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PROGRAM SLOVENSKEGA PREDSEDOVANJA SVETU EU – KAJ SMO DOSEGLI  

 
Prihodnost Unije  
 
Lizbonska pogodba  
Po podpisu Lizbonske pogodbe 13. decembra 2007 je glavna naloga držav �lanic v letu 
2008 uspešna izvedba ratifikacijskih postopkov. Slovenski državni zbor je Lizbonsko 
pogodbo ratificiral 29. januarja 2008. Do zaklju�ka slovenskega predsedovanja je Lizbonsko 
pogodbo ratificiralo 19 držav �lanic. Irska je 12. junija 2008 ratifikacijo s postopkom 
referenduma zavrnila. Evropski svet je junija 2008 opravil prvo analizo razlogov za zavrnitev 
Lizbonske pogodbe ter pozval k nadaljevanju ratifikacijskih postopkov v državah �lanicah, ki 
pogodbe še niso potrdile. Dogovorjeno je bilo, da se bo Evropski svet na svojem naslednjem 
zasedanju pogovarjal o možnih izhodih iz nastale situacije. 
 
Na podlagi sklepov Evropskega sveta iz decembra 2007 pa je slovensko predsedstvo v 
januarju 2008 pri�elo z nujnimi tehni�nimi pripravami na izvajanje Lizbonske pogodbe. 
 
 
Pristopna pogajanja se nadaljujejo 
Pristopna pogajanja EU s Hrvaško in Tur�ijo so se nadaljevala v skladu s pogajalskim 
okvirom, širitveno strategijo ter sklepi Evropskega sveta iz decembra 2007 ter v skladu z 
napredkom pri izpolnjevanju pogojev in meril za �lanstvo. Ve�ji del pogajalskega procesa je 
bil namenjen preverjanju izpolnjevanja politi�nih meril v obeh državah, prilagajanja hrvaške in 
turške zakonodaje pravnemu redu EU in izpolnjevanja pogojev za odprtje posameznih 
pogajalskih poglavij. Na vseh podro�jih  je bil zabeležen napredek. 
 
Svet je potrdil revidirano Pristopno partnerstvo s Hrvaško. V pristopnih pogajanjih s to 
državo je slovensko predsedstvo odprlo štiri poglavja, Svet EU je zaklju�il obravnavo dveh 
poro�il o pregledu usklajenosti zakonodaje (»screening poro�ila«) ter ocenil izpolnitev 
pogojev za odprtje šest poglavij. 
 
Slovensko predsedstvo je v pristopnih pogajanjih s Tur�ijo odprlo dve pogajalski poglavji, 
doseženo je bilo tudi soglasje o sprejetju enega poro�ila o pregledu usklajenosti zakonodaje 
(»screening poro�ila«). Svet EU je potrdil tudi revidirano Pristopno partnerstvo s Tur�ijo, ki 
dolo�a prednostna podro�ja pri izpolnjevanju obveznosti Tur�ije.  
 
 
Nova pozornost Zahodnemu Balkanu 
V �asu slovenskega predsedovanja je bila potrjena evropska perspektiva Zahodnega 
Balkana. Dva klju�na dosežka predsedovanja sta sklenitev mreže stabilizacijsko-
pridružitvenih sporazumov z vsemi državami regije razen Kosovom in za�etek dialoga o 
vizumski liberalizaciji oziroma predstavitev kažipotov zanjo za vse države regije (razen 
Kosova). Junijski Evropski svet je pozdravil razli�ne sektorske pobude, ki so nastale na 
podlagi mar�nega sporo�ila Evropske komisije »Zahodni Balkan – krepitev evropske 
perspektive«.  
 
 



                            
 

 
�

 
Kosovo 
Po razglasitvi kosovske neodvisnosti so zunanji ministri EU sklenili, da se bodo države 
�lanice same odlo�ale o svojih odnosih s Kosovom. Pri tem je Svet poudaril, da je Kosovo 
primer sui generis, ponovil pa je tudi svojo zavzetost za stabilnost regije in prisotnost na 
Kosovu v okviru misije EULEX in s pomo�jo posebnega predstavnika EU. Junijski Evropski 
svet je v sklepih o Zahodnem Balkanu nakazal pot naprej tudi v zvezi s Kosovom.  
 
 
Schengen in upravljanje zunanjih meja EU  
Konec marca 2008 je bil uspešno odpravljen mejni nadzor na notranjih zra�nih mejah. 
Slovenskemu predsedstvu je uspelo, da je bila sprejeta nova �asovnica za izvedbo 
informacijskega sistema SIS II do konca septembra 2009. Zaklju�ena je bila pripravljalna 
faza za izvedbo kon�ne evalvacije Švice za vklju�itev v SIS »one4all«. 
 
Ministri za notranje zadeve EU so na konferenci v Sloveniji za�eli razpravo o upravljanju 
zunanjih meja držav �lanic EU, ki je bila posve�ena vlogi agencije Frontex, izzivom 
prihodnjega upravljanja zunanje meje EU in uporabi novih tehnologij za nadzor zunanje meje 
EU. 
 
 
Širitev evroobmo�ja  
S 1. januarjem 2008 sta evro prevzela še Ciper in Malta, tako da je v obmo�ju evra že 15 
držav �lanic EU. Predvidoma bo sledila Slovaška, saj je Svet EU ocenil, da izpolnjuje vsa 
maastrichtska konvergen�na merila za prevzem evra s 1. januarjem 2009. V za�etku junija 
2008 je bila slovesno obeležena 10. obletnica tretje faze Ekonomske in monetarne unije 
(EMU) in ustanovitve Evropske centralne banke.  
 
 
Razprave o politikah EU  
Slovenija je zelo uspešno usmerjala razpravo o pregledu skupne kmetijske politike in 
dosegla sprejetje sklepov glede sporo�ila Komisije. Sprejete sklepe je Komisija upoštevala 
pri pripravi svežnja zakonodajnih predlogov, ki ga je objavila maja 2008. Slovensko 
predsedstvo je že za�elo z obravnavo svežnja. 
 
Slovenija je na odmevni konferenci o prihodnosti kohezijske politike uspela strukturirati 
klju�na vprašanja in opredeliti novo vlogo in potrebne reforme kohezijske politike v 
prihodnje.  
 
 
Medkulturni dialog  
Slovenija je predsedovanje simboli�no in tudi dejansko za�ela z otvoritvenim dogodkom ob 
evropskem letu medkulturnega dialoga v Ljubljani. V nadaljevanju so se zvrstile številne 
razprave in konference, v katerih so sodelovali verski voditelji, strokovnjaki ter predstavniki 
civilne družbe, ki so z izmenjevanjem stališ� osvetljevali sobivanje in interakcijo med 
razli�nimi kulturami in religijami. Poseben prispevek Slovenije h krepitvi partnerstva in 
dialoga je ustanovitev Evro-sredozemske univerze v Piranu junija 2008. 
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Uveljavitev Evrope v dobi globalizacije 
 
Splošni gospodarski okvir 
Obdobje slovenskega predsedovanja EU so na ekonomskem podro�ju zaznamovali pretresi 
na finan�nih trgih, ki so se za�eli poleti 2007. Kot odziv na pretrese na mednarodnih 
finan�nih trgih je spomladanski Evropski svet sprejel usmeritve za nadaljnje delovanje v EU 
in na mednarodni ravni. Posodobljeni so bili trije obsežni in podrobni �asovni na�rti za ukrepe 
na razli�nih podro�jih ureditve in nadzora finan�nih trgov, podpisan in uveljavljen je bil tudi 
Memorandum o sodelovanju pri �ezmejni finan�ni stabilnosti med ministrstvi za finance, 
centralnimi bankami in nadzorniki finan�nih trgov v državah �lanicah.  
 
V okviru koordinacije in nadzora ekonomskih politik so bili racionalizirani postopki 
obravnave programov stabilnosti in konvergen�nih programov držav �lanic. V EU je bil na 
podro�ju konsolidacije javnih financ dosežen velik napredek. Nadaljevanje u�inkovitega 
izvajanja Pakta stabilnosti in rasti je pripeljalo do odprave postopkov zaradi �ezmernega 
prora�unskega primanjkljaja proti štirim državam �lanicam, tako da sta sedaj v postopku le 
še dve državi.  
 
Na podro�ju u�inkovitosti javnih financ so ministri za�eli razpravo in izvajanje programa 
dela glede u�inkovitosti socialnih transferjev. Posebej so se posvetili tudi obravnavi 
u�inkovitosti izdatkov za izobraževanje.  
 
Ministri so sprejeli tudi zavezo o vzpostavitvi celovitega mehanizma financiranja 
Zahodnega Balkana.  
 
 
Lizbonska strategija za rast in delovna mesta 
Uspešen zagon drugega cikla prenovljene lizbonske strategije je bila ena izmed 
prednostnih nalog slovenskega predsedstva. Na spomladanskem Evropskem svetu so se 
predsedniki držav in vlad strinjali, da prenovljena strategija prinaša rezultate, ki se kažejo v 
pove�ani rasti in zaposlovanju, zato korenite spremembe prednostnih podro�ij delovanja in 
procesa niso potrebne. Nov cikel 2008–2010 bo tako osredoto�en na izvajanje nacionalnih 
programov reform.  
 
Evropski svet je tudi sklenil, da se bo nadaljevalo delo na prednostnih podro�jih, dolo�enih 
leta 2006. Posamezna podro�ja so bila posodobljena in prenovljena, izpostavljeni pa so bili 
nekateri pomembnejši ukrepi za naslednje obdobje: 

- podro�ju znanja in inovacij je bil dan nov zagon z uvedbo t. i. "pete svoboš�ine", to 
je prostega pretoka znanja; 

- na podro�ju krepitve konkuren�nosti podjetij, zlasti malih in srednje velikih, je 
Evropski svet posebej izpostavil ukrepe v zvezi z na�eli boljše zakonodaje, ki bodo 
podjetjem omogo�ili lažje delovanje in hitrejši razvoj na enotnem trgu, lažji dostop do 
virov financiranja ter spodbude za inovacije;  

- veliko pozornosti je bilo namenjene tudi socialni razsežnosti lizbonske strategije, 
in sicer z zavezo k postopnemu izvajanju dogovorjenih skupnih na�el o prožni 
varnosti ter neprestanemu nadgrajevanju politi�nih ukrepov za pove�evanje socialne 
kohezije. 

Poseben uspeh je dogovor držav �lanic o potrebi po nadaljevanju reformnega procesa 
tudi po letu po letu 2010. 
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Vlaganje v znanje in ustvarjalnost  
V �asu slovenskega predsedovanja je bila v postopku soodlo�anja Sveta EU in Evropskega 
parlamenta sprejeta uredba o ustanovitvi Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo, 
ministri za raziskave EU pa so se uspeli dogovoriti, da bo sedež inštituta v Budimpešti. 
Nadaljevalo se je delo na vzpostavljanju skupnih tehnoloških pobud in pobud po 169. 
�lenu. Na pobudo slovenskega predsedstva so bili potrjeni tudi sklepi o spodbujanju 
inovativnosti in ustvarjalnosti z izobraževanjem in usposabljanjem. 
 
Ker je bila vloga žensk v znanosti ena izmed prioritet predsedovanja na podro�ju raziskav, so 
bili sprejeti sklepi Sveta EU na temo družinam prijaznih znanstvenih karier. 
 
Poleg tega je slovensko predsedstvo vzpostavilo Ljubljanski proces, ki pomeni zavezo 
držav �lanic za partnerstvo pri krepitvi evropskega raziskovalnega prostora.  
 
V okviru prednostnega vklju�evanja držav Zahodnega Balkana v evropski raziskovalni 
prostor je predsedstvo pripravilo sre�anje usmerjevalne raziskovalne platforme držav 
Zahodnega Balkana, Slovenija pa je uvedla projekt donacij za posodobitev njihove 
raziskovalne infrastrukture.  
 
V �asu slovenskega predsedovanja je prišlo tudi do prvega zasedanja Stalnega 
partnerskega Sveta EU–Rusija za raziskave.  
 
Na podro�ju visokega šolstva je slovensko predsedstvo posebno pozornost namenilo 
posodabljanju univerz in uresni�evanju bolonjske reforme. S tematsko konferenco o vlogi 
visokega šolstva v vseživljenjskem u�enju pa je predsedstvo želelo pospešiti razpravo o 
tem pomembnem vidiku lizbonske strategije in bolonjskega procesa. 
 
 
Spodbujanje konkuren�nega in dinami�nega gospodarstva  
Ena od prednostnih nalog slovenskega predsedstva je bila podpora rasti malih in srednje 
velikih podjetij. Slovensko predsedstvo je posebno pozornost namenilo skupini hitro 
rasto�ih inovativnih podjetij. Evropska komisija bo tako kmalu predstavila dve novi pobudi 
za mala in srednja podjetja.  
 
Na podro�ju nadaljnje krepitve notranjega trga je spomladanski Evropski svet izpostavil 
glavne politi�ne poudarke za vodenje prihodnje politike na notranjem trgu, usmerjene k 
doseganju ciljev lizbonske strategije. Izjemen uspeh slovenskega predsedstva je sprejetje 
»paketa za proizvode«. V postopku soodlo�anja sta bili sprejeti tudi direktiva o poštnih 
storitvah in odlo�ba o mobilnih satelitskih storitvah. Dosežen je bil napredek pri uvajanju 
patenta Skupnosti. 
 
Na podro�ju carinske unije sta bila sprejeta  posodobljeni carinski zakonik in sprememba 
uredbe o upravnem sodelovanju med carinskimi organi držav �lanic, prav tako v postopku 
soodlo�anja .  
 
Na podro�ju varstva potrošnikov je slovenskemu predsedstvu že januarja uspelo dose�i 
dogovor z Evropskim parlamentom glede direktive o potrošniških kreditnih pogodbah.   
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V prizadevanjih za intenzivno izvajanje na�el boljše priprave predpisov je Svet sprejel 
sklepe, ki poudarjajo pomen nadaljevanja projekta zmanjšanja administrativnih stroškov, 
pospešenega sprejemanja hitrih ukrepov za poenostavitev zakonodaje ter nadaljnjega 
razvoja uporabe ocen u�inkov predpisov.  
 
Kar zadeva nadaljnji razvoj telekomunikacij in informacijske družbe, je potekala 
poglobljena razprava o zakonodajnih predlogih za podro�je elektronskih komunikacij. 
Slovensko predsedstvo je sprejelo sklepe glede sporo�ila Komisije »Ustvarjanje digitalne 
prihodnosti Evrope – Vmesni pregled strategije i2010«.  
 
V �asu predsedovanja smo gostili zaklju�ni dogodek mednarodnega dvoletnega projekta 
eGOVERNET, ki prispeva k okrepitvi raziskav e-uprave v širšem evropskem prostoru.  
 
Krepitev socialne dimenzije lizbonske strategije  
Slovensko predsedstvo je posebno pozornost namenilo prenosu skupnih na�el prožne 
varnosti v nacionalne programe reform. Zavezo k postopnemu izvajanju dogovorjenih 
skupnih na�el o prožni varnosti ter neprestanemu nadgrajevanju politi�nih ukrepov, ki so 
namenjeni pove�evanju socialne kohezije, je potrdil tudi Evropski svet. 
 
Eden najve�jih dosežkov slovenskega predsedstva na podro�ju zaposlovanja in socialnih 
zadev je politi�ni dogovor o Direktivi o delovnem �asu in o Direktivi o delovnih pogojih 
za�asnih delavcev, ki sta bili sprejeti po ve�letnih pogajanjih in dolgotrajnem iskanju 
kompromisov. 
 
Predsedstvo je doseglo tudi napredek na podro�ju koordinacije sistemov socialne 
varnosti. Svet EU pa je na pobudo slovenskega predsedstva sprejel resolucijo o položaju 
invalidnih oseb v EU.  
 
Pri politiki enakih možnosti se je slovensko predsedstvo osredoto�ilo na tematiko odprave 
spolnih stereotipov, kar se je odrazilo v sklepih Sveta. Spomladanski Evropski svet je 
sprejel zavezo k nadaljnjemu prizadevanju za usklajevanje poklicnega, družinskega in 
zasebnega življenja, ob�utno zmanjšanje razlik v pla�ah glede na spol ter uresni�evanje 
Evropskega pakta za enakost spolov.  
 
Slovensko predsedstvo je prispevalo svoj delež k evropski razpravi o demografskih 
izzivih na konferenci Medgeneracijska solidarnost za družbe sožitja in socialne povezanosti. 
 
Kar zadeva mlade, je Slovenija spodbujala razpravo o fleksibilnih oblikah zaposlovanja, 
mobilnosti, izobraževanju in usposabljanju ter usklajevanju delovnega in družinskega 
življenja. Svet EU je oblikoval usmeritve za zmanjšanje pere�e brezposelnosti mladih v EU. 
Posebna pozornost je bila namenjena izvajanju Evropskega pakta za mlade. 
 
V zvezi z evropskim letom medkulturnega dialoga sta bila posebej izpostavljena skrb za 
mlade in medkulturni dialog ter razvijanje medkulturnih kompetenc. Pomemben 
prispevek k medkulturnemu dialogu so tudi sklepi o ve�jezi�nosti, pripravljeni na podlagi 
izjemno uspešne konference o ve�jezi�nosti.  
 
Kot rezultat prizadevanj slovenskega predsedstva sta kultura in ustvarjalnost dobili mesto v 
lizbonski strategiji in sklepih Evropskega sveta.  
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Okoljska in energetska vprašanja  
V zvezi s podnebno-energetskim svežnjem so bile na spomladanskem Evropskem svetu 
sprejete klju�ne politi�ne odlo�itve, ki so pogoj za njegov pravo�asni sprejem.  
 
Evropski svet se je:  
- strinjal, da je predlog Evropske komisije dobro izhodiš�e in podlaga za dogovor; 
- zavezal, da bomo politi�ni dogovor med državami �lanicami dosegli do konca leta 2008; 
- strinjal glede temeljnih na�el, ki jih moramo upoštevati pri razdelitvi bremen med 

državami �lanicami, brez katerih ne bi mogli nadaljevati razprave na nižjih ravneh.  
 
V obsežnih in intenzivnih razpravah v Svetu EU je bil dosežen pomemben napredek pri 
razumevanju predlaganih rešitev ter poenotenju stališ� držav �lanic, saj bo EU le s 
pravo�asnim sprejemom tega svežnja odigrala vodilno vlogo in verodostojno nastopila na 
mednarodnih pogajanjih za sklenitev dogovora o celovitem globalnem sporazumu o 
podnebnih spremembah za obdobje po letu 2012, ki bodo decembra 2009 v 
Københavnu. Prizadevanja za pravo�asno sklenitev ustreznega mednarodnega sporazuma 
so bila predmet razprave tudi na vseh sre�anjih in vrhovih EU s tretjimi državami.  
 
Na spomladanskem Evropskem svetu je bilo predstavljeno skupno poro�ilo visokega 
predstavnika za skupno zunanjo in varnostno politiko in Evropske komisije o vplivu 
podnebnih sprememb na mednarodno varnost.  
 
Slovenskemu predsedstvu je uspelo dose�i pomemben napredek tudi pri številnih drugih 
dosjejih s podro�ja varstva okolja (direktiva o vklju�evanju emisij iz letalskega prometa v 
shemo trgovanja z emisijami, direktiva o odpadkih, uredba o živem srebru in direktiva o 
okoljskih standardih kakovosti na podro�ju vodne politike).  
 
Ena izmed pomembnih prednostnih nalog slovenskega predsedstva je bila ohranjanje 
biotske raznovrstnosti na globalni ravni. Slovensko predsedstvo je uspešno uskladilo in 
zastopalo mandat EU za pogajanja na konferenci pogodbenic Konvencije o biotski 
raznovrstnosti (COP 9) v  Bonnu in na sre�anju pogodbenic Kartagenskega protokola o 
biološki varnosti Konvencije o biotski raznovrstnosti (MOP 4). 
 
Potem ko so države �lanice na Evropskem svetu sprejele zavezo, da bodo do junija dosegle 
dogovor o tretjem zakonodajnem svežnju za liberalizacijo notranjega trga za elektriko in 
zemeljski plin, je slovenskemu predsedstvu po predložitvi kompromisnega predloga uspelo 
dose�i dogovor o klju�nih sestavinah pri vseh petih zakonodajnih predlogih, kar je dober 
temelj za dokon�anje celotnega tretjega energetskega svežnja.  
 
V �asu slovenskega predsedovanja so bili soglasno sprejeti ministrski sklepi o Strateškem 
energetskem tehnološkem na�rtu, ki ga je pozdravil tudi spomladanski Evropski svet.  
 
Na podro�ju razvoja zunanjepoliti�nega energetskega dialoga so bila energetska 
vprašanja izpostavljena tudi na sre�anjih trojk in v pogovorih s tretjimi državami na najvišji 
ravni. 
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Druga pomembna podro�ja gospodarskega in socialnega razvoja 
 
Zdravje 
Na podro�ju zdravja pomeni pomemben prispevek slovenskega predsedstva sprejetje 
sklepov glede zmanjševanja bremena raka. Že konec tega leta pri�akujemo akcijski na�rt 
Komisije na to temo. Evropski ministri za zdravje so obravnavali tudi problem antimikrobne 
rezistence. Svet EU in Evropska komisija sta na pobudo slovenskega predsedstva dosegla 
dogovor o okrepljenem in strukturiranem sodelovanju za izvajanje zdravstvene 
strategije EU. Na podro�ju zdravil so bile sprejete politi�ne usmeritve v zvezi z nadaljnjimi 
zakonodajnimi pobudami o informacijah bolnikom o zdravilih.  
 
 
Kmetijstvo in ribištvo  
Na podro�ju kmetijstva je slovensko predsedstvo doseglo pomembne uspehe. 
Najpomembnejši dosežek je sprejetje sklepov Sveta EU o pregledu skupne kmetijske 
politike.  Sprejeta je bila reforma skupne tržne ureditve za vino. Predsedstvu je uspelo 
uskladiti stališ�a držav �lanic in dose�i politi�ni dogovor glede poenostavitve pravil 
navzkrižne skladnosti in sprejeti dogovor o dvigu nacionalnih mle�nih kvot. Med drugim 
je predsedstvo med �lanicami odprlo razpravo o visokih cenah kmetijskih izdelkov in 
hrane ter o možnih dodatnih ukrepih za stabilizacijo kmetijskih trgov. Slovensko predsedstvo 
je tudi uspešno usklajevalo dejavnosti in zastopalo stališ�a EU v okviru 16. zasedanja 
Komisije za trajnostni razvoj OZN ter Organizacije za prehrano in kmetijstvo pri Združenih 
narodih na visoki ravni o svetovni varnosti preskrbe s hrano. 
 
Na podro�ju ribištva se je prednostni dosje nanašal na nezakonit, neprijavljen in 
nereguliran ribolov, glede katerega je predsedstvo doseglo politi�ni dogovor. Pri 
fitosanitarnih zadevah je predsedstvu na podlagi kompromisnega predloga uspelo dose�i 
dogovor o predlogu uredbe o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet. Svet je sprejel 
tudi skupno stališ�e glede predloga direktive o trajnostni uporabi pesticidov.  
 
 
Promet 
Izredno pomemben dosežek na podro�ju prometa je dogovor glede uredbe o nadaljnjem 
izvajanju evropskega satelitsko-navigacijskega programa Galileo. Evropa je tako še naprej 
zavezana, da do leta 2013 vsem svojim državljanom in podjetjem ponudi kakovostne 
satelitsko-navigacijske storitve. 
 
Slovensko predsedstvo se je posebej osredoto�ilo na ukrepe za pove�anje prometne 
varnosti. Predsedstvu je tako uspelo dose�i politi�ni dogovor glede direktive o varnosti 
cestne infrastrukture in dogovor glede uredbe o zaš�iti pešcev v cestnem prometu. 
Sprejeti so bili tudi sklepi o železniškem omrežju in sklepi o ve�letnih pogodbah za 
kakovost železniške infrastrukture, pri cestno-prometnem svežnju pa je predsedstvo 
doseglo politi�no soglasje glede vseh treh zakonodajnih predlogov. Dosežen je bil napredek 
pri obravnavi dosjejev tretjega svežnja sedmih zakonodajnih ukrepov o pomorski 
varnosti. Na podro�ju letalstva je bil dosežen sprejem direktive o letaliških pristojbinah.  
 
V okviru krepitve evropske perspektive Zahodnega Balkana je bil Evropski komisiji v �asu 
slovenskega predsedovanja podeljen mandat za pri�etek pogajanj za podpis Transportnega 
sporazuma z Zahodnim Balkanom.  
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Teritorialna kohezija in urbana politika 
Slovensko predsedstvo je nadaljevalo delo predhodnih predsedstev na podro�ju teritorialne 
kohezije in urbane politike. Teritorialni dialog 2008, ki je potekal v Sloveniji, je bil posve�en 
vlogi lokalnih in regionalnih skupnosti pri uresni�evanju lizbonske strategije. 
 
 
 
Krepitev obmo�ja svobode, varnosti in pravice 
 
Notranje zadeve 
Na podro�ju policijskega sodelovanja je slovensko predsedstvo po intenzivnih pogajanjih 
doseglo politi�ni dogovor o preoblikovanju Europola v agencijo EU, kar pomeni tudi 
dosežek celotnega tria. V okviru prednostnih nalog tria nam je uspelo sprejeti tudi celoten 
paket zakonodaje, ki prenaša Prümsko pogodbo v pravni red EU.  
 
Slovensko predsedstvo je uspešno zagotavljalo nadaljevanje ukrepanja proti terorizmu z 
izvajanjem razli�nih strategij in akcijskih na�rtov, pomemben napredek pa je bil dosežen na 
podro�ju pove�anja nadzora nad eksplozivi s sprejetjem akcijskega na�rta. 
 
V okviru zunanje dimenzije notranjih zadev je bilo predsedstvo zelo dejavno pri ukrepih za 
jugovzhodno Evropo. Predvsem je za�elo projekt za izdelavo skupne ocene nevarnosti 
organiziranega kriminala jugovzhodne Evrope (SEE OCTA). 
 
Med drugimi dosežki velja izpostaviti politi�ni dogovor o dvotirnih pogajanjih med 
Evropsko komisijo in državami �lanicami ter ZDA za vstop v program brezvizumskega 
režima z ZDA.  
 
Na podro�ju migracij in vizumske politike je slovenskemu predsedstvu uspelo dose�i 
dogovor o t. i. direktivi o vra�anju. Poleg tega je Svet sprejel sklepe o prakti�nem 
sodelovanju na podro�ju azila.  Predsedstvo je okrepilo izvajanje t. i. globalnega pristopa 
do migracij, uspešno pa je nadaljevalo delo tudi na dosjejih s podro�ja zakonitih migracij, 
upravljanja zunanje meje EU in na vizumskem zakoniku.  
 
Zaš�ita evropske kriti�ne infrastrukture in civilna zaš�ita 
Slovenskemu predsedstvu je uspelo uskladiti besedilo direktive o ugotavljanju in 
dolo�anju evropske kriti�ne infrastrukture.  
 
 
Pravosodje 
Na podro�ju pravosodja je bila glavna prednostna naloga slovenskega predsedstva 
intenzivno delo v zvezi z e-pravosodjem, kjer se je predsedstvo osredoto�ilo na izgradnjo 
portala e-pravosodje.  
 
V okviru boja proti terorizmu je bil sprejet splošni pristop za okvirni sklep o boju proti 
terorizem. 
 
Na pobudo slovenskega predsedstva, ki jo je podprlo še 6 držav �lanic, je Svet EU v izjemno 
kratkem �asu oblikoval splošni pristop k okvirnemu sklepu o izvrševanju obsodb v 
nenavzo�nosti. Prav tako na pobudo slovenskega predsedstva je evropskim ministrom za 



                            
 

 
�

pravosodje uspelo dose�i splošni pristop do vprašanj, ki so najpomembnejši del sprememb 
sklepa o krepitvi Eurojusta.  
 
Slovenskemu predsedstvu je uspelo dose�i kar nekaj dogovorov v postopku soodlo�anja z 
Evropskim parlamentom, med drugim glede direktive o kazenskopravnem varstvu okolja. 
Prav tako je bila pod vodstvom slovenskega predsedstva v prvi obravnavi sprejeta uredba o 
uporabi prava v pogodbenih obligacijskih razmerjih (Rim I),  v drugi obravnavi pa je bil 
sprejet dogovor glede direktive o nekaterih vidikih mediacije v civilnih in gospodarskih 
zadevah. Velik uspeh predsedstva je tudi sprejem politi�nih smernic in kompromisne rešitve 
glede klju�nih sestavin uredbe o preživninskih zadevah. 
 
Poleg tega je predsedstvo zabeležilo napredek tudi na podro�ju zunanje dimenzije 
pravosodnega sodelovanja, kjer je bil dosežen velik uspeh v Haaški konferenci za 
mednarodno zasebno pravo. 
 
Pomembni dosežki slovenskega predsedovanja na tem podro�ju so tudi sprejetje ve�letnega 
programa Agencije za temeljne pravice, soglasje Sveta EU k imenovanju direktorja 
Agencije ter podpis sporazuma med Evropsko skupnostjo in Svetom Evrope o sodelovanju 
pri delu Agencije.  

 
 
 

Okrepljena vloga EU na podro�ju zagotavljanja varnosti, razvoja in zunanjih odnosov 
 
Evropska sosedska politika  
Slovensko predsedstvo si je prizadevalo za poglabljanje evropske sosedske politike. 
Doseženo je bilo splošno soglasje med državami �lanicami, da glavni na�eli te politike 
ostajata na�elo diferenciacije in individualnega pristopa ter krepitev zavesti o skupnem 
lastništvu. Pomembnejši dosežek v okviru evropske sosedske politike je uradni za�etek 
izvajanja skupne pobude držav širše regije �rnega morja in EU – �rnomorske sinergijske 
pobude.  
 
 
Evro-sredozemsko partnerstvo 
Slovenija je v vlogi predsedujo�e izvajala programski okvir dejavnosti za leto 2008 v vseh 
treh dimenzijah – varnostno-politi�ni, ekonomski in socialno-kulturni. Poleg tega je bilo 
izvedenih ve� nena�rtovanih dejavnosti, ki so bile povezane predvsem z razmerami na 
Bližnjem vzhodu ter s pobudo za preoblikovanje Barcelonskega procesa. Evropski svet je 
marca 2008 pozdravil pobudo o »Barcelonskem procesu: Uniji za Sredozemlje«, junija pa 
pozval vse evro-sredozemske partnerje k sodelovanju pri pripravi skupne izjave.  
 
 
Srednja Azija 
Slovensko predsedstvo je uspešno nadaljevalo in dalo velik zagon izvajanju Strategije EU za 
Srednjo Azijo, sprejete na Evropskem svetu junija 2007. Na Evropskem svetu junija 2008 je 
bilo sprejeto tudi prvo poro�ilo o izvajanju Strategije EU za Srednjo Azijo. 
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Dialog s strateškimi partnerji in regijami 
V �asu slovenskega predsedovanja so bili organizirani štirje vrhovi EU s tretjimi državami: 
- Najpomembnejša sporo�ila vrha EU–Japonska, ki je potekal 23. aprila v Tokiu, so bila, 

da EU in Japonska v celoti prevzemata odgovornost pri reševanju odprtih globalnih 
vprašanj, da sta skupaj zavezani k spodbujanju mednarodnega miru in varnosti.  

- Na vrhu EU–latinsko-ameriške in karibske države (EU–LAK), 16. in 17. junija v Limi, 
so bili še posebej izpostavljeni zavezanost multilateralizmu in sodelovanju na klju�nih 
podro�jih regionalnega partnerstva, zavzemanje za izkoreninjenje revš�ine in neenakosti, 
odlo�enost za doseganje meril razvojnih ciljev tiso�letja, za zaš�ito okolja in biotske 
raznovrstnosti ter za boj proti podnebnim spremembam in njihovim posledicam. Državniki 
so prav tako potrdili pomen poklicnega izobraževanja kot pomembnega sredstva v boju 
proti revš�ini. 

- Vrh EU–ZDA, ki je bil 10. junija na Brdu pri Kranju, je potrdil pomen strateškega 
�ezatlantskega partnerstva. Veliko pozornosti je bilo posve�ene dvostranskim odnosom, 
zlasti gospodarskemu sodelovanju med EU in ZDA, v okviru katerega je bilo 
predstavljeno poro�ilo Transatlantskega ekonomskega sveta. Sprejeta je bila skupna 
izjava.    

- Slovensko predsedstvo je doseglo potrditev pogajalskega mandata za za�etek pogajanj o 
novem celovitem sporazumu med EU in Rusijo, ki bo nadomestil obstoje�i Sporazum o 
partnerstvu in sodelovanju. To je bila tudi tema vrha EU–Rusija. 

 
 
Regionalni izzivi  
Predsedstvo je dejavno podpiralo prizadevanja za napredek bližnjevzhodnega mirovnega 
procesa. Zavzemalo se je za okrepljeno vlogo EU v Iraku ter na dvostranskih sre�anjih in 
sre�anjih s tretjimi državami pozvalo sogovornike, naj podpirajo Irak pri doseganju 
zastavljenih reform. Predsedstvo je podpiralo dvotirni pristop EU v odnosih z Iranom.  
 
Slovensko predsedstvo je tudi redno spremljalo in se odzivalo na dogajanje v Afriki (kriza v 
Keniji, volitve v Zimbabveju).  
 
V zvezi s Kitajsko je EU igrala konstruktivno vlogo v razvoju odnosov �ez Tajvansko ožino. 
EU je prav tako dejavno vzpodbujala nadaljevanje dialoga med kitajsko vlado in predstavniki 
dalajlame po nasilnih protestih, ki so zajeli Tibet in sosednje kitajske pokrajine. EU je 
pozorno sledila tudi politi�nim procesom in humanitarnim razmeram po ciklonu Nargis v 
Burmi/Mjanmaru ter obnovila skupno stališ�e EU do Burme/Mjanmara.  
 
 
Krepitev evropske varnostne in obrambne politike (EVOP) 
Predsedstvo je nadaljevalo z na�rtovanjem, nadgrajevanjem in vodenjem operacij in misij v 
okviru evropske varnostne in obrambne politike. Prav tako je bil dosežen pozitiven premik pri 
razvoju civilnih in vojaških zmogljivosti.  
 
Slovensko predsedstvo je nadaljevalo z okrepljenim izvajanjem zunanje razsežnosti 
strategij in akcijskih na�rtov EU s tega podro�ja. Poseben poudarek je bil na sodelovanju 
z OZN ter krepitvi partnerstva s klju�nimi državami in mednarodnimi organizacijami. 
Predsedstvu je uspelo spodbuditi razpravo o klju�nih ovirah pri sodelovanju med EU in 
Natom. Poleg tega je slovensko predsedstvo uspešno nadgradilo sodelovanje med EU in 
nevladnimi organizacijami ter nadaljevalo s krepitvijo dimenzije �lovekovih pravic v 
operacijah kriznega upravljanja EU.  
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Obrambni ministri so posebno pozornost namenili zagotavljanju stabilnosti in varnosti na 
Zahodnem Balkanu. Pomembna konkretna pobuda slovenskega predsedstva pa je 
vklju�evanje EU v proces SEEC (Clearinghouse for South-East Europe) na podro�ju 
obrambnih reform in reform varnostnega sektorja.�
 
 
Promocija �lovekovih pravic v zunanji politiki EU 
V ospredju slovenskega predsedovanja so bila prizadevanja za krepitev u�inkovitosti 
mehanizmov za promocijo �lovekovih pravic skupne zunanje in varnostne politike EU. 
Posodobljene so bile tri od obstoje�ih petih smernic EU o �lovekovih pravicah (smernice proti 
mu�enju, proti smrtni kazni in o pravicah otrok v oboroženih spopadih) in za�ele so se 
izvajati nove smernice o pravicah otrok. Najve�ji dosežek slovenskega predsedstva je 
celostni pristop k problematiki �lovekovih pravic, ki povezuje razvojno politiko, 
varnost in �lovekove pravice. 
 
 
Mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarna pomo� 
V ospredju slovenskega predsedovanja so bila prizadevanja za dosego razvojnih ciljev 
tiso�letja. Evropski svet je potrdil sklepe na temo izpolnjevanja razvojnih ciljev tiso�letja in 
predlagal svojim razvojnim parterjem, naj potrdijo program ukrepanja EU glede razvojnih 
ciljev tiso�letja. Predsedstvo je posvetilo posebno pozornost uresni�evanju pravic otrok in 
položaju žensk v oboroženih spopadih.  
 
Slovensko predsedstvo je koordiniralo nastop EU na XII. ministrskem zasedanju UNCTAD 
v Akri. 
 
EU se je odzvala tudi na problematiko skokovitega naraš�anja cen hrane in s tem 
povezane ogroženosti preskrbe s hrano po svetu. Evropski svet se je zavezal za izvedbo 
kratko-, srednje- in dolgoro�nih ukrepov kot odgovor na krizo.  
 
 
Skupna trgovinska politika  
Uspešno dokon�anje kroga pogajanj o razvojni agendi iz Dohe v okviru Svetovne 
trgovinske organizacije v letu 2008 je bila glavna prednostna naloga slovenskega 
predsedstva na podro�ju skupne trgovinske politike EU. Svet EU je sprejel sklepe in poudaril 
pomen vseobsegajo�ih, daljnosežnih in uravnoteženih rezultatov na vseh podro�jih pogajanj.  
 
V �asu slovenskega predsedovanja je bil dosežen kompromisni dogovor  o predlogu Uredbe 
o splošnem sistemu preferencialov za obdobje 2009–2011, nadaljevala so se 
prizadevanja za sklenitev prostotrgovinskih sporazumov s številnimi tretjimi državami. 
Po uspešnem zaklju�ku pogajanj za pristop Ukrajine k Svetovni trgovinski organizaciji 
februarja letos so se za�ela pogajanja za sklenitev prostotrgovinskega sporazuma med EU in 
Ukrajino.  
 
Med slovenskim predsedovanjem so se nadaljevala tudi prizadevanja za zaklju�ek pogajanj 
za sklenitev razvojno naravnanih gospodarskih partnerskih sporazumov s preostalimi 
petimi regijami Afrike, Karibov in Pacifika.  
 


