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Zásady postupu delegace České  republiky 

  

Delegace ČR na zasedání bude vycházet ze Státní politiky životního prostředí 
ČR a ze závěrů předcházejících jednání zaměřených na environmentální dimenzi 
udržitelného rozvoje. Delegace se bude řídit závazky České republiky a Evropské unie 
vyplývajících zejména ze Summitu OSN k plnění Deklarace tisíciletí (New York, září 
2005), 25. zasedání Řídící rady UNEP a 10. Globálního fóra ministrů životního 
prostředí (Nairobi, únor 2009), Světového summitu o udržitelném rozvoji 
(Johannesburg, září 2002) a cyklů zasedání Komise OSN pro udržitelný rozvoj.  

 
Delegace ČR bude především prezentovat svá stanoviska na koordinačních 

zasedáních států EU a prosazovat, aby byla zohledněna v pozicích Evropské unie, 
které bude jménem EU v plénu prezentovat Španělsko. ČR bude rovněž aktivně 
participovat na konzultacích východoevropské regionální skupiny OSN. 

 
Delegace ČR se aktivně zapojí do diskusí na podporu posilování mezinárodní 

správy životního prostředí (IEG). Podpoří přijetí doporučení na zlepšení správy 
životního prostředí a další pokračování procesu IEG na dvojí úrovni – prostřednictvím 
jak postupných kvalitativních změn ve fungování  UNEP, které budou řízeny a budou 
probíhat v rámci organizace, tak i širší institucionální reformy systému, která bude 
diskutována ve Valném shromáždění OSN.  

 
Delegace ČR podpoří další práce směřující k vytvoření mezivládní vědecko-

politické platformy pro biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES). Souhlasí 
s konáním třetího mezivládního zasedání k IPBES, které by mělo dokončit proces 
směřující k zřízení této platformy v roce 2010. 

 
Delegace ČR podpoří přijetí směrnic pro rozvoj národní legislativy o přístupu 

k informacím, účasti veřejnosti a přístupu k právní ochraně a směrnic pro rozvoj 
národní legislativy k odpovědnosti a náhradě za škody. 

 
Delegace ČR se zapojí aktivně do ministerských konzultací k tématům IEG, 

biodiverzity a ekosystémů a zelené ekonomiky. Podpoří vedoucí roli UNEP 
v koordinaci celkových diskusí ke konceptu zelené ekonomiky a jeho aktivní 
spolupráci s ostatními mezinárodními organizacemi a iniciativami při jeho 
implementaci. Zapojí se do diskuse o hodnocení pokroku při plnění globálního cíle  
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snižování ztráty biodiverzity a do projednání budoucího postupu v rámci IEG 
v kontextu zhodnocení závěrů jednání konzultační skupiny ministrů a jejich zástupců 
k reformě IEG a mimořádných zasedání Konferencí smluvních stran Basilejské 
úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich 
zneškodňování, Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité 
nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu a Stockholmské 
úmluvy o perzistentních organických polutantech. 

 
Delegace ČR podpoří přijetí ministerské deklarace, která bude obsahovat 

strategická a politická doporučení pro plnění aktivit v rámci ministerských konzultací. 
Její obsah by zároveň neměl překročit rámec navržených témat pro ministerské 
konzultace.  

 
 


