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PROCES ROZŠIŘOVÁNÍ – VZTAH K BULHARSKU,
RUMUNSKU, TURECKU A ZEMÍM ZÁPADNÍHO
BALKÁNU
K 9.11. 2005 vypracovala Evropská komise sadu hodnotících zpráv ke kandidátským zemím a
zemím spadajícím do Stabilizačního a asociačního procesu. V rámci těchto zpráv hodnotí
dosažený pokrok a případně dává doporučení k dalším krokům v procesu rozšíření. Jedná se o
tyto dokumenty:
•
•
•
•
•
•
•
•

Strategický dokument Evropské komise k rozšíření – COM (2005) 561 final
Hodnotící zpráva o pokroku Albánie – SEC (2005) 1424
Hodnotící zpráva o pokroku Bosny a Hercegoviny – SEC (2005) 1422
Hodnotící zpráva o pokroku Srbska a Černé hory – SEC (2005) 1428
Hodnotící zpráva o pokroku Kosova – SEC (2005) 1423
Stanovisko Komise k přihlášce Makedonie ke členství v EU – COM (2005) 562 final
Hodnotící zpráva o pokroku Chorvatska – SEC (2005) 1424
Hodnotící zpráva o pokroku Turecka – SEC (2005) 1426

Současný stav a budoucí perspektivy rozšíření jsou podrobněji rozvedeny ve „Vybraných
TÉMATECH SZBP 2/2005“ (příloha k tomuto přehledu).
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Václav Štěrba, tel. 2237, email: sterbav@psp.cz
Štěpán Pecháček, tel. 2226, email: pechacek@psp.cz
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DOKUMENTY SPOLEČNÉ ZAHRANIČNÍ A
BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY
IMPLEMENTACE EVROPSKÉ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE,
EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ A OBRANNÁ POLITIKA
BOJ PROTI ŠÍŘENÍ ZBRANÍ HROMADNÉHO NIČENÍ
Zpráva o pokroku v implementaci kapitoly III. Evropské strategie proti šíření zbraní
hromadného ničení (ZHN), 22.11.2005 - 14329/05
• Status dokumentu: návrh zprávy zvláštního zmocněnce pro ZHN. LIMITE
Dokument obsahuje pravidelnou šestiměsíční zprávu o implementaci Strategie proti šíření
ZHN a dále aktualizovaný seznam priorit pro její další naplňování. Tyto dokumenty budou
ještě projednávány v orgánech Rady.

BOJ PROTI TERORISMU
Společný postoj Rady 2005/847/SZBP ze dne 29. listopadu 2005, kterým se aktualizuje
společný postoj 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu a
zrušuje společný postoj 2005/725/SZBP – úřední věstník L314
• Status dokumentu: společný postoj Rady přijatý podle hlavy V. Smlouvy o EU
Rozhodnutí Rady 2005/848/ES ze dne 29. listopadu 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 2005/722/ES – úřední věstník L314
• Status dokumentu: rozhodnutí Rady
K oběma příslušným dokumentům (2001/931/SZBP, 2580/2001) se dodávají aktualizované
seznamy osob, na něž se dokumenty vztahují.
Strategie Evropské unie pro boj proti terorismu, 1.12.2005 – 14469/05
• Status dokumentu: návrh strategie EU. LIMITE
Cílem strategie, která by měla být přijata Evropskou radou, je zastřešit veškerou činnost EU
v rámci boje proti terorismu (preventivními opatřeními počínaje a vojenskými operacemi
konče) do jednoho dokumentu, který by na rozdíl od současného Akčního plánu (který je velmi
technického rázu) měl obecně-politický charakter a byl občanům srozumitelný.1
Provádění akčního plánu pro boj proti terorismu, 29.11.2005 – 14734/05
• Status dokumentu: zpráva koordinátora boje proti terorismu. LIMITE
Koordinátor boje proti terorismu předkládá zprávu o provádění akčního plánu pro boj proti
terorismu. Shrnuje pokrok dosažený od června 2005.

1

Blíže k problematice viz aktuální materiály PI: Vybraná Témata SZBP 1/2005, Informační podklad pro jednání
výboru pro evropské záležitosti (6.12.2005) č. 3.036
Kontakt:
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Strategie Evropské unie pro boj proti radikalizaci a náboru teroristů, 28.11.2005 –
14781/05
• Status dokumentu: návrh strategie EU. LIMITE
K přípravě strategie pro boj s radikalizací a náborem teroristů vyzvala radu Evropská rada
v červnu 2005. Tato strategie byla Radou přijata 1.12. 2005.
Boj proti financování terorismu – pololetní zpráva, 21.11.2005 – 14744/05
• Status dokumentu: Zpráva koordinátora pro boj s terorismem. LIMITE
Strategii proti financování terorismu přijala Evropská rada v prosinci 2004. Koordinátor pro
boj s terorismem byl pověřen pravidelným (každých 6 měsíců) podáváním zprávy Coreperu o
její implementaci.

BOJOVÉ SKUPINY (BATTLEGROUPS)
Nabídky a závazky členských států do bojových skupin EU, 11.11.2005 – 14337/05
• Status dokumentu: zpráva Vojenského výboru pro politický a bezpečnostní výbor.
LIMITE
Zpráva obsahuje seznam nabídek členských států EU do bojových skupin. Česká republika
nyní předběžně slibuje vytvoření Bojové skupiny (1500 vojáků schopných rychlého nasazení
do vojenské mise EU) spolu se Slovenskem do druhé poloviny roku 2009.

CIVILNÍ ZÁKLADNÍ CÍL 2008
Prohlášení ministrů k Civilnímu základnímu cíli 2008, 21.11.2005
Souběžně s Radou proběhla 21.11. 2005 Konference o zlepšení civilních schopností, jejímž
cílem bylo zhodnotit vývoj v naplňování civilního Základního cíle 2008. Ministři přijali
k výsledkům konference deklaraci, ve které potvrdili důležitost civilní složky unijní
bezpečnostní a obranné politiky a zdůraznili potřebu civilní schopnosti dále rozvíjet. Ministři
se dále shodli na prvcích rozvoje Základního cíle v průběhu roku 2006 – např. do dubna 2006
by měla být vytvořena koncepce podpory misí (management pořizování vybavení, logistika,
zabezpečení operace, lidské zdroje). Dále je třeba rozvíjet schopnost rychlého nasazení –
civilní týmy rychlé reakce, policejní týmy rychlé reakce.

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.

Civilní týmy rychlé reakce – kompetence, 21.11.2005 – 14745/05
• Status dokumentu: pracovní dokument Rady. LIMITE
Materiál obsahuje zatím dosaženou shodu o podobě a působnosti civilních týmů rychlé
reakce. V rámci těchto týmů by mělo působit dohromady 100 specialistů na různé oblasti
(policie, vláda zákona, civilní správa, civilní ochrana, lidská práva atd.)

Kontakt:
Václav Štěrba, tel. 2237, email: sterbav@psp.cz
Štěpán Pecháček, tel. 2226, email: pechacek@psp.cz
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EFEKTIVITA ZAHRANIČNÍ ČINNOSTI EU
Závěry Rady k efektivnosti zahraniční činnosti EU, 21.11.2005
Každoročně se na půdě Rady vede diskuse o efektivnosti vnějších akcí EU. V těchto závěrech
se Rada shodla na potřebě zefektivnění poskytované pomoci (např. vytvořením efektivního
monitorovacího a vyhodnocovacího systému), efektivnější alokaci zdrojů (vytvoření
objektivních a transparentních kritérií) či efektivnějším řízení při poskytování pomoci
Společenstvím (Rada např. ocenila přenesení managementu z centra na delegace Komise ve
třetích zemích).

EMBARGA NA VÝVOZ ZBRANÍ
Seznam zbrojních embarg uvalených Evropskou unií, Radou bezpečnosti OSN a
Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, 21.12.2005 -14705/05
Dokument obsahuje aktualizovaný seznam všech současných zbrojních embarg. EU jich má
v současné době přijatých 12 (Bosna a Hercegovina, Barma/Myanmar, Čína, Pobřeží
slonoviny, Konžská demokratická republika, Irák, Libérie, Sierra Leone, Somálsko, Súdán,
Uzbekistán a Zimbabwe).

EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ A OBRANNÁ POLITIKA
Závěry Rady o bezpečnostní a obranné politice – za účasti ministrů obrany, 21.11.2005
Rada se vyjádřila ke stavu naplňování vojenského Základního cíle 2010 a schválila katalog
požadavků pro rok 2005. Dále vzala na vědomí zprávu o pokroku v oblasti vojenských
schopností. V souvislosti se vznikem sil rychlé reakce Rada přivítala společné rozhodnutí
Řecka, Bulharska, Rumunska a Kypru, kteří se dohodli na postavení vlastní bojové jednotky
(battlegroup) do druhé poloviny roku 2007. Od 1.1.2007 tak bude Unie mít plnou operační
schopnost k vedení dvou operací rychlé reakce (o velikosti bojové skupiny) současně.
Zpráva předsednictví o Evropské bezpečnostní a obranné politice, 28.11.2005 – 14687/05
• status dokumentu: zpráva předsednictví. LIMITE
Předsednictví předkládá zprávu (Evropské radě) o aktivitách Unie v rámci Evropské
bezpečnostní a obranné politiky (EBOP) za svého působení (červenec-prosinec 2005). Zpráva
shrnuje působení vojenských a civilních misí EU, rozvoj vojenských a civilních prostředků
EU, činnost Evropské obranné agentury, pokrok v koordinaci civilní a vojenské složky EBOP,
vztahy EU-NATO, spolupráci s dalšími partnery atd.

EVROPSKÁ OBRANNÁ AGENTURA
Pokyny Rady pro práci Evropské obranné agentury v roce 2006, 23.11.2005 – 14804/05
• Status dokumentu: schváleno Radou
Rada schválila pokyny pro práci EOA 21.11. 2005. Hlavními úkoly pro EOA jsou: příprava
Evropské strategie pro výzkum a vývoj vojenských technologií, implementace Kodexu chování
v oblasti zadávání vojenských zakázek na evropském trhu, spolupráce se členskými státy při jejich
transformačním a obranně-plánovacím úsilí.

Kontakt:
Václav Štěrba, tel. 2237, email: sterbav@psp.cz
Štěpán Pecháček, tel. 2226, email: pechacek@psp.cz
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EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ A OBRANNÁ POLITIKA A KONCEPCE
REFORMY BEZPEČNOSTNÍHO SEKTORU
Pozadí
Reforma bezpečnostního sektoru ve třetích 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. Navrhovaný koncept (dok. 12566/4/05) se věnuje definici
bezpečnostního sektoru, poskytuje přehled možností pro potenciální podporu RBS ze strany EBOP, naznačuje
možnost propojení civilních a vojenských složek EBOP a nastiňuje modality pro plánování a řízení aktivit na
podporu RBS.

Koncepce pro činnost Evropské bezpečnostní a obranné politiky (EBOP) v oblasti
reformy bezpečnostního sektoru (RBS), 26.10.2005 – 13773/05
• Status dokumentu: stanovisko Výboru pro civilní krizové řízení (CIVCOM). LIMITE
Koncept byl po předchozím projednání ve Výboru pro civilní krizové řízení vzat (21.11.)
Radou na vědomí (viz. 14171/05).

EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ A OBRANNÁ POLITIKA A PODPORA
MÍRU A BEZPEČNOSTI V AFRICE
Akční plán Evropské bezpečnostní a obranné politiky (EBOP) na podporu míru a
bezpečnosti v Africe, 17.11.2005 – 14189/2/05
• Status dokumentu: pracovní dokument Rady. LIMITE
Dokument informuje o aktuálním stavu implementace Akčního plánu na podporu míru a
bezpečnosti v Africe ze strany EBOP – tento akční plán byl přijat Radou 22.11.2004 - viz dok.
10538/4/04

LIKVIDACE RUČNÍCH PALNÝCH A LEHKÝCH ZBRANÍ NA UKRAJINĚ
Rozhodnutí Rady 2005/852/SZBP ze dne 29. listopadu 2005 o ničení ručních palných a
lehkých zbraní a střeliva pro tyto zbraně na Ukrajině – úřední věstník L315
• Status dokumentu: Rozhodnutí Rady implementující společnou akci
Rozhodnutím se implementuje společná akce Rady 2002/589/SZBP o příspěvku EU k boji
proti destabilizujícímu hromadění a šíření ručních palných a lehkých zbraní. Finanční částka
ve výši celkem 1 milion eur bude použita na projekty ničení těchto zbraní, kterých má
Ukrajina z dob sovětské éry velký nadbytek.

LIKVIDACE RUČNÍCH PALNÝCH A LEHKÝCH ZBRANÍ V KAMBODŽI
Rozhodnutí Rady 2005/784/SZBP ze dne 7. listopadu 2005, kterým se prodlužuje a mění
rozhodnutí 1999/730/SZBP s ohledem na příspěvek Evropské unie k boji proti
destabilizujícímu hromadění a šíření ručních palných zbraní a lehkých zbraní
v Kambodži – úřední věstník L295
• Status dokumentu: rozhodnutí Rady implementující společnou akci Rady
Rozhodnutí 1999/730/SZBP implementující společnou akci 2002/589/SZBP (boj proti
destabilizujícímu hromadění a šíření ručních palných a lehkých zbraní) v Kambodži se
prodlužuje o další rok – do 15.11.2006. referenční částkou pro tento rok bude 600.000 eur.
Kontakt:
Václav Štěrba, tel. 2237, email: sterbav@psp.cz
Štěpán Pecháček, tel. 2226, email: pechacek@psp.cz
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MIGRACE VE VNĚJŠÍCH VZTAZÍCH
Závěry Rady k migraci ve vnějších vztazích, 21.11.2005
Rada ve svých závěrech přivítala Sdělení Komise z 1. září 2005 „Migrace a rozvoj – některé
konkrétní směry“2 a v následujícím období bude podporovat Komisi v realizaci jednotlivých
směrů obsažených v dokumentu, zejména pokud jde o otázky remitencí migrujících osob,
přistěhovaleckých komunit a odliv mozků.

MILEX 2005 – VOJENSKÉ CVIČENÍ EU
Milex 2005 – Vojenské cvičení EU. Informace pro média, 28.10.2005 – 13850/05
• status dokumentu: pracovní materiál sekretariátu Rady. LIMITE
Mezi 22. listopadem a 1. prosincem 2005 proběhlo vojenské cvičení v rámci Evropské
bezpečnostní a obranné politiky EU. Buyl vytvořen fiktivní krizový scénář – na fiktivním
ostrově Atlantia dojde k nepokojům mezi etnickými skupinami a EU na situaci bude reagovat.
Cvičení proběhlo pouze v rámci bruselských institucí (Politický a bezpečnostní výbor,
Vojenský výbor, Vojenský štáb), nebyli tedy vysláni vojáci do terénu. Cvičení mělo přispět
k zefektivnění činnosti unijních institucí během operací krizového managementu.

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.

Společná akce Rady 2005/807/SZBP ze dne 21. listopadu 2005, kterou se prodlužuje a
mění mandát Pozorovatelské mise Evropské unie (EUMM) – úřední věstník L303
• Status dokumentu: společná akce Rady přijatá podle hlavy V. Smlouvy o EU
Na základě zprávy od Vysokého představitele Javiera Solany o EUMM (dok. 12738/05) se
Rada rozhodla o dalších 12 měsíců prodloužit její mandát (společná akce 2000/811/SZBP).
Zvláštní důraz by měl být kladen na Kosovo a Srbsko a Černou Horu. V lednu 2006 Rada
zváží další působení mise v Albánii a Bosně a Hercegovině.

NÁSTROJE PRO VNĚJŠÍ AKCI
Nástroje pro vnější akci ve finanční perspektivě 2007-2013, 25.11.2005 – 14973/05
• Status dokumentu: pracovní materiál předsednictví
Předsednictví informuje o aktuálním stavu jednání o víceletém indikativním rámci a
tématických programech k připravovaným nástrojům pro vnější akci (Nástroj pro rozvojovou
a hospodářskou spolupráci, Nástroj Evropské politiky sousedství a partnerství, Nástroj
stability, Nástroj předvstupní pomoci, Nástroj pro jadernou stabilitu).

2

Sdělení bylo vzato na vědomí výborem pro evropské záležitosti 18.10.2005 svým usnesením č. 228.
Kontakt:
Václav Štěrba, tel. 2237, email: sterbav@psp.cz
Štěpán Pecháček, tel. 2226, email: pechacek@psp.cz

8

NÁSTROJ PRO JADERNOU STABILITU
Nařízení Rady o zřízení Nástroje jaderné pomoci, 7.11.2005 – 14075/05 + příloha
• Status dokumentu: návrh nařízení Rady
Navrhuje se vytvoření dalšího nástroje vnější pomoci, skrze který by měla být financována
opatření na zajištění jaderné bezpečnosti a bezpečnostní opatření co se týče jaderného
materiálu ve třetích zemích.

POLICEJNÍ MISE EU V BOSNĚ A HERCEGOVINĚ
Společná akce Rady 2005/824/SZBP ze dne 24. listopadu 2005 o policejní misi Evropské
unie (EUPM) v Bosně a Hercegovině – úřední věstník L307
• Status dokumentu: společná akce Rady přijatá podle hlavy V. Smlouvy o EU
Policejní mise, jejíž původní mandát byl do konce roku 2005, je touto společnou akcí
prodloužena do 31.12.2007.

POLICEJNÍ MISE EU V KONGU
Společná akce Rady 2005/822/SZBP ze dne 21. listopadu 2005 o změně a rozšíření
společné akce 2004/847/SZBP o policejní misi Evropské unie v Kinshase (KDR) týkající
se integrované policejní jednotky (EUPOL Kinshasa) – úřední věstník L305
• Status dokumentu: společná akce přijatá podle hlavy V. Smlouvy o EU
Mise EUPOL Kinshasa, jejíž mandát byl původně do konce roku 2005 se touto společnou akcí
prodlužuje do konce dubna 2006.

POLICEJNÍ MISE EU V PALESTINĚ
Společná akce Rady 2005/797/SZBP ze dne 14. listopadu 2005 o policejní misi Evropské
unie pro palestinská území – úřední věstník L300
• Status dokumentu: Společná akce přijatá podle hlavy V. Smlouvy o EU
Mise bude, v souladu se závěry Evropské rady z června 2004, podporovat palestinskou
samosprávu při jejím přejímání odpovědnosti za veřejný pořádek, zejména při rozvoji kapacit
jejích policejních složek. Náklady na misi budou 2,5 milionu Eur v roce 2005 resp. 3,6
milionu Eur v roce 2006. Měla by působit až do konce roku 2008.

POLICEJNÍ PORADNÍ TÝM V MAKEDONII
Společná akce Rady 2005/826/SZBP ze dne 24. listopadu 2005 o zřízení policejního
poradního týmu EU (EUPAT) v Bývalé jugoslávské republice Makedonii – úřední věstník
L307
• Status dokumentu: společná akce přijatá podle hlavy V. Smlouvy o EU
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
policie ze strany Evropské unie – ovšem jiným způsobem než operací v rámci EBOP. Rada se
rozhodla navázat na misi vysláním týmu (asi 30ti členného) poradců, který pomůže
makedonským policejním složkám dotáhnout reformu policie do konce.
Kontakt:
Václav Štěrba, tel. 2237, email: sterbav@psp.cz
Štěpán Pecháček, tel. 2226, email: pechacek@psp.cz
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POMOCNÁ HRANIČNÍ MISE EU PRO RAFÁH
Společná akce Rady o zřízení pomocné hraniční mise EU pro hraniční přechod
v Rafáhu, 23.11. 2005 – 14643/05
• Status dokumentu: společná akce Rady přijatá podle hlavy V. Smlouvy o EU. LIMITE
Ke 25.11. byla spuštěna mise EU v Rafáhu (EU BAM Rafáh). Cílem mise je „aktivním
monitoringem“ napomoci Izraeli a Palestině k bezproblémovému fungování tohoto přechodu.

PŘÍSTUP KE VNĚJŠÍ POMOCI SPOLEČENSTVÍ
Nařízení Rady (ES) o přístupu k vnější pomoci Společenství, 8.11.2005 – 12719/05
• Status dokumentu: návrh nařízení Rady
Nařízení navrhuje úpravu podmínek poskytování rozvojové pomoci skrze nástroje vnější
pomoci ES. Smyslem úpravy je změnit pravidla tak, aby poskytnutí pomoci nebylo dále vázáno
na její využití pro nákup zboží v zemi poskytovatele pomoci. Při využívání prostředků na
rozvojovou pomoc by nyní měli být preferováni dodavatelé z přijímací země, popř. ze
sousedících zemí či dalších zemí třetího světa. Účinnost rozvojové pomoci se tak zvýší.

ROZPOČET SZBP
Stav rozpočtu pro SZBP ke dni 27.10. 2005, 4.11.2005 – 14016/05
• Status dokumentu: pracovní dokument Komise
Stav rozpočtu pro SZBP ke dni 10.11. 2005, 11.11.2005 – 14312/05
• Status dokumentu: pracovní dokument Komise
Blíže k problematice rozpočtu SZBP viz „Témata“ 2/2005 (příloha k tomuto přehledu).

VOJENSKÉ ZDROJE A PROSTŘEDKY NA OCHRANU CIVILNÍ
POPULACE
Zpráva o databázi vojenských zdrojů a prostředků potřebných pro ochranu civilní
populace, 11.11.2005 – 13446/05
• Status dokumentu: návrh zprávy sekretariátu Rady. LIMITE
Zpráva obsahuje informaci o stavu databáze vojenských prostředků, které jsou členské státy
schopny poskytnout v případě teroristického útoku. Katalog vzniká v rámci vojenského výboru
EU. V současné době obsahuje katalog příspěvky 12 členských států.

VÝVOZ ZBRANÍ
Sedmá výroční zpráva podle operativního ustanovení 8 Kodexu chování Evropské unie
pro vývoz zbraní, 17.11.2005 – 14053/05
• Status dokumentu: Návrh zprávy. LIMITE
Zpráva bude po schválení Radou publikována v úředním věstníku. Zpráva je každoročně
předkládána v souladu s ustanovením 8 Kodexu chování EU. Obsahuje přezkum fungování
Kontakt:
Václav Štěrba, tel. 2237, email: sterbav@psp.cz
Štěpán Pecháček, tel. 2226, email: pechacek@psp.cz
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kodexu a dále informace o zbrojních vývozech členských států. Pokud jde o (již déle
avizovanou) změnu Kodexu, zpráva informuje, že v nejbližší době bude revidovaný Kodex
přijat formou (právně závazného) společného postoje.

ZAHRANIČNÍ ROZMĚR SPRAVEDLNOSTI A VNITŘNÍCH VĚCÍ
Strategie pro zahraniční rozměr spravedlnosti a vnitřních věcí: Globální svoboda,
bezpečnost a právo, 24.11.2005 – 14366/05
• Status dokumentu: návrh strategie. LIMITE
Navrhovaná strategie vychází z předpokladu, že rozvoj prostoru svobody, bezpečnosti a práva
má smysl jen když se bude v této oblasti spolupracovat i s okolními zeměmi. Strategie již byla
schválena Radou pro spravedlnost a vnitřní věci (1.12.) a byla dále postoupena radě pro
všeobecné záležitosti a vnější vztahy (12.12.)

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
Závěry Rady ke strategii EU pro Afriku, 21.11.2005
Rada přijala závěry k přijetí strategie EU pro Afriku. Strategie bude zahrnovat celou Afriku,
přičemž bude brát ohled na specifické potřeby jednotlivých zemí. Bude usilovat o její
hospodářský a sociální vývoj skrze naplňování rozvojových cílů tisíciletí. Strategie bude
pokrývat několik hlavních oblastí – mír a bezpečnost, lidská práva, dobré vládnutí,
hospodářský rozvoj a integrace, rozvojová pomoc, životní prostředí, otázky migrace a
investice do lidí.
Návrh strategie pro Afriku, 28.11.2005 – 14949/05
• Status dokumentu: návrh strategie EU. LIMITE
V souladu se závěry Rady přijme nadcházející Evropská rada formou Politického dokumentu
strategii s názvem „The EU and Africa: Towards a strategic partnership.“ Dokument bude
přiložen k závěrům předsednictví. Hlavním smyslem strategie je zastřešit všechny současné
aktivity realizované buď Komisí, členskými státy, nebo Radou EU (v oblasti druhého pilíře)
do jednoho souhrnného programového dokumentu.3

BLÍZKÝ VÝCHOD
Společný postoj Rady 2005/793/SZBP ze dne 14. listopadu 2005 o dočasném přijetí
určitých Palestinců členskými státy Evropské unie – úřední věstník L299
• Status dokumentu: společný postoj přijatý podle hlavy V. Smlouvy o EU
Prodlužuje se o dalších 12 měsíců společný postoj 2002/400/SZBP. Společný postoj
2002/400/SZBP přijala Rada 21. května 2002 a rozhodla jím o poskytnutí vstupu na území
EU a povolení k pobytu vybraným Palestincům. Tento společný postoj se týkal dvanácti ze
třinácti Palestinců, kteří patřili ke skupině Palestinců, ohledně které bylo mezi palestinskou
samosprávou a vládou Izraele dne 5. května 2002 dosaženo memoranda o porozumění o
mírovém vyklizení betlémského chrámu Narození Páně, a kteří souhlasili, že budou dočasně
přepraveni do členských států Evropské unie a tam přijati.
Závěry Rady k blízkovýchodnímu mírovému procesu, 21.11.2005
Rada přivítala uzavření dohody o pohybu a přístupu mezi Izraelem a Palestinou. Rada dále
souhlasí s tím, aby EU na sebe vzala roli třetí strany (zmíněné v dohodě) a proto rozhodla o
zřízení mise v rámci EBOP pro monitorování činnosti na hraničním přechodu Rafáh. Rada
dále vyzvala palestinskou samosprávu, aby se zasadila o demokratický průběh voleb do
legislativní rady (25.1.2006), unie podpoří palestinskou samosprávu politicky, finančně i
technicky a je připravena vyslat i pozorovatelskou misi. Rada nakonec ještě vyslovila
znepokojení nad činnostmi Izraele ve východním Jeruzalémě a okolí (separační bariéra,
budování osad, demolice domů). Orgány Rady vypracují k problematice východního
Jeruzaléma podrobnou analýzu a Rada se jí bude zabývat na svém příštím zasedání (12.12).

3

Blíže k problematice viz aktuální materiály PI: Vybraná Témata SZBP 1/2005, Informační podklad pro jednání
výboru pro evropské záležitosti (6.12.2005) č.3.036.
Kontakt:
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Václav Štěrba, tel. 2237, email: sterbav@psp.cz
Štěpán Pecháček, tel. 2226, email: pechacek@psp.cz

BOSNA A HERCEGOVINA
Společná akce Rady 2005/825/SZBP ze dne 24. listopadu 2005, kterou se mění mandát
zvláštního zástupce Evropské unie v Bosně a Hercegovině – úřední věstník L307
• Status dokumentu: společná akce Rady přijatá podle hlavy V. Smlouvy o EU
Zvláštní zástupce získal specifickou pozici v linii velení prodloužené Policejní mise EU
v Bosně a Hercegovině a v souladu s tím se upravuje jeho mandát.

MOLDAVSKO
Společná akce Rady 2005/776/SZBP ze dne 7. listopadu 2005 o změně mandátu
zvláštního zástupce Evropské unie pro Moldavsko – úřední věstník L292
• Status dokumentu: společná akce Rady přijatá podle hlavy V. Smlouvy o EU
Mandát zvláštního zástupce se mění s ohledem na jeho nové úkoly týkající se Pohraniční mise
EU pro Moldavsko a Ukrajinu.

POLITICKÝ DIALOG S KANADOU
Upravení politického dialogu EU-Kanada, 22.11.2005 – 14826/05
• Status dokumentu: společný návrh předsednictví sekretariátu Rady a Komise. LIMITE
Evropská unie a Kanada jednají o úpravě frekvence vzájemného setkávání v rámci politického
dialogu. Unie Navrhuje snížení počtu setkání na vyšší úrovni – nyní se dvakrát do roka koná
společný summit, setkání na úrovni ministrů, setkání na úrovni politických ředitelů (Troika) a
setkání na úrovni Politického a bezpečnostního výboru (také Troika). Četnost těchto setkání
by měla být snížena na jednou za rok. Čestnost setkávání na expertní úrovni (pracovní
skupiny) by měla být zachována.

ROZVOJOVÁ POLITIKA
Závěry Rady k výroční zprávě Evropské komise o rozvojové politice Společenství,
21.11.2005
Rada přivítala výsledky výroční zprávy o rozvojové politice Společenství prezentované
Komisí. Za zvláštní pozornost stojí skutečnost, že výplaty v rámci rozvojové pomoci se
navýšily o 10%. Na druhou stranu Rada poukázala na fakt, že podíl nejméně rozvinutých zemí
na této pomoci nevzrostl jako během předchozího období (z 32% v roce 2000 na 44% v roce
2003), ale naopak klesl o 0,8%.
Závěry Rady k rozvojové agendě z Dohá, 21.11.2005
Rada se vyslovila pro všezahrnující, ambiciózní a zároveň vyrovnaný výsledek prosincové
konference v Hong-kongu, za tím účelem je připravena nabídnout zemím třetího světa
rozsáhlý „rozvojový balíček“. Rada se sejde na zvláštním zasedání ještě během konference,
aby mohla Komisi poskytnout pokyny během finálních jednání.

Kontakt:
Václav Štěrba, tel. 2237, email: sterbav@psp.cz
Štěpán Pecháček, tel. 2226, email: pechacek@psp.cz
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UZBEKISTÁN
Společný postoj Rady 2005/792/SZBP ze dne 14. listopadu 2005 o omezujících
opatřeních proti Uzbekistánu – úřední věstník L299
• Status dokumentu: společný postoj přijatý podle hlavy V. Smlouvy o EU
Rada se rozhodla přijmout na dobu jednoho roku omezující opatření proti Uzbekistánu –
zbrojní embargo a zamezení vstupu do Evropské unie osobám odpovědným za nepřiměřené
použití síly během andižanských událostí a těm kteří maří nezávislé vyšetření. Po 12 měsících
Rada rozhodne, zda bude společný postoj prodloužen.

ZÁPADNÍ BALKÁN
Závěry Rady k západnímu Balkánu, 21.11.2005
Rada se v závěrech obrátila především na Bosnu a Hercegovinu (BaH). Ocenila pokrok,
jakého bylo dosaženo od konce občanské války. Dnes je tak možné zahájit jednání o
Stabilizační a asociační dohodě, čímž se BaH významně přiblížila svému budoucímu členství
v EU. Další přibližování k EU bude záviset na rychlosti, s jakou bude BaH pokračovat ve
svém reformním procesu. Rada dále ocenila význam obou misí EU (Policejní mise EUPM a
vojenská mise ALTHEA) pro zajištění bezpečnějšího prostředí v zemi.

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