Příloha
usnesení vlády
ze dne 7. listopadu 2018 č. 734
Zásady postupu delegace České republiky
Delegace České republiky bude při jednání vycházet z platné legislativy ČR a EU týkající se
snižování rizika spojeného s negativními účinky rtuti na člověka a životní prostředí, a také
ze zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti tak, aby se aktivity navrhované v rámci
Minamatské úmluvy (dále také jako „Úmluva“) neduplikovaly. Delegace ČR se aktivně
zúčastní koordinačních schůzek Evropské unie v zájmu prosazování pozic ČR, a to jak
v globálním, tak i regionálním měřítku.
Delegace ČR zejména:


podpoří přijetí opatření a pravidel, na jejichž základě budou získávány údaje pro
efektivní hodnocení účinnosti Úmluvy. Monitorovací aktivity podpoří v rozsahu, který
bude pro tento účel nezbytně nutný, dlouhodobě udržitelný a v němž budou
maximálně využity stávající monitorovací systémy, a to v souladu s koordinovanou
pozicí EU,



podpoří přijetí pokynů pro dočasné uskladňování komoditní rtuti, a to v souladu
s příslušným rozhodnutím Rady EU,



podpoří přijetí zásad pro management kontaminovaných míst a popř. podpoří další
práci na jejich aktualizaci, a to v souladu s koordinovanou pozicí EU,



v rámci finančních otázek podpoří taková řešení, která budou využívat existujících
dostupných zdrojů a mechanismů, včetně přijetí návrhu memoranda o porozumění
mezi Radou Globálního fondu životního prostředí (GEF) a konferencí smluvních stran
Minamatské úmluvy,



při projednávání otevřené části jednacího řádu podpoří společnou pozici EU
k možnosti hlasování o věcných záležitostech kvalifikovanou většinou po vyčerpání
všech možností při hledání konsensu,



podpoří přijetí jednacího řádu Výboru pro plnění a dodržování Úmluvy na základě
návrhu, který byl připraven tímto výborem,



při projednávání otázek souvisejících s rozpočtem a programem práce se bude
zasazovat o účelné, efektivní a hospodárné využívání finančních prostředků tak, aby
rozpočet odpovídal možnostem smluvních stran hradit vyměřené příspěvky,



podpoří takové uspořádání stálého sekretariátu Minamatské úmluvy, aby se jednalo
o nákladově výhodnou variantu s přihlédnutím k vazbám na Basilejskou úmluvu,
Rotterdamskou úmluvu a Stockholmskou úmluvu,



bude flexibilní ohledně možností pořádání 3. zasedání konference smluvních stran
(COP-3) Úmluvy, pokud jde o místo a čas, jestliže se navržené možnosti nebudou
překrývat s tematicky příbuznými mezinárodními procesy; zároveň ČR nezamýšlí
nabídnout pořádání COP-3 na svém území,



bude akceptovat nominaci kandidáta/-ky za ČR do orgánů zřizovaných pod Úmluvou
v případě, že nebude k dispozici jiný/-á kandidát/-ka za region střední a východní
Evropy.

