
Prepis úryvku z príhovoru veľvyslanca Francúzska, J.E.p. Pascal Le Deunff. 

 

Predsedníctvo v Rade Európskej únie nie je vnútroštátnou aktivitou. Ide skôr o spoločné úsilie, 

v ktorom rotujúca predsednícka krajina zohráva úlohu sprostredkovateľa kompromisu. 

Kompromis medzi členskými štátmi, kompromis s Európskym parlamentom, všetko v dobrej 

zhode s Európskou komisiou. To si vyžaduje vypočutie všetkých, pochopenie rôznych záujmov 

a obáv a ochotu dosiahnuť dohodu prijateľnú pre všetkých. 

 

V tejto súvislosti by som sa v prvom rade chcel v mene francúzskych orgánov poďakovať vláde 

Slovenskej republiky za jej stálu podporu, konštruktívny prístup, návrhy a iniciatívy. Môžem 

tu potvrdiť vysokú kvalitu dialógu, ktorý prebiehal medzi francúzskym predsedníctvom Rady 

EÚ a slovenskými lídrami, dialógu založeného na našej spoločnej oddanosti hodnotám, ktoré 

priniesla Nežná revolúcia, a na našom spoločnom presvedčení, že naše národy majú budúcnosť 

len v európskom rámci spolupráce a solidarity. 

 

Francúzskemu predsedníctvu v Rade bude dominovať vojenská agresia ruského režimu voči 

Ukrajine. Neospravedlniteľná a neospravedlniteľná vojna, desivá svojím bombardovaním 

civilistov, ohavnými zločinmi, zámerným ničením poľnohospodárskych kapacít... 

 

Európska únia, ktorá túto agresiu čo najdôraznejšie odsúdila, sa rýchlo a masívne 

zmobilizovala. Niektorí to považujú za jeden z hlavných úspechov francúzskeho predsedníctva: 

zachovanie tejto jednoty. Bezprostredne po začiatku konfliktu sa nielen Rada, ale aj všetky 

inštitúcie Európskej únie dohodli na jasnej, záväznej a rozhodnej línii podpory Ukrajiny, na 

jednoznačnej podpore suverenity a územnej celistvosti Ukrajiny. 

 

Na európsky kontinent sa vrátila vojna a na Ukrajine ide o stabilitu nielen Európy, ale aj 

medzinárodného poriadku. Želáme si, aby Ukrajina zvíťazila nad Ruskom. Ukrajinu budeme aj 

naďalej plne podporovať. Patrí do európskej rodiny. Jedného dňa sa k nám pridá! Musíme tiež 

zabezpečiť, aby bola Únia schopná integrovať nových členov a získať väčší prehľad o budúcej 

bezpečnosti a stabilite Európy, o budúcom politickom usporiadaní nášho kontinentu. To všetko 

si vyžiada čas. 

 

Preto Francúzsko navrhuje čo najrýchlejšie zaviesť prostriedky na konkrétne posilnenie 

politických konzultácií a spolupráce, ktoré môže Európska únia udržiavať so všetkými 

krajinami vo svojom susedstve v odvetviach, ako je doprava, energetika, komunikácie, 

infraštruktúra, ale aj bezpečnosť. Ide o európske politické spoločenstvo, ktoré prezident Macron 

navrhol 9. mája pred Európskym parlamentom. 

 

Pre kandidátske krajiny toto nové politické spoločenstvo nepredstavuje ani náhradu, ani 

alternatívu členstva, ale ako vieme, proces rozširovania môže trvať dlho a vyvolávať frustráciu. 

Musíme preto navrhnúť konkrétne kroky, ktoré ukážu, že zbližovanie je účinné a že už robíme 

viac spoločne. Európske politické spoločenstvo bude pre tieto krajiny doplnkom, ktorý im 

umožní lepšie sa pripraviť na cestu k pristúpeniu, ušetriť čas a pripraviť pôdu pre rýchle 

hmatateľné výhody. 


