačního systému při pátrání 
po pohřešovaných dětech a měla by se prohloubit 
spolupráce v boji proti nelegálnímu obsahu na inter-
netu a proti kriminalitě páchané na dětech prostřed-
nictvím internetu. 
  
Na odpoledním jednání projednávali ministři proble-
matiku vývoje Schengenského informačního sys-
tému II a dospěli k závěru, že se projekt nachází 
v krizi, kterou je třeba okamžitě řešit. Český plán se-
stává ze souborů řady vzájemně provázaných opat-
ření. Jeho součástí je kromě oživení současného 
projektu také příprava záložního řešení. Definitivní 
rozhodnutí o směřování SIS bude přijato nejpozději 
v červnu 2009. 

Stalo se: 
14. ledna 2009 ve 22.15: 
Ministr vnitra Ivan Langer 
se setkal s místopředsedou 
Evropské komise Jacquesem 
Barrotem. Tématem bilate-
rálního jednání byla proble-
matika SIS II (Schengenský 
informační systém) a jiné 
aspekty Schengenu. 

14. ledna 2009 ve 21.30: 
Proběhlo bilaterální jednání 
ministra vnitra Ivana Langera 
s norským ministrem spra-
vedlnosti Knutem Storberge-
tem na téma priorit v oblasti 
vnitřních věcí, norských fondů 
a ochrany dětí. 

14. ledna 2009 v 19.00:  
V pražském hotelu Corinthia 
se setkal ministr Ivan Langer 
s ministryní Gordanou Janku-
loskou z Makedonie; hovořili 
spolu zejména o vízové libe-
ralizaci.

MUDr. Mgr. Ivan Langer
ministr vnitra ČR
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Milé čtenářky, milí čtenáři,
poslední vteřina roku 2008 ukončila etapu francouzského předsedání Radě Evropské 
unie a na uprázdněné místo nastoupila s příchodem nového roku Česká republika. 
Dnes má za sebou první týdny a první akce v této funkci a věřím, že si nevede špatně.
Díváte se do úvodního čísla z řady CZ PRESS NEWS, v nichž vás budeme ve 14denních 
intervalech informovat o nejdůležitějších okamžicích českého předsednictví. Budeme 
se snažit, aby toto čtení bylo nejen poučné, ale stejnou měrou také zajímavé a poutavé. 
Doufám, že se vám toto elektronické periodikum stane užitečným průvodcem po cestě, 
na niž vykročila Česká republika a v níž bude – a jsem přesvědčen, že úspěšně – 
pokračovat po celou dobu svého předsednictví. 

Ivan Langer, ministr vnitra

Neformální zasedání ministrů Rady EU pro spravedlnost 
a vnitřní věci



13. ledna: Ministr vnitra Ivan 
Langer se ve Štrasburku 
setkal s delegací Evropského 
parlamentu, a to se zástupci 
Výboru pro občanské svobo-
dy, spravedlnost a vnitřní věci. 
Představil jim hlavní priority 
resortu Ministerstva vnitra 
během předsednictví v radě 
EU, mezi které patří využívání 
moderních technologií pro 
bezpečnost, mezinárodní 
ochrana dětí a racionální 
protidrogová politika. 

8. ledna 2009: Ministr vnitra 
Ivan Langer se v Praze setkal 
s velvyslanci evropských 
zemí. Na brífinku před nefor-
málním zasedáním Rady pro 
spravedlnost a vnitřní věci, 
které se konalo 15.–16. ledna 
2009 v Praze, předal  
ministr vnitra velvyslancům 
detailní informace k jednot-
livým tématům neformální 
Rady. Součástí setkání byla 
také diskuse o aktuálních 
otázkách v oblasti vnitřních 
věcí.

8. ledna 2009: Ministr vnitra 
Ivan Langer se v pražských 
Sovových mlýnech setkal 
se 60 zástupci zahraničních 
médií. Během tohoto téměř 
hodinového neformálního 
setkání jim odpověděl na ak-
tuální otázky a představil 
nejdůležitější priority resortu 
Ministerstva vnitra během 
předsednictví v Radě EU. 

7. ledna 2009: Vláda České 
republiky se setkala s Ev-
ropskou komisí. V rámci 
tohoto setkání se uskutečnilo 
jednání ministra vnitra Ivana 
Langera s místopředsedou 
Evropské komise Jacquesem 
Barrotem. Ivan Langer zde 
představil sektorové priority 
a nejdůležitější akce českého 
předsednictví za resort Minis-
terstva vnitra. Součástí tohoto 
mítinku byla také diskuse 
o nejvýznamnějších legis-
lativních a nelegislativních 
návrzích pro oblast vnitřních 
věcí. 

Program akcí 19. 1. – 1. 2. 2009
20. 1. Vídeň: Účast na neformálních jednáních Commission on Narcotic Drugs UN 
21. 1. Brusel: Ministr Ivan Langer pohovoří o prioritách českého předsednictví (CZ PRES) v LIBE 
(Výboru Evropského  parlamentu pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci) 
22. 1. Praha: Generální tajemník pro migraci a konzulární záležitosti MZV Španělska Francisco 
Javier Elorza se sejde s ředitelem odboru azylové a migrační politiky (OAMP) PhDr. Tomášem 
Haišmanem a prodiskutuje s ním následující témata: globální přístup k migraci, konference Budování 
migračních partnerství (uskuteční se v dubnu 2009) a migrace a Latinská Amerika
22. 1. Praha: Generální ředitel Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) Wiliam Lacey Swing 
přijede na krátkou návštěvu ČR a pohovoří zde o prioritách CZ PRES, roli IOMu a jeho prioritách. 
Sejde se s ministrem vnitra Ivanem Langerem, ředitelem OAMP Tomášem Haišmanem 
a 1. náměstkem Ministerstva zahraničních věcí Tomášem Pojarem.
26. 1. Berlín: Mezinárodní sympozium o integraci, zaměstnanosti a sociální mobilitě – za ČR se 
zúčastní pravděpodobně ministr Ivan Langer
29.–30. 1. Praha: V pražském hotelu Intercontinental proběhne Konference s názvem Posilování 
bezpečnosti v oblasti CBRN organizované Evropskou komisí pod záštitou českého předsednictví

Priority Ministerstva vnitra pro české předsednictví v EU
Priorita č. 1: Moderní technologie
Využití moderních technologií a informačních sítí je stěžejním bezpečnostním 
tématem současnosti. Toto téma navazuje na vládní prioritu Evropa bez bariér 
a bude jakýmsi zastřešujícím tématem celého českého předsednictví v oblasti 
vnitřních věcí. Česká republika chce iniciovat politickou diskusi na téma Využívání 
moderních technologií pro bezpečnost a bezpečné využívání moderních technologií. 
Součástí by mělo být mj. hledání rovnováhy mezi bezpečností a technologiemi 
na jedné straně a ochranou soukromí na straně druhé. Role moderních technologií 
v oblasti bezpečnosti a budování evropských informačních sítí a databází vyžadují 
globální a jednotný přístup. Cílem českého předsednictví bude proto i otevření 
debaty, která by měla vést k vytvoření společné metodologie pro efektivní zavádění 
nových nástrojů do bezpečnostní agendy.

Česká republika má za se-
bou první zkušenosti jako 
země, která předsedá Radě 
EU. Jak se v této situaci cítí 
ministr vnitra Ivan Langer?
Evropskou unii chápu jako 
společný domov, do kterého 
všichni každý den svým ko-
náním vkládáme to, co nás 
naučili naši rodiče a co jsme 

zdědili po předcích. Zároveň cihličku po cihličce 
stavíme nové ideje tak, abychom dokázali reagovat 
na požadavky naší hektické doby. Cílem Minister-
stva vnitra během českého předsednictví bude po-
máhat při správě tohoto domu tak, aby každý jeho 
obyvatel věděl, že se v něm může cítit „jako doma“. 
Naplnit tento cíl bychom chtěli pomocí programo-
vých priorit Ministerstva vnitra, které vám budeme 
v CZ PRESS NEWS postupně představovat.

Nepatříme mezi největší členy evropské rodiny. 
Jaký je váš názor na úlohu menších zemí při vý-
konu předsednictví v Radě EU? 
Víte, já nemám rád dělení na malé a velké člen-
ské státy a nemyslím si, že by předsednictví ma-
lých zemí bylo méně významné než předsednictví 
zemí větších. Každá země je jiná a každá přináší 

do evropské agendy svůj vlastní pohled, který od-
ráží její historické zkušenosti a zkušenosti z domá-
cí politické scény. V médiích slyšíme v souvislosti 
s předsednictvím většinou jen o prosazování vlast-
ních priorit a o tom, že malé země pro to mají horší 
podmínky. Je třeba ale zdůraznit, že předsedající 
země by měla fungovat především jako mediátor, 
jako určitý propojovací článek všech ostatních člen-
ských států, který je schopný dovést rozdílné názo-
ry ke konsensu. 

Před necelým měsícem jsme oslavili první výro-
čí svého vstupu do Schengenu. Jak může Čes-
ká republika za současných podmínek přispět 
k větší evropské bezpečnosti? 
Jsme si dobře vědomi, že odstranění kontrol 
na vnitřních hranicích a s tím související volný po-
hyb s sebou logicky přináší zvýšená bezpečnostní 
rizika. Aby byla nadále zachována vysoká úroveň 
bezpečnosti občanů EU, je nutné přijmout kompen-
zační opatření, zejména ve formě zesílené policejní 
spolupráce či využívání Schengenského informač-
ního systému (tedy společné databáze schengen-
ských států obsahující údaje o hledaných osobách, 
nežádoucích cizincích či ukradených vozidlech), 
které přineslo výrazné úspěchy a ulehčilo pátrání 
po osobách a věcech i českým orgánům.

Jak to vidí ministr
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