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PROCES ROZŠIŘOVÁNÍ – VZTAH K BULHARSKU,
RUMUNSKU, TURECKU A ZEMÍM ZÁPADNÍHO
BALKÁNU
CHORVATSKO
Pozadí
Na svém zasedání 16. a 17.3. 2005 rozhodla Rada pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy nezahájit vstupní
rozhovory s Chorvatskem vzhledem k tomu, že nedostatečně spolupracovalo s ICTY.1 O týden později, na
zasedání Evropské rady, bylo rozhodnuto o vytvoření zvláštního týmu (task-force) pro přezkoumání míry
chorvatské spolupráce s ICTY. První prezentace nálezu Task-force byla prezentována Radě 25.4.2005. Tato
Rada žádné formální závěry k Chorvatsku nepřijala.

Aktuálně
Otázkou Chorvatska se bude zabývat Evropská rada 16. a 17. června 2005. Ta na základě
zprávy Task-force rozhodne, zda se mají s Chorvatskem zahájit přístupová jednání či nikoliv.
Evropská rada je tradičně tou institucí, která činí zásadní rozhodnutí v oblastech, ve kterých
se nedaří dosáhnout shody na úrovni Rady EU. Potvrdí-li červnová Evropská rada dosavadní
podmínku dopadení a předání ICTY generála Ante Gotoviny, dá se předpokládat zablokování
rozšiřovacího procesu s Chorvatskem na dlouhou dobu (dokud nebude Gotovina dopaden a
vydán).
Významný vliv na rozhodnutí Evropské rady bude mít pololetní zpráva vrchní prokurátorky
ICTY pro Radu bezpečnosti OSN. Bude-li zde Carla del Ponte konstatovat nedostatečné úsilí
chorvatských orgánů při spolupráci s ICTY, dá se předpokládat negativní rozhodnutí
Evropské rady. Začátkem června se Carla del Ponte chystá navštívit Záhřeb, 6.6. by se měla
setkat s předsedající zemí a sdělit jí své dojmy ze stavu chorvatské spolupráce.
Podle nejnovějšího průzkumu (28.5. deník Novi List) se 53,2% Chorvatů vyslovuje pro vstup
země do EU, 30% proti, 16,8 neví.

TURECKO
Pozadí
Evropská rada na svém zasedání 16. a 17. 12. 2004 zopakovala své závěry z Helsinek, že Turecko je
plnohodnotným kandidátem, na nějž se vztahují stejná vstupní kritéria jako na ostatní kandidáty. Vstupní
vyjednávání mohou začít, vzhledem k tomu, že Komise předložila zprávu podle které Turecko splňuje politická
kritéria, bez zbytečných prodlev. Evropská rada ocenila pokrok, jakého Turecko v naplňování kodaňských
kritérií dosáhlo a vyzvala Turecko, aby v reformním procesu nepolevilo. Začátek vstupního vyjednávání byl
stanoven na 3. října 2005. Před započetím vstupních jednání (3. října 2005) Turecko musí uznat Kyperskou
republiku a dokončit politické reformy.2

Aktuálně
Evropský soud pro lidská práva rozhodl 12. května 2005, že soud vedený proti Abdullahu
Öcalanovi (1999) neproběhl spravedlivě. Soud nejednal nezávisle a nestranně a rovněž bylo
1

Pro podrobný přehled o průběhu jednání o Chorvatsku v orgánech Rady, včetně pozic jednotlivých aktérů, Viz
mimoseznamová práce PI č. 901a: „Proces Rozšíření – Chorvatsko: přehled o současné situaci (k 21.3. 2005)“.
Práce je dostupná na vyžádání v PI.
2
Pro podrobnější informaci o vztahu EU-Turecko viz Informační studii Parlamentního institutu č. 3.031
„Evropská unie a Turecko.“
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porušeno právo obžalovaného na právní asistenci. Turecko bylo vyzváno k opakování
soudního procesu. Turecko v reakci přislíbilo toto rozhodnutí Evropského soudu pro lidská
práva naplnit.
Zahájení přístupových jednání by mohla být výrazně zkomplikována vývojem na německé
vnitropolitické scéně. Po prohraných zemských volbách v Severním Porýní – Vestfálsku se
rozhodla vládní SPD vyvolat předčasné volby do Spolkové rady. V případě vítězství opoziční
CDU/CSU lze očekávat výrazný posun v postoji Německa k k procesu rozšíření EU o Turecko.

BULHARSKO A RUMUNSKO
Pozadí
25. dubna 2005 podepsali představitelé Rumunska, Bulharska a členských států EU smlouvy o přistoupení těchto
zemí. Budou-li tyto smlouvy ratifikovány ve všech 27 parlamentech a nerozhodne-li Rada (na základě
hodnotících zpráv Komise) o odložení jejich vstupu v platnost, Rumunsko a Bulharsko se k 1.1. 2007 stanou
členy Evropské unie.

Aktuálně
17. května 2005 byla smlouva o přistoupení Rumunska k Evropské unii ratifikována
jednomyslně (všemi 434 hlasy) v rumunském parlamentu. O přistoupení se v Rumunsku
nekonalo referendum.
Bulharsko ratifikovalo smlouvu o přistoupení již 11. května, z 240 poslanců parlamentu se
jich pro vylovilo 230. Ani zde se referendum nekonalo.
Rozhodnutím vedení frakcí v Evropském parlamentu Rumunsko a Bulharsko nebudou mít
zatím (do ledna 2006) možnost vyslat do Evropského parlamentu své pozorovatele.
Rozhodnutí bylo zdůvodněno dočasným nedostatkem prostorových a překladových kapacit. 10
zemí, které se staly členy EU v květnu 2004, mohlo své pozorovatele vyslat do Evropského
parlamentu hned po podpisu smluv o přistoupení.

BOSNA A HERCEGOVINA
Pozadí
V roce 2003 vypracovala Evropská komise studii proveditelnosti k možnosti uzavření Dohody o stabilizaci a
přidružení s Bosnou a Hercegovinou. Bylo identifikováno 16 hlavních reformních kroků, které musí Bosna a
Hercegovina uskutečnit. Pro současný stav naplňování těchto kroků viz zprávu Evropské komise o Bosně a
Hercegovině za rok 2004. Ze zemí západního Balkánu má již Evropská unie uzavřeny Dohody o stabilizaci a
přidružení s Chorvatskem a bývalou jugoslávskou republikou Makedonií. U zemí, které jsou součástí
stabilizačního a asociačního procesu (všechny země západního Balkánu), se předpokládá jejich budoucí členství
v EU a Dohody o stabilizaci a přidružení slouží k jejich přípravě na toto členství.

Aktuálně
3. května při své návštěvě Sarajeva německý kancléř Gerhard Schröder ocenil rychlost
reformního procesu v Bosně a Hercegovině a vyslovil se pro co nejrychlejší zahájení
vyjednávání o Dohodě o stabilizaci a přidružení s touto zemí.
V týdnu 16-20.5.2005 ztroskotal pokus o provedení policejní reformy v Bosně a Hercegovině,
především pro odpor bosensko-srbské entity k centralizaci policie na federální úrovni.
Delegace Evropské komise sdělila (19.5.) zástupcům Bosny a Hercegoviny, že bez přijetí této
policejní reformy a dále nového zákona o rozhlasovém a televizním vysílání nebudou moci být
zahájena jednání o uzavření Dohody o stabilizaci a přidružení.
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DOKUMENTY SPOLEČNÉ ZAHRANIČNÍ A
BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY
IMPLEMENTACE EVROPSKÉ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE,
EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ A OBRANNÁ POLITIKA
VOJENSKÝ A CIVILNÍ MANAGEMENT KONFLIKTŮ
Rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2001/80/SZBP o zřízení Vojenského štábu
Evropské unie. 3.5.2005 – 8159/05
• Status dokumentu: Rozhodnutí Rady, připraveno ke schválení v Radě
Rada, na základě doporučení Politického a bezpečnostního výboru, se rozhodla pozměnit
organizaci a strukturu Vojenského štábu EU (VŠEU), tak aby zohlednila některé jeho nové
úkoly. Zde se jedná především o schopnost Unie realizovat samostatné (bez účasti NATO)
operace, kdy není ani určeno žádné národní velitelství.
Zpráva z panelové diskuse na téma „Modalities for Rapid Deployment and Civilian
Response Teams“, která se konala 14. a 15. dubna ve Stockholmu. 3.5.2005 – 8665/05
• Status dokumentu: Zpráva sekretariátu Rady Výboru pro civilní aspekty krizového
managementu (pracovní skupina Rady – CIVCOM). LIMITE
V souladu s programem rozvoje Civilního hlavního cíle 2008 (viz. dok. 7891/05) se ve
Stockholmu konal odborný seminář zabývající se přednostně použitelností konceptu Civilních
týmů rychlé reakce (Civilian Response Teams – CRT´s) v předoperační fázi civilní mise
Evropské unie. Seminář se zabýval především působností CRT´s, jejich složením a
modalitami jejich nasazení do akce.
Za Českou republiku se semináře zúčastnil pan Jiří Šurman ze Stálého zastoupení ČR při
Evropské unii.
Víceúčelové zdroje pro operace civilního krizového managementu – Civilní týmy rychlé
reakce, 20.5.2005 – 9126/05
• Status dokumentu: pracovní dokument Sekretariátu Rady. LIMITE
Materiál vypracovaný Sekretariátem Rady s ohledem na priority Civilního hlavního cíle 2008.
Civilním týmem rychlé reakce se rozumí víceúčelová kapacita, složená především ze
specialistů z členských států, schopná rychlého nasazení v krizové oblasti.
Tabulka rozvoje prostředků I/2005. 12.5.2005 – 8673/05
• Status dokumentu: pracovní dokument Politicko-vojenské skupiny (Politico-military
group – PMG). LIMITE
Každých šest měsíců je Radě předkládána zpráva o rozvoji vojenských prostředků EU.
Tabulka poukazuje na pokrok dosažený v oblastech, kde má Unie nedostatky.
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Obecné standardy pro chod operací v rámci Evropské bezpečnostní a obranné politiky.
2.5.2005 – 8373/2/05
• Status dokumentu: Pracovní dokument Politicko-vojenské skupiny pro jednání
Politického a bezpečnostního výboru. LIMITE
Jedná se o koncepční dokument, který by měl být využíván při plánování budoucích operací
v rámci Evropské bezpečnostní a obranné politiky. Jeho cílem je, aby účastníci operace (a
také její místní personál) dodržovali vysoké standardy jednání.
Stanovisko Výboru pro civilní aspekty krizového managementu k implementaci
Koncepce výcviku v oblasti Evropské bezpečnostní a obranné politiky. 3.5.2005 –
8675/05
• Status dokumentu: Stanovisko Výboru pro civilní aspekty krizového managementu
(CIVCOM) pro Politický a bezpečnostní výbor. LIMITE
Jedná se o stanovisko CIVCOM k dokumentu „Implementation of the EU Training Concept
in ESDP - Analysis of Training Requirements in the field of ESDP“ – dokument 7774/2/05.
Výcvik v oblasti ESDP (Evropská bezpečnostní a obranná politika) je důležitým prvkem
rozvoje interoperability kapacit (zvláště personálních), které členské státy dodávají do misí
ESDP.
Stanovisko Výboru pro civilní aspekty krizového managementu k Evropskému
výcvikovému programu 2006-2010. 3.5.2005 – 8677/05
• Status dokumentu: Stanovisko Výboru pro civilní aspekty krizového managementu
(CIVCOM) pro Politický a bezpečnostní výbor. LIMITE
Jedná se o stanovisko CIVCOM k dokumentu „draft EU Exercise Programme 2006-2010“ –
dokument 6653/2/05. Tento výcvikový program má za cíl zdokonalit procedury
(institucionální i operační) operací EU v rámci Evropské bezpečnostní a obranné politiky
(ESDP). Smyslem výcviku v ESDP je dosažení stavu, kdy experti EU, kteří se účastní
operace v rámci ESDP, splňují určité minimální požadavky co se týče předpokladů jak
obecných, tak konkrétních podle charakteru dané mise.
Stanovisko Výboru pro civilní aspekty krizového managementu k návrhu konečné
zprávy o výcviku v Evropské bezpečnostní a obranné politice. 3.5.2005 – 8678/05
• Status dokumentu: Stanovisko Výboru pro civilní aspekty krizového managementu
(CIVCOM) pro Politický a bezpečnostní výbor. LIMITE
Jedná se o stanovisko CIVCOM k dokumentu „draft Final Training Report (FTR) on Training
in ESDP“ – dokument 7770/2/05. Zpráva hodnotí dosavadní aktivity v oblasti výcviku
v Evropské bezpečnostní a obranné politice.
Modality fungování Evropské bezpečnostní a obranné univerzity, 27.5.2005 – 9184/05
• Status dokumentu: pracovní materiál z jednání Politicko-vojenské skupiny
Základní principy fungování Evropské bezpečnostní a obranné univerzity (European Security
and Defence College – ESDC) byly stanoveny Radou EU v září 2004 v rámci Koncepce
výcviku v Evropské bezpečnostní a obranné politice.
Návrh Zprávy o činnosti EU v oblasti prevence konfliktů, včetně implementace
Evropského programu pro prevenci ozbrojených konfliktů, 19.5.2005 – 9005/05
• Status dokumentu: návrh zprávy pro Evropskou radu LIMITE
Zpráva poskytuje přehled činnosti EU v oblasti prevence ozbrojených konfliktů od července
2004. Tato zpráva je každoročně předkládána (červnové) Evropské radě, která ji schvaluje.
Kontakt:
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VOJENSKÉ A CIVILNÍ MISE
Společná akce Rady 2005/355/SZBP o poradní a pomocné misi Evropské unie pro
reformu bezpečnostního sektoru v Konžské demokratické republice (KDR), 2.5.2005 –
úřední věstník L112.
• Status dokumentu: společná akce Rady
Cílem společné akce je přispět k reformě bezpečnostních složek v DRK zřízením poradní a
pomocné mise. Odborníci budou především přiděleni kabinetu ministra obrany, generálního
štábu, Národního výboru pro odzbrojení demobilizaci a opětovné začlenění a Smíšeného
operačního výboru. Finanční referenční částka určená k hrazení výdajů souvisejících s misí
činí 1 600 000 EUR, hrazena je z rozpočtu ES.
Zpráva velitele mise EUJUST THEMIS obsahující návrhy pro další činnost EU,
11.5.2005 – 8843/05
• Status dokumentu: Zpráva velitele mise pro Radu EU. LIMITE
Zpráva obsahuje přehled o průběhu mise a dává doporučení k dalším akcím EU. Mise
EUJUST Themis (viz. společná akce Rady 2004/523/SZBP) působí v Gruzii od 16. července
2004 (mandát na jeden rok). Jejím úkolem je podpora vlády práva (zvláštní zaměření na
reformu soudního systému).
Doporučení zvláštního zástupce EU pro jižní Kavkaz a velitele mise EUJUST THEMIS
ohledně naplňování cílů EUJUST THEMIS, poté co její mandát skončí, 26.5.2005 –
9342/05
• Status dokumentu: zpráva zvláštního zástupce EU pro oblast jižního Kavkazu a
velitele mise EUJUST THEMIS pro Radu EU. LIMITE
20.5. 2005 přijala gruzínská vláda strategii pro reformu gruzínského trestního soudnictví.
Autoři zprávy doporučují asistovat gruzínské vládě při implementaci této strategie i po
vypršení mandátu EUJUST THEMIS v červenci tohoto roku, bude-li o to gruzínskou stranou
projeven zájem.
Návrh vzorové dohody o postavení sil pod vedením Evropské unie mezi Evropskou unií
a hostitelským státem. 18.5.2005 – 8720/05
• Status dokumentu: návrh vypracovaný sekretariátem Rady LIMITE
Sekretariát Rady vypracoval návrh modelové dohody mezi EU a hostitelským státem o statutu
sil vedených Evropskou unií v dané zemi. Doposud byly tyto dohody vypracovávány ad hoc
pro každou misi. Do budoucna by se podoba těchto dohod měla držet jednotného formátu.

SANKCE A EMBARGA
Seznam zbrojních embarg EU, zbrojních embarg uvalených Radou bezpečnosti OSN a
zbrojních embarg uvalených Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. 4.5.2005
– 8715/05.
• Status dokumentu: Informační materiál zpracovaný Sekretariátem Rady
Jedná se o aktualizovaný přehled všech embarg uvalených Evropskou unií, Organizací
spojených národů a Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě na vývoz zbraní a
vojenského materiálu.
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BOJ PROTI TERORISMU
Evropský akční plán boje proti terorismu – update, 24.5.2005 – 8211/05
• Status dokumentu: aktualizovaná verze akčního plánu. LIMITE
Aktualizovaná verze Evropského akčního plánu boje s terorismem, vypracovaná
předsednictvím ve spolupráci s Koordinátorem boje proti terorismu. Určeno k projednání
v Radě EU/Evropské radě.
Evropský akční plán boje proti terorismu – příspěvek Europolu, 23.5.2005 – 9156/05
• Status dokumentu: zpráva Europolu Radě. LIMITE
Zpráva Europolu o jeho činnosti v oblasti boje proti terorismu.
Zpráva Eurojustu o opatřeních přijatých v oblasti boje proti terorismu, 23.5.2005 –
9157/05
• Status dokumentu: zpráva Eurojustu Radě
Na základě požadavku Rady ze 14.4. 2005 vypracoval Eurojust zprávu o opatřeních, která
implementoval v období od prosince 2004 v rámci boje proti terorismu.

ZASEDÁNÍ EVROPSKÉ RADY V ČERVNU 2005
Komentovaný návrh pořadu jednání Evropské rady zasedající 16. a 17.
11.5.2005 – 8768/05
• Status dokumentu: dokument předsednictví
Předsednictví informuje Radu o agendě, kterou chystá pro zasedání Evropské rady
června v Bruselu. Hlavními tématy budou finanční perspektiva, Lisabonská
Udržitelný rozvoj, Pakt stability a růstu, Haagský program, boj proti terorismu,
(Chorvatsko, Turecko, Bulharsko, Rumunsko) a vnější vztahy.3

6. 2005.
16. a 17.
strategie,
rozšíření

RŮZNÉ
Rozpočet Společné zahraniční a bezpečnostní politiky – stav ke 30.4.2005. 4.5. 2005 –
8758/05
• Status dokumentu: Stav rozpočtu SZBP, předložen Evropskou komisí.
Rozpočet pro oblast Společné zahraniční a bezpečnostní politiky činí pro rok 2005 62.200.000
Euro.
Správa utajovaných informací EU (EUCI) - Pokyny pro označování dokumentů a pro
používání zkrácených klasifikací. 11.5.2005 – 8821/05
• Status dokumentu: Pokyny vypracované Bezpečnostním výborem, předloženy ke
schválení Radou. LIMITE
Utajované informace jsou spravovány v souladu s bezpečnostními předpisy Rady
(2001/264/ES a 2001/1049/ES). Za účelem poskytnutí jasného vodítka uživatelům při
označování jednotlivých částí utajovaných dokumentů delších než jedna strana vypracoval
Bezpečnostní výbor pokyny pro používání zkráceného klasifikačního označení, jakož i
označení průvodních sdělení nebo průvodních dopisů pro utajované dokumenty.
3

Na základě návrhu pořadu jednání lze předpokládat, že Evropská rada se bude věnovat vztahům EU s Ruskem,
Ukrajinou, Tureckem a Chorvatskem a také Evropskou politikou sousedství – tedy vesměs tématy jimiž se
Výbor pro evropské záležitosti rozhodl dlouhodobě zabývat.
Kontakt:
Václav Štěrba, tel. 2237, email: sterbav@psp.cz
Štěpán Pecháček, tel. 2226, email: pechacek@psp.cz
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MEZINÁRODNÍ VZTAHY EU, POSTOJE K JEDNOTLIVÝM
OBLASTEM
AFRIKA
Stanovisko Výboru pro civilní aspekty krizového managementu k seznamu dokumentů
EU, které by bylo možno poskytnout Africké unii a sub-regionálním organizacím.
4.5.2005 – 8161/05
• Status dokumentu: Stanovisko Výboru pro civilní aspekty krizového managementu
(CIVCOM) pro Politický a bezpečnostní výbor (PBV). LIMITE
V rámci Akčního plánu pro Afriku (10538/3/04) se Evropská unie rozhodla poskytnout
Africkým regionálním a sub-regionálním organizacím své koncepční dokumenty. S jejich
pomocí by tyto organizace (především Africká unie) měly být schopny vytvořit své vlastní
koncepční dokumenty. V příloze ke stanovisku je seznam dokumentů, které CIVCOM
doporučuje těmto organizacím poskytnout.
Pozice EU k Euro-africkému partnerství. 12.5.2005 – 8894/05
• Status dokumentu: Pozice EU, prezentovaná africké straně během setkání EU-Afrika
(11.4.2005) na ministerské úrovni. LIMITE
V tomto dokumentu Unie definuje svoji pozici a svoji strategii vůči Africké unii, založené
v červenci 2002.
Návrh nařízení Rady o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených
proti některým osobám, které poškozují mírový proces a porušují mezinárodní právo v
konfliktu v oblasti Darfur v Súdánu. 12.5.2005 – 8909/05
• Status dokumentu: návrh nařízení předložený Komisí (KOM(2005) 180 v konečném
znění)
29. března 2005 rozhodla Rada bezpečnosti OSN o rozšíření omezujících opatření pro Súdán
(rezoluce č. 1591). Tatro omezující opatření se vztahují na zmrazení peněžních prostředků a
hospodářských zdrojů osob, které OSN označila jako osoby poškozující mírový proces a
představující hrozbu pro stabilitu v oblasti Darfur, a které se dopouštějí porušování
mezinárodního práva v humanitární oblasti a oblasti lidských práv nebo jiných násilností,
porušují zbrojní embargo nebo jsou odpovědné za některé útočné vojenské lety.
Vzhledem k tomu, že zmrazení peněžních prostředků spadá do působnosti Smlouvy o EHS,
Komise vypracovala příslušný návrh.
Návrh nařízení Rady doplňující nařízení Rady (ES) 131/2004 o zavedení některých
zvláštních omezujících opatření proti Súdánu. 19.5.2005 – 9071/05
• Status dokumentu: návrh nařízení předložený Komisí (KOM(2005) 182 v konečném
znění)
Na základě společného postoje 2004/31/SZBP z 9.1. 2004 a nařízení Rady (ES) 131/2004 z
26.2. 2004 realizuje Evropská unie vůči Súdánu embargo na vývoz zbraní, střeliva a
vojenského materiálu a také finanční a technické pomoci spojené s vojenskými aktivitami. Za
účelem přizpůsobení embarga rezoluci Rady bezpečnosti OSN z 29. března 2005 (viz výše) je
zapotřebí nařízení Rady (ES) 131/2004 doplnit.

Kontakt:
Václav Štěrba, tel. 2237, email: sterbav@psp.cz
Štěpán Pecháček, tel. 2226, email: pechacek@psp.cz
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Společný postoj Rady týkající se omezujících opatření proti Súdánu a zrušení
společného postoje 2004/31/SZBP, 23.5.2005 – 8383/05
• Status dokumentu: Návrh společného postoje, připravený ke schválení v Radě
Rada nahrazuje společný postoj 2004/31/SZBP o zbrojním embargu novým společným
postojem, tak aby byl v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN z 29. Března 2005.
Základ pro konsolidovaný „balíček“ EU na podporu mise Africké unie v Súdánu
(AMIS), 23.5.2005 – 9245/05
• Status dokumentu: pracovní dokument Sekretariátu Rady
Rada pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy rozhodla 23.5. 2005 o podpoře vojenské mise
Africké unie v Súdánu. Modality této pomoci jsou nyní projednávány ve specializovaných
orgánech Rady (Politický a bezpečnostní výbor). Dokument obsahuje přehled prostředků a
kapacit, které Evropská unie Africké unii poskytne.

UKRAJINA
Doplňující zpráva k závěrům Rady z 21. února 2005 – Ukrajina a deklarace, demarše a
společné postoje EU v oblasti Společné zahraniční a bezpečnostní politiky. 10.5.2005 –
8754/05
• Status dokumentu: Závěry z jednání pracovní skupiny pro východní Evropu a střední
Asii (COEST), pro Politický a bezpečnostní výbor. LIMITE
Ve svých závěrech z 21. února se Rada rozhodla, že Ukrajina by měla být přizývána ke
slaďování svých pozic vůči regionálním i mezinárodním tématům s pozicemi EU. Pracovní
skupina Rady tuto možnost na přelomu dubna a května diskutovala. V tomto dokumentu
prezentuje své závěry. Mimo jiné doporučuje navázání obdobné spolupráce i s Moldavskem.

ZEMĚTŘESENÍ A TSUNAMI V TICHÉM OCEÁNU
Zemětřesení a tsunami v Tichém oceánu, 18.5.2005 – 8961/05
• Status dokumentu: doplňující zpráva (follow-up) k Akčnímu plánu EU
Akční plán EU na pomoc obětem Tsunami (5788/05) byl Radou přijat 31.1.2005.
Předsednictví podává zprávu o průběhu jeho implementace.

Kontakt:
Václav Štěrba, tel. 2237, email: sterbav@psp.cz
Štěpán Pecháček, tel. 2226, email: pechacek@psp.cz
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RADA PRO VŠEOBECNÉ ZÁLEŽITOSTI A VNĚJŠÍ
VZTAHY
Závěry Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy – všeobecné záležitosti
Závěry Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy – vnější vztahy
Rada pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy zasedala 23.-24. května v Bruselu. V rámci
všeobecných záležitostí se Rada věnovala hlavně přípravě Evropské rady (Brusel 16.-17.
června). V oblasti vnějších vztahů se zabývala Evropskou bezpečnostní a obrannou politikou,
Barcelonským procesem, přípravou zářijového summitu OSN, Blízkým východem,
Uzbekistánem, Burundi, Súdánem a pokračováním akčního plánu EU pro pomoc oblastem
postiženým tsunami. K některým z těchto témat přijala závěry.
Závěry Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy o Uzbekistánu, 23.5.2005
• Status dokumentu: závěry Rady
Rada vyjádřila znepokojení nad posledním vývojem ve východním Uzbekistánu. Bude nadále
monitorovat vývoj situace.
Rada odsoudila přehnané, neadekvátní a nevybíravé použití síly ze strany uzbeckých
bezpečnostních sil. V této souvislosti vyzvala uzbecké orgány k respektování jejich
mezinárodních závazků k dodržování principů demokracie, právního státu a lidských práv.
Rada vyzvala uzbecké orgány k umožnění nezávislého vyšetření daných událostí.
Rada je připravena využít nástrojů dostupných v rámci Dohody o partnerství a spolupráci
mezi EU a Uzbekistánem za účelem poskytnutí humanitární pomoci zasažené populaci.
Pozadí
Nepokoje vypukly v polovině května ve východouzbeckém Andižanu. Uzbecká vláda nepokoje násilně potlačila
s odůvodněním, že se jedná o povstání islamistických extremistů. Uzbecká vláda znemožňuje vstup do oblasti
zahraničním pozorovatelům i humanitární pomoci. Počty obětí jsou odhadovány na 745 – 1000.
V článku 2 Dohody o partnerství a spolupráci mezi EU a Uzbekistánem (od roku 1999) se uvádí, že základními
elementy tohoto partnerství jsou respekt k demokratickým principům, principům mezinárodního práva a lidských
práv podle Charty OSN.

Závěry Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy o pokroku směrem k naplnění
Rozvojových cílů milénia, 24.5.2005
• Status dokumentu: závěry Rady
Rada zopakovala svůj zájem na implementaci Rozvojových cílů milénia (Millenium
Development Goals – MDG). EU má zájem na tom, aby se zářijový summit OSN věnoval
právě hlavním tématům MDG, tedy: udržitelnému rozvoji, zajištění rovnosti mužů a žen,
lidský právům, demokracii, vládě práva, intensivnímu boji s AIDS, malárií a tuberkulózou,
udržení životního prostředí, zajištění bezpečnosti, boji s chudobou.
Co se týče financování MDG, Rada konstatovala, že členské státy EU jsou na nejlepší cestě
splnit limit 0,39% HDP poskytovaných na rozvojovou pomoc v roce 2006. Staré členské státy
(EU-15) mají do roku 2010 poskytovat na rozvojovou pomoc 0,51% HDP a do roku 2015
0,7%HDP. Nové členské státy mají usilovat o dosažení hranice 0,17% do roku 2010, resp.
0,33% do roku 2015.
Rada se v souvislosti s naplňováním MDG dále věnovala otázkám dalších zdrojů financování
rozvoje, dluhů rozvojových zemí, efektivitě poskytované pomoci a obchodní spolupráci
s rozvojovými zeměmi. Zvláštní důraz je kladen na pomoc africkým zemím.

Kontakt:
Václav Štěrba, tel. 2237, email: sterbav@psp.cz
Štěpán Pecháček, tel. 2226, email: pechacek@psp.cz

12

Závěry Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy o Súdánu, 23.5.2005
• Status dokumentu: závěry Rady
Rada vzala na vědomí pokrok dosažený při implementaci Všeobecné mírové dohody.
Zdůraznila, že její plná implementace a rozjezd demokratizačního procesu, včetně řešení
Dárfúrské krize, jdou rozhodujícími faktory pro budoucnost vztahů mezi EU a Súdánem.
Embargo na vývoz zbraní do Súdánu zůstává v platnosti.
Rada zůstává připravena přijmout další restriktivní opatření proti osobám nebo skupinám
odpovědným za další eskalaci konfliktu.4
Zlepšení bezpečnostní situace v Dárfúru je podle EU možné nejlépe dosáhnout spoluprácí
Evropské unie s Africkou unií (AU). EU je připravena poskytnout AU a její misi v Dárfúru
(AMIS) vojenskou, policejní i civilní pomoc.
Rada přivítala rezoluci o Súdánu přijatou během 61. zasedání komise pro lidská práva a
vyzvala súdánskou vládu ke přijetí všech opatření zmíněných v této rezoluci.
Aktuálně
26. května proběhla v Adis Abebě dárcovská konference pro misi Africké unie v Súdánu.
Mezinárodní dárci slíbili přispět materiální a logistickou pomocí v celkové hodnotě 200 mil.
Dolarů (Kanada 134 mil., USA 50 mil., 12 mil. Velká Británie, 2,5 mil. Francie a Německo).
Součástí pomoci jsou i obrněná vozidla či vrtulníky. Pomoc přislíbila i Evropská unie (viz
dokument 9245/05)
Mise AMIS má v současné době 2200 vojáků, do konce září by se jejich počet měl zvýšit na
7700 a během příštího roku by měl dosáhnout až 12000.
Závěry Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy o Evropské bezpečnostní a
obranné politice, 23.5.2005
• Status dokumentu: závěry Rady
V kontextu implementace Hlavního cíle 2010 (HC 2010) schválila Rada současné znění
Katalogu požadavků (Requirements Catalogue). Katalog obsahuje hypotézy strategického
plánování, pět ilustračních scénářů pro krizový management a seznam kapacit které jsou
zapotřebí k naplnění cílů v HC 2010.
Rada vzala na vědomí zprávu o pokroku v oblasti vytváření vojenských kapacit. Součástí této
zprávy je tabulka rozvoje prostředků (Capability Improvement Chart – viz dok. 8673/05).
Také schválila hodnotící zprávu o ECAP (European Capability Action Plan), připravenou
Vojenským výborem EU ve spolupráci s Evropskou obrannou agenturou.
Rada se dále zabývala vývojem sil rychlé reakce, Evropskou obrannou agenturou, operacemi
ALTHEA a EUSEC RD, obecnými standardy pro chod operací v rámci Evropské
bezpečnostní a obranné politiky a bojem proti terorismu.

4

Viz návrhy nařízení COM (2005)180 final a COM (2005) 182 final
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