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PROCES ROZŠIŘOVÁNÍ – VZTAH K BULHARSKU,
RUMUNSKU, TURECKU A ZEMÍM ZÁPADNÍHO
BALKÁNU
ALBÁNIE
Pozadí
Jednání o uzavření Stabilizační a asociační dohody byla s Albánií zahájena v roce 2003 a mohla by být
dokončena ještě letos, bude-li Evropská komise ve své podzimní zprávě spokojena s průběhem demokratického a
reformního procesu. Hlavním úkolem Albánie pro tento rok bylo uspořádání červencových parlamentních voleb,
tak aby byly v souladu s mezinárodními standardy pro demokratické volby. Podle zprávy volební pozorovací
mise OBSE1 však volby splnily tyto standardy jen částečně.

Aktuálně
Nový kabinet Saliho Berishi zahajuje poměrně rázná opatření proti pašerákům drog a lidí.
17.10. se jeho kabinet rozhodl zakázat používání člunů s přídavným motorem – hlavního
dopravního prostředku pašeráků. Boj s organizovaným zločinem je jedna z hlavních podmínek
EU pro uzavření jednání o Stabilizační a asociační dohodě. Zpráva Evropské komise je
očekávána na 9.11.

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. K naplňování těchto kroků viz zprávu Evropské komise o Bosně a Hercegovině za rok
2004. Další zpráva bude zveřejněna během podzimu 2005. Poslední hlavní překážkou pro zahájení vyjednávání
o Stabilizační a asociační dohodě bylo provedení policejní reformy na celém území Bosny a Hercegoviny. Pokus
o reformu ztroskotal nejdříve v květnu a poté opět v září 2005 na odporu parlamentu Republiky Srbské, který
nesouhlasil s centralizací policejních složek v Sarajevu.

Aktuálně
• Ve svých závěrech z 3.10. 2005 potvrdila Rada EU, že jednání nemohou být zahájena
v původním plánovaném termínu (21.11). Na druhou stranu ale zdůraznila, že zahájení
jednání je stále ještě možné stihnout v tomto roce, byla-li by policejní reforma v co nejbližší
době přijata.
• 5.10. hlasoval parlament Republiky Srbské o policejní reformě znovu. Formálně to ale
bylo provedeno tak (pro zachování tváře), že vláda RS předložila parlamentu vlastní návrh
zákona o policejní reformě, který však byl prakticky identický s návrhem původním. Tento
návrh byl bosensko-srbským parlamentem přijat velkou většinou. Zákon musel být posléze
schválen ještě federálním parlamentem, stalo se tak v úterý 18.10.
• Důvodem pro náhlý obrat bosenských Srbů byla pochopitelně představa ztrácející se
Stabilizační a asociační dohody. Spekulace ale také hovoří o tom, že velký tlak na bosenskosrbské politiky vyvinul Vysoký představitel Paddy Ashdown, který z titulu své funkce
disponuje značnými pravomocemi (včetně odvolávání politiků).
• S ohledem na tento vývoj doporučila 21.10. Evropská komise Radě zahájit jednání o
Stabilizační a asociační dohodě s Bosnou a Hercegovinou. Současně předložila návrh
rámce pro budoucí vyjednávání. V případě jednomyslné shody v radě by jednání mohla být
1

http://www.osce.org/documents/odihr/2005/07/15541_en.pdf
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zahájena ještě v prosinci tohoto roku (např. k desetiletému výročí podpisu Pařížské mírové
smlouvy – 14.12.1995)

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 z důvodu neplnění
přístupových podmínek o odložení jejich vstupu v platnost, Rumunsko a Bulharsko se k 1.1. 2007 stanou členy
Evropské unie. O odložení vstupu daných zemí do Unie bude Rada rozhodovat jednomyslně, u Rumunska bude
v případě nedostatků v určitých oblastech stačit i kvalifikovaná většina. Možností odkladu se bude Rada zabývat
nejpozději v červnu 2006, důležitými pro ni budou hodnotící zprávy Evropské komise.

Aktuálně
25.10.2005 předložila Evropská komise dlouho očekávané hodnotící zprávy k Bulharsku a
Rumunsku. Komise v těchto zprávách nedoporučila odsunutí vstupu ani jedné z obou zemí,
nicméně identifikovala řadu nedostatků, které musí být co nejdřívěji napraveny. Další
hodnotící zprávy Komise předloží v dubnu-květnu 2006 a podle vyjádření Komisaře pro
rozšíření Olliho Rehna nebude váhat s doporučením posunout termín vstupu pro tu či onu
zemi na 1.1.2008, pokud nebudou všechny podmínky náležitě splněny.
Hlavní problémy zůstávají u obou zemí stejné – korupce na všech úrovních, pomalé reformy
státní správy a soudnictví, nedostatečná kontrola hranic či (ne)připravenost na čerpání
prostředků ze strukturálních fondů.
Hodnotící zpráva k Bulharsku viz COM (2005) 534 final
Hodnotící zpráva k Rumunsku viz COM (2005) 534 final

CHORVATSKO
Pozadí
Během zasedání Rady EU 3.10. v Lucemburku informovala Carla del Ponte přítomné ministry zahraničí, že
Chorvatsko nyní plně spolupracuje s ICTY a dělá vše co je v jeho silách k dopadení generála Gotoviny. Rada EU
následně 4.10. zahájila přístupové rozhovory s Chorvatskem. Rada ovšem Chorvatsko varovala, že zachování
plné spolupráce s ICTY je nezbytnou podmínkou pro úspěšný průběh přístupových jednání.

Aktuálně
• V rozhovoru, který 10.10. poskytl finskému deníku Helsingin Sanomat, vyzval Komisař
pro rozšíření opakovaně Chorvatsko k zachování plné spolupráce s ICTY. EU jinak nebude
váhat s pozastavením přístupových rozhovorů.
• Na svém setkání s chorvatským premiérem Ivo Sanaderem 13.10. mu slovenský premiér
Mikuláš Dzurinda nabídl, že Chorvatsku poskytne expertní tým slovenských vyjednávačů,
kteří napomohou svých chorvatským kolegům při vedení přístupových jednání s EU.
Podobnou pomoc nabídl chorvatskému premiérovi i předseda české vlády Jiří Paroubek,
během návštěvy I. Sanadera v Praze 10. a 11. října.
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SRBSKO A ČERNÁ HORA
Pozadí
Srbsko a Černá hora je jako ostatní země západního Balkánu součástí Stabilizačního a asociačního procesu a
má perspektivu budoucího členství v Evropské unii. Důležitým krokem k tomuto členství je uzavření tzv.
Stabilizační a asociační dohody – SAA - (obdoba Evropských dohod, jaké měla EU uzavřeny se zeměmi střední
a východní Evropy). Ve studii proveditelnosti z dubna tohoto roku došla Evropská komise k závěru, že Srbsko a
Černá hora je dostatečně připraveno k zahájení jednání o SAA. Rada dále stanovila jako podmínku pro zahájení
jednání dostatečnou spolupráci s ICTY. Na základě pozitivní zprávy vrchní prokurátorky ICTY Carly del Ponte
rozhodli 29.9. velvyslanci členských států, že jednání mohou být zahájena.

Aktuálně
• 10. října 2005 bylo oficiálně zahájeno vyjednávání mezi Evropskou unií a Srbskem a
Černou Horou o Stabilizační a asociační dohodě. Mandát Unie pro jednání zohledňuje
specifické státní uspořádání Srbska a Černé hory. Jednání probíhají zároveň s federální
vládou a zároveň s vládami obou republik, vždy podle toho, pod kterou z úrovní daná
problematika spadá. Naprostá většina agendy (zhruba 90%) je projednávána na úrovni
republik.
• Jednání o Stabilizační a asociační dohodě by mohla být ohrožena případnou
regionální nestabilitou související se začínající debatou o budoucím Statusu Kosova či
referendem o nezávislosti, ke kterému by se Černá Hora mohla odhodlat již na začátku
příštího roku.
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DOKUMENTY SPOLEČNÉ ZAHRANIČNÍ A
BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY
IMPLEMENTACE EVROPSKÉ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE,
EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ A OBRANNÁ POLITIKA
BOJ PROTI ŠÍŘENÍ ZBRANÍ
Závěry Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy k mezinárodní smlouvě o obchodu
se zbraněmi, 3.10.2005 – 12514/05
• Status dokumentu: závěry Rady
Rada si všímá rostoucí podpory, všude ve světě, pro uzavření mezinárodní smlouvy
stanovující standardy pro obchod se zbraněmi. Rada tuto iniciativu také podporuje a domnívá
se, že nejlepším fórem pro uzavření takové dohody bude OSN.
Návrh strategie EU k boji proti nezákonnému shromažďování a obchodování s ručními
a lehkými zbraněmi (SALW), 17.10. 2005 – 13066/05
• Status dokumentu: návrh, schválený Politickým a bezpečnostním výborem. LIMITE
Ke shodě na návrhu strategie dospěla pracovní skupina CODUN již 8.9. 2005. 11.10. byl
dokument schválen Politickým a bezpečnostním výborem. Ke schválení na nejvyšší úrovni
bude v prosinci předložen Evropské radě. Blíže k problematice viz TÉMATA 1/2005 (příloha
k tomuto přehledu).

BOJ PROTI TERORISMU
Společný postoj Rady 2005/725/SZBP ze dne 17. října 2005, kterým se aktualizuje
společný postoj 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu a
zrušuje společný postoj 2005/427/SZBP – úřední věstník L272
• Status dokumentu: Společný postoj přijatý podle Hlavy V. Smlouvy o EU
Rozhodnutí Rady ze dne 17. října 2005, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č.
2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a
subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje rozhodnutí
2005/428/SZBP – úřední věstník L272
• Status dokumentu: rozhodnutí Rady
Dokumenty aktualizují seznamy osob, skupin a subjektů, na něž se Společný postoj Rady
2001/931/SZBP a Nařízení (ES) 2580/2001 vztahují.
Na cestě k proti-teroristické strategii Evropské unie, 21.10.2005 – 13613/05
• Status dokumentu: koncept strategie vypracovaný předsednictvím a koordinátorem pro
boj s terorismem (De Vries). LIMITE
Podrobněji k návrhu strategie viz TÉMATA 1/2005 (příloha k tomuto přehledu).
Kontakt:
Václav Štěrba, tel. 2237, email: sterbav@psp.cz
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CIVILNÍ TÝMY RYCHLÉ REAKCE
Pozadí
18.7.2005 vzala Rada EU na vědomí dokument ke konceptu Civilních týmů rychlé reakce – viz dok. 10462/05.
Tento koncept, kompatibilní s Civilním hlavním cílem 2008, je nyní dále rozpracováván. Civilním týmem rychlé
reakce se rozumí víceúčelová kapacita, složená především ze specialistů z členských států, schopná rychlého
nasazení v krizové oblasti.

Na cestě k implementaci Civilních týmů rychlé reakce (CRT), 3.10.2005 – 12825/05
• Status dokumentu: Informační materiál sekretariátu Rady. LIMITE
Materiál poskytuje přehled o současných a budoucích aktivitách v oblasti CRT. Do konce
roku 2006 by měl CRT zahrnovat 100 expertů (v oblastech administrativy, rozvoje lidských
zdrojů, finance, logistika atd.). Nominace a výběr těchto expertů členskými státy by měla
proběhnout v listopadu a prosinci tohoto roku.

ČINNOST EU NA PODPORU MEZINÁRODNÍHO MÍRU A BEZPEČNOSTI
Závěry Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy k činnosti EU na podporu
mezinárodního míru a bezpečnosti, 3.10.2005 – 12514/05
• Status dokumentu: závěry Rady
Rada sumarizovala činnost vojenských a civilních misí v rámci Společné zahraniční a
bezpečnostní politiky EU. Těmi jsou nyní monitorovací mise v Acehu, mise na podporu
operace Africké unie AMIS II. v Dárfúru, mise na podporu reformy bezpečnostního sektoru
v Konžské demokratické republice, vojenská a policejní mise v Bosně a Hercegovině, policejní
mise v Makedonii, mise na podporu vlády zákona v Iráku a podpora EU pro Palestinské
policejní síly. V rámci týmů svých zvláštních zástupců v Gruzii a Moldavsku poskytuje Unie
poradenskou a asistenční činnost Gruzii a Moldavsku při rozvoji ostrahy jejich hranic.

EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ A OBRANNÁ POLITIKA A PODPORA
REFORMY BEZPEČNOSTNÍHO SEKTORU
Pozadí
Reforma bezpečnostního sektoru v partnerských zemích patří k jednomu z hlavních úkolů vytyčených Evropskou
bezpečnostní strategií. Reforma má v těchto státech zajistit stabilitu politického systému a institucí a přispět tak
k domácí i regionální stabilitě. První a zatím jediná mise EU na podporu reformy bezpečnostního sektoru působí
nyní v Konžské demokratické republice (viz Dokumenty SZBP – květen 2005).

Koncepce pro činnost Evropské bezpečnostní a obranné politiky (EBOP) v oblasti
reformy bezpečnostního sektoru (RBS), 13.10.2005 – 12566/4/05
• Status dokumentu: návrh k projednání v Politickém a bezpečnostním výboru. LIMITE
Koncepce pro činnost Evropské bezpečnostní a obranné politiky (EBOP) v oblasti
reformy bezpečnostního sektoru (RBS), 26.10.2005 – 13612/05
• Status dokumentu: výstup z jednání Výboru pro civilní krizové řízení (CIVCOM).
LIMITE
• Dokument 12566/4/05 se věnuje definici bezpečnostního sektoru, poskytuje přehled
možností pro potenciální podporu RBS ze strany EBOP, naznačuje možnost propojení
Kontakt:
Václav Štěrba, tel. 2237, email: sterbav@psp.cz
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civilních a vojenských složek EBOP a nastiňuje modality pro plánování a řízení aktivit na
podporu RBS.
• CIVCOM vyslovil souhlas s konceptem pro zapojení EBOP do RBS a zároveň podpořil
vytvoření všezahrnujícího konceptu unijní podpory pro RBS (tedy nejen zapojení EBOP, ale
všech nástrojů které má EU k dispozici).

EVROPSKÉ CIVILNÍ MISE
Koncepční dokument k procedurám ukončování, rozšiřování a upravování civilních
operací EU, 7.10.2005 – 12464/05
• Status dokumentu: pracovní materiál k projednání ve Výboru pro civilní aspekty
krizového managementu (CIVCOM). LIMITE
Materiál se věnuje možnostem ukončování či prodlužování dobíhajících operací, z hlediska
politického, finančního i operačního.

JMENOVÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁSTUPCE EU – MAKEDONIE
Společná akce Rady 2005/724/SZBP ze dne 17. října 2005 o jmenování zvláštního
zástupce Evropské unie v Bývalé jugoslávské republice Makedonii a o zrušení společné
akce 2005/589/SZBP – úřední věstník L272
• Status dokumentu: společná akce Rady podle hlavy V. Smlouvy o EU
Počínaje 1.11. 2005 bude zvláštním zástupcem EU v Makedonii Erwan Fouéré. Ze svého
mandátu bude udržovat pravidelný kontakt s vládou a všem stranami zapojenými do
politického procesu, jménem EU jim poskytovat doporučení a dále bude celkově koordinovat
činnosti EU v této zemi. Společná akce má platnost do 28.2.2006. Rozpočet viz dok. 12149/05

LIDSKÁ PRÁVA
Výroční zpráva Evropské unie o lidských právech, 28.9.2005 – 12416/05
• Status dokumentu: Zpráva ke schválení v Radě EU. LIMITE
Již od roku 1999 předkládá každoročně předsednictví Radě zprávu o činnosti EU v oblasti
prosazování lidských práv. Zpráva se zabývá činností nových či vznikajících institucí, jako
např. Agentura pro lidská práva nebo Osobní zástupce Vysokého představitele pro lidská
práva. Zpráva dále shrnuje prosazování lidských práv v rámci přijímaných společných akcí a
společných postojů, dialogů se třetími zeměmi (Čína, Írán, Rusko), efektivitou unijních
nástrojů a politik atd.

MONITOROVACÍ MISE EVROPSKÉ UNIE NA ZÁPADNÍM BALKÁNĚ
Pozadí
Monitorovací mise EU na západním Balkáně (EUMM) byla založena společnou akcí 2000/811/SZBP v prosinci
2000. V současné době má zhruba 90 pozorovatelů a působí v Albánii, Bosně a Hercegovině, Makedonii a
Srbsku a Černé Hoře (včetně Kosova). Jejím úkolem je sledovat politický a bezpečnostní vývoj v daných
oblastech, bližší pozornost věnuje sledování hranic a otázkám etnické snášenlivosti a uprchlíků. EUMM
pravidelně vypracovává analytické zprávy pro potřeby EU.
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Zpráva o činnosti Monitorovací mise EU; revize a doporučení, 20.10.2005 – 13547/05
• Status dokumentu: Vyjádření pracovní skupiny Rady (COWEB) ke zprávě předložené
Vysokým představitelem pro SZBP. LIMITE
Pracovní skupina vyjádřila souhlas s pokračováním mise i v roce 2006, přičemž na začátku
roku 2006 bude zváženo, zda je přítomnost EUMM nadále zapotřebí v Albánii.
Pro zprávu Vysokého představitele viz dok. 12738/05.

PODPORA ČINNOSTI ICTY ZE STRANY EU
Společný Postoj Rady 2005/689/SZBP ze dne 6. října 2005, kterým se prodlužuje
společný postoj 2004/694/SZBP o dalších opatřeních na podporu účinného provádění
mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY) – úřední
věstník L261
• Status dokumentu: společný postoj Rady přijatý podle Hlavy V. Smlouvy o EU
Společný postoj 2004/694/SZBP se prodlužuje o dalších 12 měsíců. Společný postoj se týká
zmrazení finančních prostředků osobám obviněným ICTY.

POLICEJNÍ MISE EU PRO PALESTINSKÁ ÚZEMÍ
Návrh společné akce Rady o policejní misi Evropské unie pro Palestinská území
(EUPOL COPPS), 26.10.2005 – 13757/05
• Status dokumentu: legislativní a finanční prohlášení ke společné akci. LIMITE
Společná akce vytvoří policejní misi EU, jejíž operační fáze by měla začít nejpozději 1.1.2006
a která bude mít tříletý mandát (do 31.12.2008). Mise bude stavět na činnosti Koordinačního
úřadu EU pro podporu palestinské policie. Jejím cílem bude napomáhat palestinské straně
v implementaci „Civil Police Development Plan“ a poskytovat poradenské a instruktorské
služby vyšším důstojníkům policie. Pro roky 2005 a 2006 je na misi z unijního rozpočtu
vyčleněno 6,1 mil. Euro.
Návrh společné akce Rady, kterou se mění mandát zvláštního zástupce Evropské unie
pro mírový proces na Blízkém východě, 27.10.2005 – 13526/05
• Status dokumentu: návrh společné akce Rady
Společná akce upravuje mandát zvláštního zástupce ohledně jeho pozice vůči EUPOL
COPPS.

POLICEJNÍ MISE EU V MAKEDONII (PROXIMA) A PERSPEKTIVY
JEJÍHO POKRAČOVÁNÍ
Varianty případného navázání na činnost policejní mise EU PROXIMA v Makedonii po
jejím ukončení, 26.10.2005 – 13664/05
• Status dokumentu: informační materiál Vysokého představitele pro SZBP. LIMITE
Mandát policejní mise PROXIMA končí k 15.12. 2005. Makedonská vláda nemá z politických
důvodů zájem na jejím prodloužení, nicméně i nadále by ocenila asistenci při reformě své
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policie ze strany Evropské unie – ovšem jiným způsobem než operací v rámci EBOP. Vysoký
představitel pro SZBP proto navrhuje Radě dvě možná řešení situace. 1) Po ukončení mise
pokračovat pouze formou dílčích projektů v rámci programu CARDS. 2) Nahradit misi po
jejím skončení na šest měsíců zvláštním týmem 30 poradců. Tento tým by pomohl makedonské
vládě dotáhnout do konce implementaci jejího policejního reformního programu.

POSÍLENÍ TÝMU ZVLÁŠTNÍHO ZÁSTUPCE EU V MOLDAVSKU
Návrh společné akce Rady doplňující mandát zvláštního zástupce Evropské unie pro
Moldavsko, 13.10.2005 – 13059/05
• Status dokumentu: legislativní a finanční prohlášení ke společné akci
20. září rozhodl Politický a bezpečnostní výbor EU o vytvoření Hraniční pomocné mise EU.
V souvislosti s tím bude posílen tým zvláštního zástupce EU pro Moldavsko o čtyři poradce,
jejichž cílem bude sledovat a analyzovat situaci na ukrajinsko-moldavské hranici a přispívat
k rozvoji spolupráce mezi oběma stranami. Na financování tohoto rozšíření je vyčleněno
130.000 Euro. Pro podrobný rozpis působnosti a kompetencí viz dokument 13077/05.
V rámci hraniční pomocné mise poskytne EU ukrajinským a moldavským pohraničníkům
výcvik a konzultace, vybavení, bude jim dávat doporučení co se týče administrativního
zajištění spolupráce a případně bude konat i inspekce. Tato mise bude trvat dva roky a je na
ní vyčleněno 7 mil. Euro.

UCELENÉ PLÁNOVÁNÍ
Pozadí
Koncepce uceleného plánování (Comprehensive planning) byla načrtnuta sekretariátem Rady v září t.r. – viz
dok. 12499/05.
Smyslem této rozvíjející se koncepce je nalézt vhodné mechanismy součinnosti civilních a vojenských aktivit EU,
tak aby činnost Unie byla vždy co nejkomplexnější a nejefektivnější. Koncepce se na poměrně podrobné úrovni
věnuje zlepšení a provázání činnosti jednotlivých skupin, buněk, výborů a vůbec orgánů a nástrojů, jimiž EU
v rámci své bezpečnostní a obranné politiky disponuje.

Výchozí stanovisko k Ucelenému plánování, 7.10.2005 – 13105/05
• Status dokumentu: návrh pro projednání ve Výboru pro civilní aspekty krizového
managementu (CIVCOM). LIMITE
Výchozí stanovisko k Ucelenému plánování, 14.10.2005 – 13306/05
• Status dokumentu: návrh, po projednání ve Výboru pro civilní aspekty krizového
managementu, určen k projednání Politickým a bezpečnostním výborem. LIMITE
V obou výše zmíněných dokumentech se CIVCOM vyjadřuje souhlasně ke koncepci načrtnuté
sekretariátem Rady (12499/05). Otázkou se bude dál zabývat.

VÝCVIK PRO CIVILNÍ KRIZOVÝ MANAGEMENT
Výcvik pro civilní krizový management – současný stav a perspektivy, 6.10. 2005 –
12766/1/05
• Status dokumentu: pracovní materiál sekretariátu Rady po projednání ve Výboru pro
civilní aspekty krizového managementu. LIMITE
Kontakt:
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Dokument poskytuje přehled o současném stavu výcviku a v zásadě doporučuje další
rozpracování teoretického konceptu a efektivnější realizaci výcvikových programů, tak aby
v budoucích civilních operacích EU byl veškerý jejich personál plně seznámen s principy
fungování SZBP/EBOP.

VÝVOZ ZBRANÍ
Uživatelská příručka ke Kodexu EU pro vývoz zbraní, 14.10.2005 – 13296/05
• Status dokumentu: materiál vypracovaný sekretariátem Rady
Jedná se o aktualizovanou verzi Uživatelské příručky ke kodexu EU pro vývoz zbraní. Jejím
účelem je usnadnit členským státům orientaci v jednotlivých operativních ustanoveních
kodexu. Kodex EU pro vývoz zbraní2 – viz dok. 16133/04

ŽENY VE VOJENSKÝCH A CIVILNÍCH MISÍCH EU
Pozadí
Rezoluce Rady bezpečnosti č. 1325 byla přijata v roce 2000 a věnuje se problematice žen v kontextu světové
bezpečnosti. Na jedné rovině rezoluce vyzývá k většímu zastoupení žen na nejvyšších rozhodovacích postech,
s tím že ženy mají menší sklon k použití násilí při řešení konfliktu. Druhá rovina si všímá skutečnosti, že válečné
konflikty dopadají jinak na ženy než na muže. EU se nyní zabývá implementací této rezoluce do své Evropské
bezpečnostní a obranné politiky (EBOP).

Implementace rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1325 v kontextu EBOP, 14.10.2005 –
13312/05
• Status dokumentu: Stanovisko Výboru pro civilní aspekty krizového managementu
(CIVCOM). LIMITE
CIVCOM souhlasí s výchozím materiálem sekretariátu Rady (11932/05), který doporučuje
„gender-balanced“ operace v rámci EBOP. Tu mají zajistit členské státy a na evropské
úrovni pak sdílet své zkušenosti. Dále se doporučuje zasazovat se o účast žen v přechodných
vládách či usmiřovacích strukturách a vůbec je třeba přihlížet k odlišnému dopadu konfliktů a
jejich důsledků na ženy.

MEZINÁRODNÍ VZTAHY EU, POSTOJE K JEDNOTLIVÝM
OBLASTEM
AFGHÁNISTÁN
Návrh společné politické deklarace Evropské unie a Afghánistánu, 28.10.2005 – 13903/05
• Status dokumentu: konečný návrh, ke schválení ve Výboru stálých zástupců. LIMITE
Společná politická deklarace EU a Afghánistánu by měla být podepsána 16.11.2005 ve
Štrasburku. Obě strany se v ní shodují na budoucím partnerství. Afghánistán bude pokračovat

2

Blíže k tématu viz Informační podklad PI 3.028 „Zbrojní embargo vůči Číně a Evropský kodex vývozu zbraní.“
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v konsolidaci demokratického politického systému (vláda zákona, lidská práva, občanská
společnost). Evropská unie mu za tímto účelem bude i nadále poskytovat asistenci.

BLÍZKÝ VÝCHOD
Závěry Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy k Mírovému procesu na Blízkém
východě, 3.10.2005 – 12914/05
• Status dokumentu: závěry Rady
Rada přivítala úspěšné stahování se Izraele z pásma Gazy a z částí území na severu
Západního břehu Jordánu. Rada ocenila pozitivní kroky na obou stranách, ale vyzvala obě
strany o obnovení úsilí o splnění i dalších povinností podle Cestovní mapy. Rada dále
vyslovila znepokojení nad obnoveným násilí v Izraeli a na okupovaných územích. Rada
uznává právo Izraele chránit své občany proti teroristickým útokům, ale zároveň vyzývá
Izrael, aby se zdržel jakýchkoli mimosoudních poprav, které jsou v rozporu s mezinárodním
právem.
Sdělení Evropské komise Radě a Evropskému parlamentu: EU-Palestinian cooperation
beyond disengagement – towards two-state solution. 5.10. 2005 – COM (2005) 458 final
• Status dokumentu: Sdělení Evropské komise
Ve svém Sdělení představila Komise návrh komplexní strategie EU k Palestině po izraelském
stažení se z pásma Gazy a z některých severních oblastí západního břehu Jordánu.
V současné době ke strategii zaujímají pozice jednotlivé členské státy a dokument bude
předmětem dalších jednání v Radě EU.

FINANCOVÁNÍ AFRICKÝCH MÍROVÝCH OPERACÍ
Pozadí
V roce 2002 na summitu Afrických států v Durbanu byla založena Africká unie (AU). Její politický mandát se
zaměřuje především na prevenci konfliktů a krizový management, v případech genocidy, válečných zločinů a
zločinů proti lidskosti může dokonce zasahovat do vnitřních záležitostí svých členských států. Hlavním orgánem
je 15-členná volená Rada bezpečnosti a míru, ve které jsou poměrně zastoupeny všechny regiony. Na summitu
AU v roce 2003 v Maputu se členské státy rozhodly na vytvoření „African Peace Facility“ (APF), z níž by mohly
být financovány vojenské a civilní mise AU. APF by mělo být financováno z prostředků EU, ke kterým mají státy
AU přístup skrze své Dohody o spolupráci s EU. Na APF bylo Radou vyčleněno 250 milionů Euro.

Možnosti financování „African Peace Facility“ (AFP), 12.10.2005 – 12753/1/05
• Status dokumentu: podkladový materiál pro jednání v COREPER. LIMITE
Materiál se věnuje dalšímu financování APF, vzhledem k tomu, že prostředky alokované
v roce 2003 (250 mil. Euro z prostředků Evropského rozvojového fondu – ERF) budou
Africkou unií spotřebovány již v první polovině roku 2006. Rok 2006 bude ještě řešen
navýšením prostředků (50 mil. Euro) ERF, pro dlouhodobé financování (rozpočtové období
2007-2013) pak dokument navrhuje více variant. A) dále financovat z ERF, B) financování
z rozpočtu pro SZBP, C) vytvoření zvláštního mezivládního fondu, D) financování skrze
nástroje Společenství, E) kombinace několika variant.
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ÍRÁN
Závěry Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy k Íránu, 3.10.2005 – 12915/05
• Status dokumentu: závěry Rady
Rada vítá a podporuje usnesení přijaté 24.9. radou guvernérů MAAE a vyzývá Írán
k provedení všech opatření požadovaných MAAE. Pokud jde o další jednání, EU
upřednostňuje obnovení jednání na základě rámce přijatého v listopadu 2004 v Paříži.

KAMBODŽA
Návrh rozhodnutí Rady, kterým se prodlužuje a mění rozhodnutí 1999/730/SZBP s
ohledem na příspěvek Evropské unie k boji proti destabilizujícímu hromadění a šíření
ručních palných a lehkých zbraní v Kambodži, 24.10.2005 – 13031/05
• Status dokumentu: návrh rozhodnutí Rady. LIMITE
Rozhodnutí, které bylo původně platné do 15.11.2005 se prodlužuje o další rok, přičemž
rozpočet na další aktivity se snížil z 1,375 mil. na 600.000 Euro. Podrobněji k problematice
hromadění a šíření ručních palných a lehkých zbraní viz TÉMATA 1/2005 (příloha k tomuto
přehledu).

KOLUMBIE
Závěry Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy ke Kolumbii, 3.10.2005 – 12514/05
• Status dokumentu: závěry Rady
Rada zopakovala svoji podporu kolumbijské vládě k nalezení řešení pro ukončení vnitřního
ozbrojeného konfliktu. Rada přivítala přijetí právního rámce (v červnu t.r.) pro odzbrojení,
demobilizaci a společenskou reintegraci ozbrojených opozičních skupin. Má ovšem k zákonu
řadu výhrad. Např. nedostatečný důraz na efektivní rozpuštění paramilitárních skupin,
nejasné odlišení mezi „politickými“ a ostatními zločiny, omezené možnosti obětí na zisk
odškodnění atd.

ROZŠÍŘENÍ PŮSOBNOSTI PROGRAMU TAIEX NA ZEMĚ SPADAJÍCÍ
POD EVROPSKOU POLITIKU SOUSEDSTVÍ A RUSKO
Pozadí
TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange) je finanční nástroj Evropské komise, skrze který je
kandidátským a přidruženým zemím poskytována technická pomoc zejména pokud jde o proces aproximace,
aplikace a vymáhání evropské legislativy.

Návrh rozhodnutí Rady, kterým se zemím zahrnutým do evropské politiky sousedství,
jakož i Rusku umožňuje využívat programu pro technickou pomoc a výměnu informací
(TAIEX), 28.10.2005 – 12786/05
• Status dokumentu: návrh rozhodnutí Rady. LIMITE
Rozhodnutím Rady bude působnost programu TAIEX rozšířena i na partnerské země v rámci
Evropské politiky sousedství a na Rusko.
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STRATEGIE EU PRO AFRIKU
Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru: EU Strategy for Africa: Towards a Euro-African pact to accelerate
Afrika´s development, 12.10. 2005 – COM (2005) 489 final
• Status dokumentu: Sdělení Evropské komise
Cílem strategie je vytvořit přehledný a dlouhodobý rámec pro angažovanost EU v Africe.
Hlavní důraz je kladen na zrychlení rozvoje a vymýcení chudoby. Obecným cílem je naplnění
Rozvojových cílů milénia. Koncem října by měl koncepční materiál k Africe předložit též
Vysoký představitel pro SZBP Javier Solana. Tyto dva dokumenty budou poté předmětem
diskuse mezi členskými státy. Předpokládá se, že Unie by mohla svoji strategii k Africe
přijmout na nejvyšší úrovni na zasedání Evropské rady v prosinci t.r.

TROPICKÁ BOUŘE STAN
Závěry Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy týkající se tropické bouře Stan,
18.10.2005
• Status dokumentu: závěry Rady
Rada přivítala rozhodnutí Komise vyčlenit 4,7 mil. Euro a také příspěvky členských států
v celkové hodnotě převyšující 10 mil. Euro na humanitární pomoc a dále závazky v hodnotě
50 mil. Euro na obnovu a rekonstrukci.

UZBEKISTÁN
Závěry Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy k Uzbekistánu, 3.10.2005 –
12515/05
• Status dokumentu: závěry Rady
Rada dále sleduje situaci v Uzbekistánu a silně odsuzuje trvalé odmítání mezinárodního
vyšetření květnových událostí v Andižanu ze strany uzbeckých orgánů. V souvislosti se
zbytečně nadměrným použitím síly proto vlastnímu obyvatelstvu, Rada se rozhodla uvalit
embargo na vývoz zbraní a zbrojního materiálu do Uzbekistánu. Rada se dále rozhodla
omezit vstup na území členských států osobám odpovědným za květnové represe. Rada navíc
pozastavila veškerou spolupráci s Uzbekistánem v rámci Dohody o partnerství a spolupráci a
podporuje Komisí navrhovanou reorientaci programu TACIS, tak aby z unijních prostředků
byly nadále podporovány zejména projekty vedoucí k posílení občanské společnosti.
Návrh společného postoje Rady o omezujících opatřeních proti Uzbekistánu, 28.10.2005
– 10910/05
• status dokumentu: návrh společného postoje Rady
Návrh nařízení Rady o zavedení některých omezujících opatření vůči Uzbekistánu,
26.10.2005 – 13574/05
• status dokumentu: návrh nařízení Rady
Výše uvedené dokumenty – návrh společného postoje (pro opatření v rámci druhého pilíře) a
návrh nařízení (opatření prvního pilíře) mají implementovat rozhodnutí učiněná radou 3.10.
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WTO/ROZVOJOVÁ AGENDA Z DOHÁ
Závěry Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy o rozvojovém programu WTO
z Dohá, 18.10.2005
• Status dokumentu: závěry Rady
13.-18.12. proběhne v Hong-kongu konference WTO. Rada se na svých následujících
zasedáních k přípravě konference opakovaně vracet. Rada se vyslovila pro posílení
mechanismů jimiž je Komisí informována o průběhu vyjednávání.

ZÁPADNÍ BALKÁN – BEZCELNÍ PŘÍSTUP NA TRH EU
Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č.2007/2000, kterým se zavádějí
mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a
přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté, 14.10.2005 – 13064/05
• Status dokumentu: návrh nařízení Rady. LIMITE
Nařízením 2007/2000 z prosince 2000 umožnila Evropská unie bezcelní přístup téměř všech
produktů a výrobků ze zemí západního Balkánu3 na svůj trh. Tato opatření byla přijata na pět
let, přijetím nového nařízení se jejich platnost prodlouží o dalších pět let (do 31.12.2010).

ZEMĚTŘESENÍ A TSUNAMI V INDICKÉM OCEÁNU
Závěry Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy týkající se zemětřesení v jižní
Asii, 18.10.2005
• Status dokumentu: závěry Rady
Rada přivítala rychlou reakci Evropské komise a členských států EU, které rychle
zareagovaly a zaslaly humanitární pomoci (Komise – 13,6 mil. Euro, členské státy – 60 mil.
Euro). Rada dále vyslovila připravenost poskytnout postižené oblasti dlouhodobou pomoc,
otázkou se budou blíže zabývat ministři pro rozvoj 24. a 25. října.
Zemětřesení a Tsunami v Indickém oceánu – pokračování v Akčním plánu EU,
28.10.2005 – 13744/05
• Status dokumentu: Zpráva předsednictví Radě EU
31.1. 2005 přijala Rada v reakci na lednovou katastrofu v Tichém oceánu Akční plán, jehož
součástmi jsou alokace finančních zdrojů, humanitární pomoc, rekonstrukce poškozených
oblastí, posílení unijních reakčních mechanismů či zřízení systému včasného varování
v Tichém oceánu. Rada se k Akčnímu plánu pravidelně vrací a hodnotí dosažené výsledky
v jednotlivých oblastech.
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Albánie, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Srbsko a Černá Hora, Makedonie.
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