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Zásady postupu delegace České republiky 
 

Delegace bude na mimořádných konferencích vycházet ze Státní politiky 
životního prostředí a mezinárodních smluv, kterých je Česká republika smluvní 
stranou. Zároveň bude vycházet z možností České republiky plnit v budoucnu 
efektivně závěry Konference.  
 

Delegace ČR bude primárně prezentovat svá stanoviska na koordinačních 
zasedáních států EU a prosazovat, aby byla zohledněna v pozici Evropské unie, kterou 
bude Španělsko jménem EU  prezentovat v plénu.  
 

Delegace ČR se rovněž díky své pozici viceprezidenta 5. zasedání Konference 
smluvních stran Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech 
aktivně zapojí do jednání středo- a východoevropské regionální skupiny OSN.  
 

Delegace ČR podpoří, aby byro mimořádných konferencí tvořila byra řádných 
konferencí smluvních stran dotčených smluv a aby rozhodnutí byla přijímána pouze 
konsenzem.  
 

Při přípravě společného programu práce tří dotčených smluv na léta 2010-11 
bude delegace ČR vycházet z již schválených programů práce a rozpočtů jednotlivých 
smluv na dané období. Česká republika podpoří návrhy na společné činnosti 
v nejbližším období vyžadující financování nad rámec stávajících rozpočtů pouze pod 
podmínkou jejich financování z dobrovolných příspěvků tak, aby smluvní strany 
nebyly zavázány k navýšení povinných plateb do rozpočtu smluv na léta 2010-11.   
 

Při projednávání principů pro tvorbu společných programů práce pro období po 
roce 2012 bude delegace ČR dbát na to, aby žádná ze smluv nebyla v procesu 
znevýhodněna a aby společné programy pokrývaly pouze oblasti, kde je spolupráce 
účelná a slouží k efektivnějšímu dosažení cílů některé z dotčených smluv.  
 

Delegace ČR vezme na vědomí hodnocení výkonu společných služeb 
vytvořených v červnu 2009 na prozatímním základě a podpoří jejich pokračování bez 
časového omezení. Při diskusi o společném vedení podpoří možnost, která zajistí 
úspěšné a dlouhodobě efektivní pokračování procesu spolupráce a koordinace mezi 
dotčenými smlouvami a nebude pro ČR znamenat razantní nárůst členských příspěvků 
do rozpočtů smluv. 
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Delegace ČR bude prosazovat, aby byly přijaty alespoň obecné principy pro 
dlouhodobou programovou spolupráci, které by zaručovaly sladění společného 
programu smluv s činností Programu OSN pro životní prostředí pro chemické látky a 
odpady a programem práce Strategického přístupu k mezinárodnímu nakládání 
s chemickými látkami (SAICM).  
 

Delegace ČR podpoří takový systém schvalování budoucích společných 
programů práce a jejich financování, který bude plně respektovat právo smluvních 
stran rozhodovat o programu činnosti a rozpočtu na konferenci smluvních stran. 
 

Delegace ČR podpoří provedení prvního přezkumu dopadů plnění rozhodnutí 
o posílení spolupráce a koordinace dotčených smluv na konferencích smluvních stran 
v roce 2013. 
 

Delegace ČR podpoří přijetí zprávy ze zasedání. 
 


