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PROCES ROZŠIŘOVÁNÍ – VZTAH K BULHARSKU,
RUMUNSKU, TURECKU A ZEMÍM ZÁPADNÍHO
BALKÁNU
ALBÁNIE
Pozadí
S Albánií zahájila Evropská unie jednání o stabilizační a asociační dohodě (SAD) již v roce 2003. Albánie chtěla
tato jednání uzavřít ještě v průběhu tohoto roku, Unie si pro to jako hlavní podmínku kladla férový a
demokratický průběh voleb v červenci tohoto roku. Podle zprávy volební pozorovací mise OBSE1 však volby
splnily požadované standardy jen částečně. Ve své hodnotící zprávě z 9.11. 2005(SEC (2005) 1424) přesto
Komise, s ohledem a pokrok dosažený Albánií v jejím reformním procesu, doporučila jednání o SAP uzavřít.

Aktuálně
V sobotu 20.2. 2006 byla podepsána Stabilizační a asociační dohoda mezi Evropskou unií a
Albánií. Jedná se o další přiblížení ke členství v EU, Unie tak de facto ocenila reformní úsilí
albánské vlády. Pro další přibližování musí Albánie ve svém úsilí pokračovat (zejména se
jedná o boj s organizovaným zločinem a korupcí, liberalizaci ekonomiky a posílení
vlastnických práv a zajištění plné svobody projevu. Délka trvání jednání o SAD (trvala celé tři
roky, zatímco Makedonii či Chorvatsku jeden rok) zhruba naznačuje, v jakém časovém rámci
lze očekávat další kroky ne cestě Albánie do EU (implementace SAD, přidělení kandidátského
statutu, zahájení přístupových jednání, jejich uzavření, podpis a ratifikace přístupové
smlouvy).

BOSNA A HERCEGOVINA
Pozadí
Poté, co v průběhu října 2005 splnila Bosna a Hercegovina poslední z šestnácti původních podmínek EU
(reforma policie, která vytvořila jediné centrální ústředí na úrovni Federace), doporučila 21.10. Komise Radě
zahájit s Bosnou a Hercegovinou jednání o stabilizační a asociační dohodě, Rada doporučení přijala a jednání
byla zahájena 25.listopadu. Velkým problémem Bosny a Hercegoviny je nadále její politická fragmentace a
kompetenční spory mezi federálními orgány a orgány jednotlivých entit.

Aktuálně
16.2. přijal Evropský parlament rezoluci o vyhlídkách pro Bosnu a Hercegovinu. Zde přivítal
zahájení jednání o stabilizační a asociační dohodě a zdůraznil, že tempo jednání bude záviset
na schopnosti tří hlavních entit shodnout se na plánu reforem, především pokud jde o
konsolidaci federálních struktur. Dalším důležitým úkolem je vytváření podmínek pro návrat
vysídlených osob.

KOSOVO
Pozadí
Do konce roku 2006 by mělo být známo řešení budoucího statusu Kosova. Co se týče diskuse o budoucím statusu
Kosova, zde budou mít hlavní slovo především hlavní vyjednavač OSN M. Ahtisaari a dále země tzv. kontaktní
skupiny (USA, Rusko, Německo, Francie, Velká Británie, Itálie). Finální rozhodnutí učiní Rada bezpečnosti
OSN. Do jednání se zapojuje i EU prostřednictvím svého zvláštního zástupce pro Kosovo Stefana Lehneho,
vysokého představitele J. Solany a rakouského předsednictví. K prvnímu setkání mezi zástupci Srbska a
1
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kosovskými Albánci mělo dojít 25.1., tématem jednání měla být otázka decentralizace. Nicméně z pietních
důvodů po úmrtí dlouholetého kosovského předáka Ibrahima Rugovy (21.1.2005) bylo toto setkání odsunuto až
na únor.

Aktuálně
První rozhovory mezi srbskou a albánskou delegací se uskutečnily ve Vídni ve dnech 20. a 21.
února, tématem byla decentralizace. Zatím došlo jen k výměně názorů mezi oběma stranami
bez konkrétního výstupu. Jednání probíhají za zavřenými dveřmi. Téma decentralizace bylo
vybráno jako jedno z těch méně citlivých, otázka samotného statutu provincie zatím otevřena
nebyla. Další jednání proběhnou 17.3.
Po setkání se uskutečnila tisková konference. Vedoucí albánské delegace Haziri vyjádřil
(obligátní) přesvědčení, že zahájená jednání jsou „začátkem cesty Kosova k nezávislosti“ a
dodal, že dojednaná opatření budou plně implementována „teprve po vyhlášení nezávislosti
provincie,“ naproti tomu eventuelní paralelní struktury vymykající se kontrole Prištiny
„nebudou akceptovány.“ Představitelé srbské delegace se naopak (rovněž obligátně) vyslovili
pro „reintegraci“ provincie se Srbskem, konstatovali však, že je dobré, že přímé rozhovory
byly konečně zahájeny a vyjádřili své uspokojení nad jejich průběhem.2

SPOLUPRÁCE SRBSKA A ČERNÉ HORY A BOSNY A HERCEGOVINY
S MEZINÁRODNÍM TRESTNÍM TRIBUNÁLEM PRO BÝVALOU
JUGOSLÁVII (ICTY)
Aktuálně
Rada EU během svého zasedání 27.2.2006 varovala Bosnu a Hercegovinu a Srbsko a Černou
horu, že v případě nedostatečné spolupráce s ICTY by mohla být přerušena jednání o
Stabilizačních a asociačních dohodách. Varování se týká zejména Srbska a Černé hory
(SČH), vzhledem k tomu že vrchní prokurátorka ICTY Carla del Ponte informovala Radu o
nedostatečné spolupráci SČH pokud jde o dopadení Ratka Mladiče. Zahájení dalšího kola
těchto jednání se SČH je nyní naplánováno na 4. a 5. dubna.

SRBSKO A ČERNÁ HORA - REFERENDUM
Aktuálně
2. března potvrdil parlament Černé hory rozhodnutí vlády o uskutečnění referenda o
nezávislosti 21. května 2006. Otázka položená voličům bude znít: Chcete, aby Černá Hora
byla nezávislým státem s plnými mezinárodními právy? Referenda se musí zúčastnit alespoň
polovina registrovaných voličů a nejméně 55% se musí vyslovit pro, má-li k vyhlášení
nezávislosti dojít. Podle posledních výzkumů veřejného mínění je 41,4% voličů pro, 32,2
proti, 14,9% je zatím nerozhodnutých a 11% nebylo schopno odpovědět.

TURECKO
Pozadí
S Tureckem byla zahájena přístupová jednání 3.10. 2005. V negociačním mandátu pro EU je přistoupení k EU
stanoveno jako hlavní cíl přístupových jednání, s tím že tato jednání jsou otevřeným procesem jejichž výsledek
nemůže být předem zaručen. V případě, že Turecko nebude schopno přijmout závazky členství podle kodaňských
kritérií, včetně absorpční kapacity Evropské unie, musí být zajištěno, aby bylo Turecko navázáno na Unii co
nejsilnějším poutem. Turecko také musí před koncem přístupových rozhovorů mezinárodně uznat kyperskou
2
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republiku, musí také plnit závazky vyplývající z celní unie kterou má uzavřenu s EU (tzn. musí začít pouštět
kyperské lodě do svých přístavů a musí pokračovat v plnění politických kritérií.

Aktuálně
Nicolas Sarkozy, francouzský ministr vnitra a pravděpodobný kandidát v prezidentských
volbách 2007, vyzval ke kontrole přístupových rozhovorů (jak Chorvatska, tak Turecka) ze
strany národních parlamentů. Národní parlamenty by se měly vyjadřovat ke každému
uzavření kapitoly. Podle Sarkozyho je současná garance daná jednomyslným rozhodováním
členských států nedostatečná, protože v praxi se nikdo k použití veta neodhodlá.
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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
Společná akce Rady na podporu Úmluvy o biologických a toxinových zbraních
(BTWC), 24.2.2006 – 5821/06, finanční a legislativní ustanovení viz 5126/06
• Status dokumentu: návrh společné akce Rady. LIMITE
Akční plán EU pro biologické a toxinové zbraně, který doplňuje společnou akci EU na
podporu Úmluvy o zákazu biologických a toxinových zbraní (BTWC), 24.2.2006 –
6506/06
• Status dokumentu: Akční plán. LIMITE
Návrh společné akce je zaměřen na podporu účinnosti BTWC a to jak úsilím o její
univerzalizaci, tak podporou jejímu účinnému vnitrostátnímu provádění těmi státy, které již
k Úmluvě přistoupily. Finanční referenční částka pro tuto společnou akci je 867.000 eur.
Společná akce je doplněna akčním plánem pro biologické a toxinové zbraně. Plán se
zaměřuje na opatření pro budování vzájemné důvěry a na vyšetřování údajného použití
biologických zbraní (zde posílit mechanismus OSN).

KODEX CHOVÁNÍ EU PRO VÝVOZ ZBRANÍ
Aktualizované znění Společného vojenského seznamu EU (vybavení, na které se
vztahuje Kodex chování Evropské unie pro vývoz zbraní) přijaté Radou, 8.2.2006 –
6145/06
• Status dokumentu: návrh rozhodnutí Rady. LIMITE
Společný seznam vojenského vybavení, na který se kodex vztahuje, byl přijat v červenci 2000
a od té doby byl několikrát aktualizován. Pracovní skupina COARM nyní navrhuje další
takovou aktualizaci, s ohledem na vývoj politik členských států v oblasti vývozu zbraní.

VOJENSKÉ OPERACE EU
Strategický koncept EU pro přesun a přepravu jednotek v rámci operací vojenského
krizového managementu, 16.2.2006 – 6457/06
• status dokumentu: Pracovní materiál vojenského výboru EU. LIMITE
Dokument obsahuje koncepční východiska pro fungování a rozvoj strategické přepravy, která
je nezbytně zapotřebí k plné funkčnosti Evropské bezpečnostní a obranné politiky.
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MEZINÁRODNÍ VZTAHY EU, POSTOJE K JEDNOTLIVÝM
OBLASTEM
ACEH
SPOLEČNÁ AKCE, kterou se mění a prodlužuje společná akce 2005/643/SZBP o
pozorovatelské misi Evropské unie v Acehu (Indonésie) (Pozorovatelská mise v Acehu AMM), 22.2.2006 – 5901/06
• Status dokumentu: návrh společné akce Rady. LIMITE
Aceh monitoring mission – human rights aspects, 21.2.2006 – 11678/05
• Status dokumentu: Odtajněný dokument z 12.8.2005
Do 15. března 2006 měla Rada vyhodnotit, zda dále prodlouží účast EU monitorovací misi
v Acehu. Nakonec na základě žádosti indonéské vlády se Rada rozhodla svoji misi prodloužit
do 15. června 2006.
Dokument „Aceh monitoring mission – human rights aspects“ obsahuje lidsko-právní aspekt
působení mise (jednalo se o první misi, jejímž primárním cílem je monitoring dodržování
lidských práv).

CHORVATSKO
Rozhodnutí Rady o zásadách, prioritách a podmínkách přístupového partnerství
s Chorvatskem a o zrušení rozhodnutí 2004/648/ES, 15.2.2006 – 15672/05
• Status dokumentu: rozhodnutí Rady
Vzhledem k tomu, že 3.10. 2005 zahájila Evropská unie přístupová jednání s Chorvatskem,
Rada se rozhodla přijmout pro Chorvatsko přístupové partnerství, které aktualizuje
dosavadní evropské partnerství (nařízení ES 533/2004). Přístupové partnerství stanovující
krátkodobé a střednědobé priority je přílohou tohoto rozhodnutí.

EVROPSKÁ UNIE A RUSKÁ FEDERACE – SPOLUPRÁCE V RÁMCI
SPOLEČNÉHO PROSTORU VNĚJŠÍ BEZPEČNOSTI
Zpráva Politicko-vojenské skupiny Politickému a bezpečnostnímu výboru k ruským
návrhům na další spolupráci EU-Rusko v rámci společného prostoru vnější bezpečnosti,
24.2.2006 – 6789/06
• Status dokumentu: pracovní materiál orgánů Rady. LIMITE
Politicko-vojenské skupina (PVS) ocenila ruský příspěvek k implementaci společného
prostoru vnější bezpečnosti. S Ruskou federací má EU již dnes nejvíce rozvinutý politický
dialog a PVS se staví pozitivně i dalšímu jeho rozvoji (např. institucionalizace setkávání
ruských expertů s experty sekretariátu Rady).
Na akčním plánu rozvoje spolupráce v rámci společného prostoru vnější bezpečnosti se stále
pracuje. Konkrétními opatřeními by mohlo být rozšíření spolupráce Ruska s Evropskou
obrannou agenturou, účast Ruska na cvičeních v rámci krizového managementu, přičemž
Rusko by mělo dále být zváno k účasti na unijních operacích. Se zájmem zaznamenala PVS
rozvíjející se výměnu mezi EU a Ruskem pokud jde studenty vojenských škol a v rámci
Kontakt:
Václav Štěrba, tel. 2237, email: sterbav@psp.cz
Štěpán Pecháček, tel. 2226, email: pechacek@psp.cz

7

výcvikových kurzů. Citlivé posouzení si vyžaduje možnost využívání ruských vojenských
přepravních letadel k využití pro operace EU.

MEZINÁRODNÍ TRESTNÍ TRIBUNÁL PRO BÝVALOU JUGOSLÁVII
Společný postoj Rady, kterým se obnovují opatření na podporu účinného provádění
mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY), 22.2. 2006
– 6146/06
• Status dokumentu: návrh společného postoje
O dalších 12 měsíců (do 16. března 2007) se prodlužuje účinnost společného postoje
2004/293/SZBP z 30. března 2004. Omezující opatření na základě tohoto společného postoje
se týkají osob, které pomáhají osobám hledaným ICTY na útěku před spravedlností. Těmto
osobám je zamezen vstup na území EU.

MOLDAVSKO/PODNĚSTEŘÍ
Společný postoj Rady 2006/95/SZBP ze dne 14. února 2006, kterým se obnovují
omezující opatření vůči vedení Podněsterské oblasti Moldavské republiky – úřední
věstník L 44
• Status dokumentu: společný postoj Rady přijatý podle hlavy V. Smlouvy o EU
Rozhodnutí Rady 2006/96/SZBP ze dne 14. února 2006, kterým se provádí společný
postoj 2004/179/SZBP o omezujících opatřeních vůči vedení Podněsterské oblasti
Moldavské republiky – úřední věstník L 44
• Status dokumentu: rozhodnutí Rady implementující společný postoj
O další rok (do 27. února 2007) se prodlužuje platnost společného postoje 2004/179/SZBP o
omezujících opatřeních z 23. února 2004. Tato opatření se týkají zamezení vstupu na území
EU vedení Podněsterské oblasti Moldavské republiky. Omezení se vztahují celkem na 17 lidí
včetně „prezidenta“ Igora Nikolajeviče Smirnova.

ZIMBABWE
Rozhodnutí Rady ze dne 14. února 2006, kterým se prodlužuje doba použitelnosti
opatření podle rozhodnutí 2002/148/ES o uzavření konzultací se Zimbabwe podle článku
96 dohody o partnerství AKT–ES – úřední věstník L 48
• status dokumentu: rozhodnutí Rady
Vzhledem k tomu, že vláda Zimbabwe pokračuje v porušování podstatných prvků uvedených
v článku 9 dohody o partnerství ES-AKT (dodržování lidských práv, respektování
demokratických institucí…), se o dalších 12 měsíců prodlužuje použitelnost opatření
uvedených v rozhodnutí 2002/148/ES. Tato opatření de facto znamenají zastavení financování
veškerých projektů, s výjimkou těch, které představují přímou podporu obyvatelstva a těch,
které se týkají humanitárních účelů.
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SPOLEČNÁ ZAHRANIČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ
POLITIKA A VNĚJŠÍ VZTAHY V AGENDĚ
INSTITUCÍ EU
EVROPSKÁ KOMISE
Mezinárodní vztahy
European Union deploys Election Observation Mission to Uganda for Presidential and
Parliamentary Elections, 13.2.2006
Evropská komise vyslala volební pozorovací misi do Ugandy pro monitoring prezidentských a
parlamentních voleb (23.2.2006).
Launch of TV and radio programmes for Belarus on 26th February 2006, 23.2.2006
26. února 2006 bylo zahájeno televizní a rozhlasové vysílání financované Evropskou komisí
do Běloruska. Rozhlas vysílá každé ráno jednu hodinu dlouhé „Okno do Evropy“, toto
obsahuje aktuální zprávy z dění v Evropě i Bělorusku. Vysílacími jazyky jsou běloruština a
ruština. Televizní vysílání má podobu půlhodinového týdeníku, vysílaného od pondělka do
čtvrtka.
The European Commission grants €1 million for victims of the floods in Bolivia,
23.2.2006
Na pomoc obětem záplav v Bolívii vyčlenila Komise (v rámci ECHO) 1 milion eur.

Evropská komisařka pro vnější vztahy – projevy
The EU in the World, 2.2.2006
Komisařka se zúčastnila diskuse v European Policy Center. Komisařka zejména poukázala na
průzkumy veřejného mínění, podle kterých si většina lidí přeje, aby Evropská unie hrála ve
světě silnější roli. Posílení této role by bylo velmi přispělo přijetí evropské ústavy. Je tak třeba
hledat nové cesty, jak tohoto posílení dosáhnout, Komise za tímto účelem nyní připravuje
koncepční dokument, který předloží Evropské radě v červnu 2006.
Managing Globalisation – the case for a European foreign policy, 10.2.2006
Komisařka hovořila v Chatham House o Evropské unii v globálním světě. Dle komisařky je
nejlepší odpovědí Evropy na globalizační trendy budování ekonomicky silné Evropské unie
s aktivní zahraniční politikou.
Remarks to the General Assembly of the European Jewish Congress, 19.2.2006
Komisařka vystoupila na shromáždění Evropského židovského kongresu ve Vídni. Ve svém
proslovu se zaměřila na vztahy EU s Blízkým a Středním východem, konkrétně na krizi okolo
karikatur, vývoj v blízkovýchodním mírovém procesu a na vystupování Íránu v mezinárodních
vztazích.
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EVROPSKÝ PARLAMENT
Texty přijaté parlamentem
Usnesení Evropského parlamentu o doložce o lidských právech a demokracii v
dohodách Evropské unie, 14.2.2006
Usnesení Evropského parlamentu o novém nástroji rozvojových cílů tisíciletí, 16.2.2006
Usnesení Evropského parlamentu o právu na svobodu projevu a respektování
náboženské víry, 16.2.2006
Usnesení Evropského parlamentu o vyhlídkách pro Bosnu a Hercegovinu, 16.2.2006
Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Bělorusku před prezidentskými volbami
konanými dne 19. března, 16.2.2006
Usnesení Evropského parlamentu o Ázerbájdžánu, 16.2.2006
Usnesení Evropského parlamentu o Guantánamu, 16.2.2006

Zahraniční výbor Evropského parlamentu
Zahraniční výbor Evropského parlamentu zasedal ve dnech 20.-22.2. 2006. Tématy jednání
byly:
•
•
•
•
•
•
•
•

Výměna názorů s minstrem zahraničních věcí Íránu (Mottakí)
Posílené partnerství mezi Evropskou unií a Latinskou Amerikou
Agentura Evropské unie pro základní práva
Udělení absolutoria za rok 2004: souhrnný rozpočet ES – oddíl III. – Komise
Interinstitucionální dohoda o rozpočtové kázni a zlepšení rozpočtového procesu
Rozpočet na rok 2007: výroční strategické priority Komise
Výměna názorů s Amrem Músou, generálním tajemníkem Ligy arabských národů
Podpora stability a demokratizace v našem sousedství: jaká je role EU v oblasti jižního
Kavkazu?
• Zřízení evropského fondu pro uprchlíky
• Zřízení fondu pro vnější hranice
• Zřízení Evropského fondu pro navracení státních příslušníků třetích zemí do země
původu
• Výměna názorů s komisařem pro rozšíření Olli Rehnem o západním Balkánu
• Finanční nástroj pro rozvojovou a hospodářskou spolupráci
Dokumenty související s tímto zasedáním viz ZDE.
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Podvýbor pro obranu a bezpečnost
Podvýbor pro obranu a bezpečnost zasedal ve dnech 21. a 23. 2. 2006. Tématy jednání byly:
•
•
•
•

Evropské bojové jednotky (Battlegroups)
Poslední vývoj činností Evropské bezpečnostní a obranné politiky
Rozpočtové otázky týkající se bezpečnosti a obrany
Návrh usnesení o ručních a lehkých zbraních pro hodnotící konferenci OSN (New
York 26.6. – 7.7.2006)
• Veřejné slyšení na téma: EU a použití síly – kritéria zásahu
Dokumenty související s tímto zasedáním viz ZDE a ZDE

Podvýbor pro lidská práva
Podvýbor pro lidská práva zasedal 20.2.2006. Tématy jednání byly:
•

Zpráva týkající se výroční zprávy Evropského parlamentu o lidských právech ve světě
v roce 2005 a o politice lidských práv v Evropské unii.
• Výměna názorů o Nepálu rok po převratu
• Výměna názorů o návrzích na reformu Sacharovovy ceny.
Dokumenty související s tímto zasedáním viz ZDE

RADA EVROPSKÉ UNIE
Závěry Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy o západním Balkánu, 27.2.2006
Srbsko a Černá hora/Černá hora: Rada vyzvala obě strany, aby urychleně dosáhly shody
v dosud otevřených otázkách ohledně referenda a dodaly tak procesu nezbytnou oprávněnost.
(Zvláštní zástupce vysokého představitele Miroslav Lajčák doporučil jako nutnou podmínku
pro vyhlášení nezávislosti Černé hory 50% volební účast a alespoň 55% hlasujících pro. Tato
podmínka byla nakonec Černou horou přijata).
Srbsko a Černá hora/Kosovo: Rada přivítala uskutečnění jednání o otázkách decentralizace
20. a 21. 2. 2006. Rada dále potvrdila důležitost trvalého a účinného provádění standardů –
zejména ve vztahu k ochraně menšinových společenství.
Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii: Se znepokojením vzala Rada na vědomí
připomínky hlavní žalobkyně ICTY Carly del Ponte ohledně nedostatečné spolupráce Srbska a
Černé hory s tribunálem. Tato spolupráce je nezbytná, nemají-li být přerušena jednání o
Stabilizační a asociační dohodě. Rada bude nadále celou situaci sledovat.
Závěry Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy o Iráku, 27.2.2006
Rada odsoudila zločinecký bombový útok na svatyni Ali Al-Hadi a Hassan Al-Askari
v Samaře, následující odvetné činy a všechny další činy jež narušují politický proces. Rada
dále zdůraznila, že nedávný vývoj v Iráku jasně ukazuje nezbytnost vytvoření vlády národní
jednoty.
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Závěry Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy o vztazích mezi Evropskou unií a
Latinskou Amerikou, 27.2.2006
Rada potvrdila důležitost strategického partnerství Evropské unie s Latinskou Amerikou a
v této souvislosti též přivítala Sdělení Komise „Silnější partnerství mezi Evropskou unií a
Latinskou Amerikou.“ Ve vztahu k Latinské Americe Rada zejména uznává potřebu zaměřit se
na posílení demokratických institucí, dobré správy věcí veřejných a vlády zákona, boj
s drogami a organizovaným zločinem, zajištěním rovnosti pohlaví, práv dětí a práv původního
obyvatelstva. Důležitá je též problematika migrace.
Pokud jde o spolupráci s Evropským společenstvím, prioritou pro období 2007-2013 bude
vymýcení chudoby, udržitelný rozvoj a naplňování Rozvojových cílů milénia.
Do roku 2015 by měl být vytvořen Společný prostor vyššího vzdělávání.
Závěry Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy k Súdánu/Dárfúru, 27.2.2006
Rada se znepokojením zaznamenala, že situace v regionu zůstává vážná a vyzvala
znepřátelené strany k respektování příměří. Evropská unie hodlá i nadále podporovat
Africkou unii a její peacekeepingovou misi v Dárfúru (AMIS).
Závěry Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy k Indonésii/Acehu, 27.2.2006
Následujíc pozvánku od Indonéské vlády, Rada se rozhodla prodloužit svoji účast
v monitorovací misi v Acehu o další tři měsíce (do 15.6.2006). Rada dále přivítala opatření
Evropského společenství v Acehu, které poskytlo 25 mil. Eur na podporu mírového procesu a
na přípravu místních voleb v Acehu. Unie by sem mohla vyslat volební pozorovací misi.
Závěry Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy o Konžské demokratické
republice, 27.2.2006
Rada potvrdila angažovanost Evropské unie v KDR a to především v souvislosti
s připravovanými červnovými volbami (které by měly uzavřít proces tranzice k demokracii).
Rada nyní zvažuje, jak nejlépe přispět k zajištění stabilní a bezpečné situace v období voleb
(ve hře je možnost vojenské operace EU).
Závěry Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy o Íránu, 27.2.2006
Rada přivítala rezoluci Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) z 4.2.2006 a její
rozhodnutí zapojit do řešení situace Radu bezpečnosti OSN. Rada lituje další omezení
spolupráce Íránu s MAAE (podle dodatkového protokolu ke Smlouvě o nešíření zbraní
hromadného ničení), toto rozhodnutí opět podněcuje okolní svět k nedůvěře ohledné
íránského jaderného programu. Evropská unie dále potvrzuje zájem na diplomatickém řešení
celého problému a v této souvislosti vítá iniciativu Ruska, pokud jde o nabídku přesunutí
procesu obohacování uranu určeného pro íránské jaderné elektrárny na území Ruska.
Rada nezpochybňuje právo Íránu na vlastní jaderný mírový program, bude-li tento realizován
v souladu se závazky v rámci Smlouvy o nešíření zbraní hromadného ničení.

PŘEDSEDAJÍCÍ ZEMĚ
Declaration of the Presidency of the European Union on the arson attacks against the
Danish, Swedish and Norwegian embassies in Damascus, 4.2.2006
Předsednictví odsoudilo útoky proti evropským ambasádám v Damašku, tyto akty jsou
nelegitimní a nepřijatelné. Příslušné syrské úřady musí zajistit bezpečnost evropských občanů
a jejich majetku.
Kontakt:
Václav Štěrba, tel. 2237, email: sterbav@psp.cz
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Presidency Statement on the demarche carried out in Tehran with regard to the visit of
Iranian President Ahmadinejad to Damascus, 8.2.2006
Předsednictví předalo íránskému ministerstvu zahraničí demarši vyjadřující znepokojení nad
tím, že president Ahmadínežád se v Sýrii hodlá setkat s představiteli palestinských
teroristických skupin. Předsednictví vyzývá Írán, aby se připojil k mezinárodnímu konsensu o
řešení blízkovýchodního problému formou dvou států.
Declaration by the Presidency on behalf of the European Union on the announcement of
venue and date for the holding of the Somali Parliamentary session, 10.2.2006
Evropská unie přivítala ohlášení mimořádného zasedání somálského (přechodného)
parlamentu od 26.2. a oceňuje závazek prezidenta republiky i předsedy parlamentu
k implementaci dohody z Adenu. EU je připravena poskytnout parlamentu pro jeho zasedání
finanční i logistickou podporu.
Declaration by the Presidency on behalf of the European Union on announcement of
certified results of Iraq's 15 December 2005 elections, with alignment of third countries
of 13 February, 10.2.2006
Evropská unie přivítala vyhlášení konečných výsledků parlamentních voleb (15.12.2005). EU
podporuje rychlé vytvoření reprezentativní vlády, na které by se podílely všechny relevantní
politické proudy v zemi.
Declaration by the Presidency on behalf of the European Union on the agreement
between Chad and Sudan, 13.2.2006
Evropská unie přivítala uzavření dohody mezi Súdánem a Čadem a doufá že dohoda přispěje
k vyřešení dárfúrského konfliktu. (Dohoda de facto končí konflikt mezi Súdánem a Čadem,
který zdevastoval řadu měst a vesnic při společné hranici. V rámci dohody se obě strany
zavázaly k obnovení vzájemných vztahů a znovuotevření konzulátů, země již také nebudou
poskytovat útočiště rebelům druhého státu.)
Declaration by the Presidency on behalf of the European Union on the closure of the
Union of Youth and Children's Public associations "RADA" by the Supreme Court of
Belarus, 17.2.2006
Evropská unie velmi lituje rozhodnutí Nejvyššího soudu Běloruska o uzavření Sdružení
veřejných mládežnických a dětských organizací. Jedná se o další ránu občanské společnosti.
EU vyzývá běloruské úřady k přehodnocení tohoto kroku.
Declaration by the Presidency on behalf of the European Union following the
presidential election in Haiti, 21.2.2006
Evropská unie vyjádřila uspokojení nad pokojným průběhem prezidentských a parlamentních
voleb na Haiti (7.2.2006). To a také vysoká účast voličů znamenají důležitý mezník
v demokratizačním procesu. (EU zde měla volební pozorovací misi).
Declaration by the Presidency on behalf of the European Union on recent developments
in Georgia -South Ossetia, 21.2.2006
Evropská unie vyzývá všechny strany, aby nepodnikaly jednostranné akce a zaujaly
konstruktivní přístup, tak aby nebyla snížena efektivita peacekeepingových sil v Jižní Osetii.
Unie dále oceňuje závazek Gruzie k politickým a ekonomickým reformám založeným na
respektu demokratických principů, lidských práv a práv menšin.
Kontakt:
Václav Štěrba, tel. 2237, email: sterbav@psp.cz
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Declaration by the Presidency on behalf of the European Union on resumption of direct
talks between the Chinese government and envoys of the Dalai Lama, with alignment of
third countries of 24 February 2006, 22.2.2006
Evropská unie vítá uskutečnění dalšího kola jednání mezi čínskou vládou a vyslanci Dalajlámy.
Declaration by the Presidency on behalf of the European Union on the elections in
Uganda, with alignment of third countries of 28 February 2006, 27.2.2006
Evropská unie je potěšena skutečností, že volby v Ugandě (23.2.) proběhly pokojně a za
vysoké účasti voličů. (EU zde měla volební pozorovací misi).
Declaration by the Presidency on behalf of the European Union regarding the award of
the Olof Palme Prize 2005 to Daw Aung San Suu Kyi, 28.2.2006
U příležitosti udělení ceny Olofa Palmeho Daw Aung San Suu Kyi, bojovnici za demokracii a
lidská práva v Barmě/Myanmaru, Evropská unie vyjadřuje hluboké politování nad
skutečností, že tato osoba je zbavena osobní svobody, takže nemůže cenu převzít. Evropská
unie nadále zůstává vážně znepokojena stavem dodržování lidských práv v Barmě/Myanmaru.

PROHLÁŠENÍ K SETKÁNÍM NA ÚROVNI MINISTRŮ
Evropská unie – Čína (troika), 3.2.2006
Plassnik: “A broad array of topics connects China and the EU” - Foreign ministers'
meeting of the EU Troika with China in Vienna

Evropská unie – Rusko (troika), 15.2.2006
Plassnik: “Close and rich web of relations with Russia" - EU-Troika Foreign Ministers’
meeting with Russia in Vienna
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