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PROCES ROZŠIŘOVÁNÍ – VZTAH K BULHARSKU,
RUMUNSKU, TURECKU A ZEMÍM ZÁPADNÍHO
BALKÁNU
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. 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 nejdříve napraveny. Další hodnotící zprávu, na jejímž základě
bude Rada rozhodovat o případném odložení vstupu, předloží Komise v dubnu-květnu 2006.

Aktuálně
• Soudě podle posledních výroků Komisaře pro rozšíření či podle závěrů řady
pozorovatelů (viz např. TIC 1233/2006 z 2.3.2006) Komise zřejmě odsunutí vstupu
Bulharska a Rumunska do EU ve své hodnotící zprávě nenavrhne. Většina členských států
přitom váže své rozhodnutí o Bulharsku a Rumunsku právě na doporučení Komise.
• Důvod je prostý. Přístupová smlouva s Bulharskem a Rumunskem zatím ještě nebyla
ratifikována zhruba polovinou členských států EU. Parlamenty některých členských států
(např. Francie či Německa) čekají na jarní zprávu Komise, na základě které teprve
přistoupí ke svému rozhodnutí. Při neratifikování přístupové smlouvy, byť třeba jedinou
zemí EU, by teoreticky celá přístupová jednání musela začít nanovo a rozšíření o
Bulharsko a Rumunsko by se tak mohlo oddálit o pěknou řadu let. Komise si
pravděpodobně nedovolí takový scénář riskovat a nebude dávat národním parlamentům
argumenty ve prospěch neratifikace smlouvy. Její zpráva proto nevyzní negativně.
Zároveň je již ale jisté, že Bulharsko a Rumunsko nestihnou do konce roku 2006 dodělat
svůj „domácí úkol“, Komise proto zřejmě navrhne aktivovat ochranné mechanismy
zabudované též v Přístupové smlouvě, které zpočátku neumožní Bulharsku a Rumunsku
plnou participaci na všech unijních politikách. Příslušné politické rozhodnutí bude muset
učinit Rada (pravděpodobně na zasedání 15. a 16. května) poté, co bude zveřejněna
hodnotící zpráva Komise.
• 3.4.2006 jednal Komisař pro rozšíření Olli Rehn se členy zahraničního výboru
Evropského parlamentu o stavu příprav Bulharska a Rumunska na členství v EU.
Informoval o tom, že hodnotící zprávy Komise budou zveřejněny 16.5. 2006, přičemž
samozřejmě nesdělil, zda se Komise chystá doporučit odklad vstupu či nikoli (podklady ke
zprávám bude Komise shromažďovat až do konce dubna). Ubezpečil poslance, že Komise
při svém rozhodování seriózně zváží stanovisko Evropského parlamentu. Většina členů
výboru se v diskusi vesměs vyslovila pro přijetí obou zemí k 1.1.2007, bude-li to aspoň
trochu možné. (Podrobněji viz TIC 1963/2006).
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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 podobě výsledného statutu však především musí
dojít samy znesvářené strany, protože jedině tak bude moci být zajištěna životnost přijatého řešení. K prvnímu
setkání mezi zástupci Srbska a kosovskými Albánci došlo 20 a 21. února ve Vídni, hlavním tématem byly otázky
decentralizace.

Aktuálně
17.3. 2006 proběhlo ve Vídni druhé kolo jednání mezi oběma delegacemi. Debatu označil
zástupce hlavního vyjednavače OSN Albert Rohan za „orientovanou a bez polemik“. Ze
setkání nebyl prezentován žádný oficiální výstup. Rozruch způsobilo vyjádření Alberta
Rohana, který vyslovil názor, že jedině plná nezávislost provincie vytvoří plný předpoklad pro
její rozvoj. Jedině nezávislé Kosovo např. bude mít možnost získat úvěry od Světové Banky.
Hlavní vyjednavači OSN (Ahtisaari, Rohan) přitom doposud vystupovali v jednáních
nestranně.
Další kolo jednání se uskuteční opět ve Vídni 3. dubna.

PŘÍSTUPOVÉ ROZHOVORY S CHORVATSKEM A TURECKEM
Aktuálně
Výbor stálých zástupců se rozhodl v rámci přístupových jednání s Chorvatskem a Tureckem
otevřít další kapitolu – č. 26: Vzdělání a kultura. Na svém jednání 29.3. rozhodl o zaslání
dopisů turecké a chorvatské vládě s výzvou k předložení pozičních dokumentů. Na čem se však
již zástupci členských států neshodli byla interní procedura v EU, pokud jde o realizaci
politických kritérií.
Jedna skupina zemí (v čele s Francií a Německem) se vyslovily pro projednávání politických
kritérií průběžně (tedy v rámci všech kapitol, kterých se to více či méně dotýká), např. Francie
trvá na tom, že v rámci kapitoly Školství a kultura je třeba projednat otázky spojené
s analfabetismem či s překrucováním moderní historie v tureckých učebnicích.
Druhá skupina zemí (např. Velká Británie či Španělsko) se naopak zasazuje o projednávání
těchto spíše technických kapitol bez otevírání kontroverzních politických témat. Politická
kritéria by se měla řešit jen v rámci kapitoly 23: Soudnictví a základní práva.
Po absenci shody na Coreperu byla otázka odložena na jeho další schůzi (6.4.2006).
(Podrobněji k tomuto tématu viz TIC č. 1834/2006).

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
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).
Kontakt:
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Aktuálně
U příležitosti setkání EU s Tureckem na úrovni ministrů zahraničí (EU-trojka) zopakoval
Komisař pro rozšíření Olli Rehn výzvu Turecku, aby dodrželo své slovo a implementovalo
protokol k celní dohodě (která umožní otevření tureckých letišť a přístavů kyperským lodím a
letedlům). Podobnou výzvu adresoval Turecku 13.3. i Evropský parlament, který dále ještě
vyslovil politování nad tím, že tempo reforem prováděných tureckou vládou se v roce 2005
značně zpomalilo.
O perspektivách vztahu EU a Turecka, kde se v průběhu druhé poloviny roku 2006 očekává
další krize, hovoří podrobně TIC 1233/2006 ze 2.3.2006. Podle analýzy ZÚ není již
dlouhodobě udržitelná situace, kdy EU Turecku vychází politicky vstříc výměnou za
opakované přísliby politických reforem, které však stále nepřicházejí. Za finského
předsednictví se tak v Bruselu očekává „turecká krize“, kdy Unie podmíní pokračování
přístupových rozhovorů konkrétními kroky turecké strany. Hlavním motivem se stane otázka
otevření přístavů a letišť Kyperské republice, což je jedna z hlavních podmínek, kterou si Unie
stanovila při zahájení přístupových rozhovorů (k tomuto otevření musí dojít během roku
2006).

ZÁPADNÍ BALKÁN – PERSPEKTIVY
Salcburská deklarace: Jedním z hlavních témat neformálního setkání ministrů zahraničních
věcí (tzv. Gymnich) ve dnech 10. - 11.3. 2006 byla otázka západního Balkánu. Výsledkem
jednání, jichž se zúčastnili i představitelé zemí západního Balkánu je tzv. Salzburská
deklarace, která stvrdila současný kurz EU vůči této oblasti. V deklaraci EU přímo
„potvrzuje, že budoucnost západního Balkánu spočívá v Evropské unii.“
Zároveň ale EU připomíná, že při každém dalším rozšíření bude brána v potaz její absorpční
kapacita. Včlenění odkazu na absorpční kapacitu prosazovaly především Francie a Nizozemí,
které tím zohledňují své domácí veřejné mínění a také poukazují na nutnost provedení
institucionální reformy v EU, dříve než se přistoupí k dalšímu rozšiřování.
Země západního Balkánu se nyní musí zaměřit na implementaci evropských standardů, pro
jakékoli další přiblížení k EU je zároveň nezbytná plná spolupráce s Mezinárodním trestním
tribunálem pro bývalou Jugoslávii.
EU dále vyzvala Prištinu a Bělehrad, aby společně usilovaly o dosažení trvalé dohody o
budoucím statutu Kosova.
Evropský parlament: 16.3. 2006 přijal Evropský parlament usnesení ke Strategickému
dokumentu Komise k rozšíření (z listopadu 2005). V části věnující se procesu rozšíření obecně
EP zdůraznil, že absorpční kapacita EU zůstává jednou z hlavních podmínek EU pro další
rozšíření. V této souvislosti Parlament vyzval Komisi, aby do konce roku 2006 předložila
zprávu, v níž by byly stanoveny zásady konceptu absorpční kapacity EU. Evropský parlament
dále vyslovil názor, že současná patová situace okolo ústavní smlouvy brání Unii posílit její
kapacitu. Evropský parlament také požádal Komisi a Radu, aby pro všechny evropské státy,
které nemají perspektivu členství, vypracovaly návrh na jejich zapojení do užších
vícestranných vztahů s EU.
Pokud jde o jednotlivé země západního Balkánu, Evropský parlament vesměs přivítal pokrok
dosažený v poslední době (zahájení přístupových jednání s Chorvatskem, přidělení
kandidátského statutu Makedonii, zahájení jednání o Stabilizační a asociační dohodě
s Bosnou a Hercegovinou a Srbskem a Černou Horou, uzavření jednání o Stabilizační a
asociační dohodě s Albánií) s tím, že budoucí přistoupení těchto zemí k EU považuje za další
stadium znovusjednocení Evropy po Studené válce. Pro další posuny v přibližování těchto
zemí k EU je ale důležité dbát na dodržování Unií stanovených podmínek.
Kontakt:
Václav Štěrba, tel. 2237, email: sterbav@psp.cz
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Závěry Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy k západnímu Balkánu, 20.3.2006
Evropská unie bude i nadále pomáhat zemím západního Balkánu na jejich cestě k EU, mj. i
implementací Sdělení Evropské komise: „Západní Balkán na cestě do EU: upevňování
stability, zvyšování prosperity.“
Bosna a Hercegovina: Rada přivítala dosažení politické dohody (18.3.2006) o ústavní
reformě. Rada dále přivítala pokrok dosažený v rámci vyjednávání o Stabilizační a asociační
dohodě. V této souvislosti poznamenala, že další vývoj zde bude záviset na implementaci
policejní reformy, zákonů o televizním a rozhlasovém vysílání a plné spolupráci s ICTY.
Srbsko a Černá Hora: Rada zopakovala své závěry z února 2006, podle kterých je plná
spolupráce s ICTY (zejména vydání Ratka Mladiče) podmínkou pro pokračování jednání o
Stabilizační a asociační dohodě.
Postoj Německa k dalšímu rozšiřování:
15. března 2006 proběhla tisková konference s německou kancléřkou Merkelovou. Na otázku,
zda by „evropská perspektiva“ pro země západního Balkánu mohla znamenat i něco jiného
než členství v EU odpověděla, že ona sama se rozhodně nevyhýbá termínu „privilegované
partnerství“. V podání německé kancléřky se jedná o první případ, kdy byl pojem
„privilegované partnerství“ použit v souvislosti se západním Balkánem, doposud byl vždy
spojován spíše s Ukrajinou a Tureckem. Podle kancléřky Merkelové nyní není na pořadu dne
rozhodování o formě zapojení zemí západního Balkánu do evropské integrace, jde spíše o
politickou stabilizaci regionu.
Obecná pozice Německa k rozšíření je dlouhodobě konzistentní v přesvědčení, že současné
závazky EU je třeba naplňovat, je ale nutné být opatrný při činění nových příslibů. Co se týče
západního Balkánu, podle Německa bylo z balkánské situace vytěženo maximum možného již
během britského předsednictví. Německo už nyní nebude ochotno jít ve vztahu k těmto zemím
za rámec již učiněných závazků – pochybnosti mělo už u udělení kandidátského statutu
Makedonii. (Dále a podrobněji k německým pozicím viz TIC 1413/2006 z 9.3.2006).
Rakouské předsednictví a západní Balkán
V polovině svého mandátu je rakouské předsednictví spíše spokojeno se situací na západním
Balkánu. Do konce svého předsednického období očekává ještě významnější vývoj ve vztahu
EU k Albánii a Srbsku a Černé hoře. S Albánií by během následujících dvou měsíců měla být
konečně podepsána Stabilizační a asociační dohoda. U Srbska a Černé Hory naopak reálně
hrozí, že budou jednání o Stabilizační a asociační dohodě pozastavena, a to v důsledku
nespolupráce s ICTY (jedná se zejména o vydání gen. Mladiče). Naposledy stanovila Unie
lhůtu pro dopadení a vydání Mladiče do 30. dubna t.r. (podrobněji viz TIC 2553/2006)
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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 2006/243/SZBP ze dne 20. března 2006 o podpoře činností
Přípravné komise pro Organizaci smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek
(CTBTO) v oblasti odborné přípravy a budování kapacity pro ověřování a v rámci
provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení – úřední věstník L 88
• Status dokumentu: společná akce Rady přijatá podle hlavy V. Smlouvy o EU
Jedním z cílů strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení je brzký vstup v platnost a
dosažení univerzality Smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek a posílení systému
kontroly v rámci CTBTO. Pro rok 2006 se na účely této společné akce vyčleňuje 1.133.000
eur. Prostředky půjdou zejména na podporu činnosti přípravné komise CTBTO (je třeba
vytvořit globální monitorovací režim – 321 monitorovacích stanic, 16 laboratoří, ústředí pro
shromažďování dat, inspekční kapacity atd.) Finační a legislativní ustanovení viz 6483/06.

BEZPEČNOST PERSONÁLU EU V OPERACÍCH KRIZOVÉHO
MANAGEMENTU
Návrh politiky Evropské unie pro bezpečnost personálu nasazeného mimo Evropskou
unii při provádění operace podle hlavy V Smlouvy o EU, 8.3.2006 – 7179/06
• Status dokumentu: pracovní materiál sekretariátu Rady. LIMITE
Jedná se o dokument, který sjednocuje dosavadní postupy co se týče bezpečnosti personálu
nasazeného ve vojenských a civilních misích EU. V dalších operacích krizového
managementu by se již mělo postupovat jednotně podle tohoto materiálu.

EVROPSKÁ UNIE A PROTIDROGOVÁ POLITIKA
Pašování heroinu po balkánské cestě, 24.3.2006 – 7705/06
• Status dokumentu: diskusní materiál předsednictví
Materiál se zabývá problematikou výroby heroinu v Afghánistánu, jeho pašování do Evropy,
cíli Evropské protidrogové politiky 2005-2008 a debatou nad touto problematikou mezi
členskými státy EU.

INSTITUT BEZPEČNOSTNÍCH STUDIÍ EU
Zpráva o činnosti Institutu bezpečnostních studií EU za rok 2005, 20.3.2006 – 7616/06
• status dokumentu: výroční zpráva
Zpráva informuje o aktivitách Institutu bezpečnostních studií (agentura EU). Během roku
2005 uspořádal 18 konferencí a editoval 19 sborníků. V průběhu roku 2005 se též uskutečnila
Kontakt:
Václav Štěrba, tel. 2237, email: sterbav@psp.cz
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částečná reorganizace Institutu, novými oblastmi cíleného zájmu se staly regiony Afriky a
Asie. (stránky institutu: www.iss-eu.org)

KRIZOVÝ MANAGEMENT EU – CVIČENÍ V ROCE 2006
Podrobnosti ke cvičení krizového managementu EU v roce 2006 – CME 06, 10.3.2006 –
7254/06
• Status dokumentu: pracovní materiál sekretariátu Rady. LIMITE
V roce 2006 proběhne další cvičení EU v rámci krizového managementu, uskuteční se ve
dnech od 25.9. – 6.10. Cvičení proběhne pouze na úrovni politicko-strategické a
vojensko/civilně-plánovací. Cílem je ověřit efektivitu vojenských a civilních struktur EU,
jejich spolupráci mezi sebou navzájem, se členskými státy EU atd.

MONITOROVACÍ MISE EVROPSKÉ UNIE
Zpráva o monitorovací misi Evropské unie (EUMM) – doporučení k další přítomnosti
v Albánii a Bosně a Hercegovině, 9.3.2006 – 7211/06
• Status dokumentu: zpráva předložená Radě Vysokým představitelem pro SZBP. LIMITE
EUMM působí na západním Balkáně a jejím hlavním úkolem je sběr informací a tvorba
analytických materiálů pro potřeby Rady. Nyní působí v Albánii, Bosně a Hercegovině,
Srbsku a Černé Hoře – včetně Kosova a Makedonii. Předložená zpráva doporučuje snížit
přítomnost EUMM v Albánii na jeden dvoučlenný tým. Dále doporučuje zachovat
v nezmenšené míře svoji přítomnost v Bosně a Hercegovině. Prioritou EUMM je nyní
monitoring vývoje v Kosovu a sousedících regionech.

NÁSTROJE SZBP
Přehled nástrojů využitých v rámci Společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP)
v roce 2005, 28.3.2006 – 7874/06
• Status dokumentu: dokument sekretariátu Rady
Dokument obsahuje přehled všech nástrojů SZBP – legislativních aktů, deklarací, demarší,
zpráv zvláštních zástupců atd. – za rok 2005.

OPERACE ALTHEA
Operace Althea – čtvrtletní zpráva Organizaci Spojených Národů, 10.3.2006 – 7238/06
• status dokumentu: návrh zprávy pro OSN
Jedná se o v pořadí již pátou čtvrtletní zprávu o průběhu vojenské mise EU v Bosně a
Hercegovině Althea. Dle zprávy zůstává bezpečnostní situace v BaH stabilní. Spolupráce
s ICTY se postupně zlepšuje, nicméně 5 hlavních osob hledaných tribunálem je stále na
svobodě. Zpráva dále hovoří o průběhu ústavních a dalších reforem v zemi.

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

8

PRAVIDLA JMENOVÁNÍ ZVLÁŠTNÍCH ZÁSTUPCŮ EU
Pravidla pro jmenování, mandát a financování zvláštních zástupců EU, 10.3.2006 –
7223/06
• Status dokumentu: návrh pravidel Rady.
Dle pravidel přijatých Radou v červnu 2004 byla standardní délka mandátu zvláštních
zástupců EU dosud stanovována na 6 měsíců. Nyní se navrhuje prodloužit standardní délku
mandátu na jeden rok, přičemž do konce června bude mít zvláštní zástupce povinnost
předložit zprávu o pokroku a do půlky listopadu souhrnnou zprávu o implementaci svého
mandátu. Současní zvláštní zástupci EU (mandát od 1.3. 2006 do 28.2. 2007) již takovým
pravidlům podléhají – viz příslušné společné akce.

REAKCE EU NA PŘÍRODNÍ ČI ČLOVĚKEM ZPŮSOBENÉ KATASTROFY
Reakční kapacity EU pro přírodní a člověkem způsobené katastrofy – využití
prostředků Evropské bezpečnostní a obranné politiky (EBOP), 3.3.2006 – 6973/06
• Status dokumentu: pracovní materiál Vysokého představitele pro SZBP. LIMITE
Na základě mandátu uděleného na zvláštním zasedáním hlav států a vlád v Hampton Court
předkládá nyní vysoký představitel několik návrhů, jak využít prostředky EBOP pro účely
řešení situací vzniklých působením přírodní nebo člověkem způsobené katastrofy. EBOP má
zde možnosti pokud jde o 1)rychle dostupné přepravní kapacity, 2) prostředky pokrývající
nejdůležitější oblasti – zdravotnická oblast, logistika, oblast ochrany před zbraněmi
hromadného ničení. Možnosti využití vojenských zdrojů pro tyto účely jsou nyní zkoumány
Vojenským štábem. 3) V rámci předsednictví byla také ustavena zvláštní řídící skupina, která by
v případě krize měla přispět k dosažení rychlé shody mezi členskými státy o nasazení prostředků.

VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ EBOP K REAKCI NA KATASTROFY
Všeobecný rámec pro využití a koordinaci přepravních prostředků Evropské
bezpečnostní a obranné politiky (EBOP) při reakci EU na katastrofy, 28.3.2006 – 7858/06
• Status dokumentu: dokument sekretariátu Rady. LIMITE
Jedná se o materiál vypracovaný sekretariátem Rady, který koncepčně řeší možnosti využití
přepravních prostředků EBOP při řešení následků přírodních či jiných katastrof. Dokument
bude nyní projednáván v orgánech Rady, jeho konečné schválení se předpokládá na Radě pro
všeobecné záležitosti a vnější vztahy v květnu t.r.
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MEZINÁRODNÍ VZTAHY EU, POSTOJE K JEDNOTLIVÝM
OBLASTEM
AFRICKÝ MÍROVÝ PROJEKT
Africký mírový projekt (African peace Facility - APF), 27.3.2006 – 7732/06
• Status dokumentu: návrh předsednictví. LIMITE
Předsednictví předkládá k projednání ve Výboru stálých zástupců kompromisní návrh ohledně
financování Afrického mírového projektu. Navýšení financování APF souvisí s implementací
Strategie EU pro Afriku, přijaté Evropskou radou v prosinci 2005. Za jediný průchozí návrh
považuje předsednictví financování APF z kapitoly 10 Evropského rozvojového fondu.

BĚLORUSKO
Bělorusko: zjednodušení kontaktů mezi lidmi, 23.6.2006 – 7434/06
• status dokumentu: zpráva SCIFA. LIMITE
Strategický výbor pro otázky imigrace, hranic a asylu (SCIFA) vypracoval z podnětu Výboru
stálých zástupců zprávu o možnostech zjednodušení vízového režimu mezi EU a Běloruskem (s
cílem umožnit více kontaktů mezi lidmi). SCIFA se nedomnívá, že za dané situace je možné
přistoupit k vízovým jednáním s Běloruskem. Nicméně, nabízí se alternativní řešení. V rámci
Schengenského systému je možné, aby v jednotlivých případech mohly národní opatření
umožnit snížení či úplné zrušení poplatků za víza – a to v případě, že se jedná o opatření na
ochranu kulturních zájmů nebo o zájmy z oblasti zahraniční či rozvojové politiky.

KOSOVO
Společná akce Rady o zřízení plánovacího týmu EU (EUPT Kosovo) v souvislosti s
možnou operací EU pro řešení krize v oblasti právního státu a v dalších možných
oblastech v Kosovu, 3.4.2005 – 7750/06
• status dokumentu: návrh společné akce Rady. LIMITE
Od Evropské unie se očekává, že po určení statusu Kosova převezme v Kosovu vedoucí úlohu
místo namísto současné správy OSN, zejména pokud jde o pomoc při výstavbě právního státu
a fungujících bezpečnostních složek. EU se zde tedy bude angažovat operací v rámci své
Evropské bezpečnostní a obranné politiky. Plánovací tým, jehož zřízení se v této společné akci
navrhuje, by měl připravit půdu pro následné působení samotné operace. Působnost tohoto
plánovacího týmu se zatím plánuje do 31.12.2006.

KOREA
Společný postoj Rady 2006/244/SZBP ze dne 20. března 2006 o účasti Evropské unie v
Organizaci pro rozvoj energetiky na Korejském poloostrově (KEDO) – úřední věstník L 88
• Status dokumentu: společný postoj Rady přijatý podle hlavy V Smlouvy o EU
Na základě společného postoje se bude Unie (reprezentována předsednictvím) podílet na
rozhodnutích výkonné Rady KEDO, která spadají mimo kompetence Euratom (které jinak
Unii v KEDO zastupuje) – jedná se zejména o otázky Společné zahraniční a bezpečnostní
politiky.
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SPOLEČNÁ ZAHRANIČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ
POLITIKA A VNĚJŠÍ VZTAHY V AGENDĚ
INSTITUCÍ EU
EVROPSKÁ KOMISE
Mezinárodní vztahy
Commissioner Ferrero-Waldner to visit Ukraine 2-3 March, 2.3.2006
Ve dnech 2. a 3. března navštívila komisařka Waldnerová Ukrajinu. Její návštěva měla
zejména vyjádřit podporu reformnímu úsilí Ukrajiny v souvislosti s nadcházejícími volbami
(26.3.)
President Barroso to meet Russian President Vladimir Putin to "step up" EU-Russia
strategic partnership, 9.3.2006
V pátek 17.3. se setkal předseda Evropské komise Barroso s ruským prezidentem Putinem.
Hlavními otázkami setkání byla budoucnost spolupráce Ruska a EU a energetická bezpečnost.
Commission meets Palestinian President Abbas, 13.3.2006
15. března 2006 se prezident Komise Barroso a komisařka Waldnerová setkali s prezidentem
Palestinské samosprávy Mahmoudem Abbásem. Bylo zde vysloveno varování, že budou-li
v Palestině pokračovat útoky na představitele a únosy cizinců, Unie by mohla zastavit
financování Palestinské samosprávy.
Commission adopts €17.5 million anti-landmine programme, 14.3.2006
9. března přijala Komise program na likvidaci protipěchotních min pro rok 2006. Na tento
program vyčlení 17,5 mil. eur. Program se vztahuje na kofinancování projektů likvidace min
v zemích jako Bosna a Hercegovina, Kolumbie, Kambodža, Gruzie, Jemen, Súdán, Kongo,
Afghánistán, Burundi a Kosovo.
Commissioner Ferrero-Waldner visits Rabat, 21.3.2006
Ve dnech 21.-23. března navštívila Komisařka pro vnější vztahy Maroko. Hlavním námětem
pro diskusi byla ambice Maroka získat pokročilý status ve vztahu k Unii.
Commissioner Ferrero-Waldner to attend the Arab League Summit in Khartoum on 28
March, 27.3.2006
28.3.2006 se Komisařka pro vnější vztahy zúčastnila summitu Ligy arabských států. Jedná se
o teprve druhý summit, na nějž byli pozváni i představitelé nearabských států. Od prohloubení
vztahu s touto organizací si Komisařka slibuje posílení spolupráce mezi Unií a členskými
státy ligy.
Commission provides additional €118 million to help rebuild Indonesia’s Aceh province,
31.3.2006
Evropská komise schválila vyčlenění dalších 118 milionů eur na rekonstrukci indonéské
provincie Aceh (po Tsunami). Celková pomoc, která od komise jde na obnovu Acehu se tak
navyšuje na 207 mil. eur.
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Evropská komisařka pro vnější vztahy – projevy
European Neighbourhood Policy, 7.3.2006
Komisařka hovořila na Švédském Institutu mezinárodních vztahů. Nejdříve připomněla
okolnosti vzniku a význam Evropské politiky sousedství. Za hlavní nosné pilíře tohoto
privilegovaného vztahu mezi EU a jejími sousedy označila energetickou spolupráci, řešení
problémů migrace, stabilitu a bezpečnost.
Euro-Mediterranean Policy / Preparation of APEM, 16.3.2006
Komisařka hovořila před Evropským parlamentem o evropské středomořské politice. Na
začátku svého projevu se však krátce vyjádřila k situaci na Blízkém východě. Za nepřijatelný
označila izraelský útok na věznici v Jerichu a zacházení s místními vězeňskými dozorci. Na
druhou stranu také ostře kritizovala násilí a množící se únosy v oblastech kontrolovaných
Palestinskou samosprávou. Vyzvala obě strany k umírněnosti a Palestinskou samosprávu
k účinnému zásahu proti násilnostem.
Dialogue of Cultures – clash of civilizations or clash of ignorance?, 27.3.2006
Komisařka hovořila před euro-středomořským Parlamentním shromážděním. Ke vztahu mezi
křesťany a muslimy poznamenala, že se nejedná o střet civilizací (pocházíme všichni ze
stejného kulturního prostředí), ale spíš o střet ignorantství. Největším problémem vzájemných
vztahů v tomto regionu je dlouhodobá neschopnost řešit blízkovýchodní konflikt.

EVROPSKÝ PARLAMENT
Texty přijaté parlamentem
Usnesení Evropského parlamentu ke stavu dodržování lidských práv v Čadu, 15.3.2006
Usnesení Evropského parlamentu o čtvrtém Světovém fóru o vodě v Mexico City (16.–
22. března 2006), 15.3.2006
Usnesení Evropského parlamentu o strategickém dokumentu Komise o rozšíření za rok
2005, 16.3.2006
Usnesení Evropského parlamentu o výsledku jednání o Radě pro lidská práva a o 62.
zasedání UNCHR, 16.3.2006
Usnesení Evropského parlamentu o lidských právech v Moldavsku a zejména v
Podněstří, 16.3.2006
Usnesení Evropského parlamentu o Kazachstánu, 16.3.2005
Usnesení Evropského parlamentu o beztrestnosti v Africe a zejména o případu Hissèna
Habrého, 16.3.2006
Usnesení Evropského parlamentu o kritériích pro mírové operace EU v Konžské
demokratické republice, 23.3.2006
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Zasedání dočasného výboru k vyšetření aktivit CIA v Evropě
Dočasný výbor Evropského parlamentu k vyšetření údajného využití evropských zemí CIA
při transportu a věznění svých zajatců zasedal 6.3. 2006 v Bruselu. Jednání ze zúčastnil i
generál Pollari, ředitel italských zpravodajských a bezpečnostních služeb. Zápis z tohoto
jednání viz ZDE.

Zahraniční výbor Evropského parlamentu
Výbor pro zahraniční věci zasedal 20. a 21. Března v Bruselu. Tématy jednání byly:
•
•
•
•
•
•
•

Interinstitucionální dohoda o rozpočtové kázni a zdokonalení rozpočtového procesu
Nástroj pro financování rozvojové a hospodářské spolupráce
Prozatímní dohoda s Turkmenistánem
Rámcový program týkající se solidarity a řízení migračních toků pro období 2007-2013
Společné postupy při navracení nelegálně pobývajících příslušníků třetích zemí
Agentura Evropské unie pro základní práva
Evropský rok mezikulturního dialogu (2008)

Dokumenty související s tímto zasedáním viz ZDE.

Podvýbor pro obranu a bezpečnost
Podvýbor pro obranu a bezpečnost zasedal 23.3.2006 v Bruselu. Tématy jednání byly:
•
•
•
•

EU a použití síly: kritéria zásahu
Rozvoj vojenských kapacit EU
Boj proti terorismu v rámci EBOP
Postavení žen v ozbrojených konfliktech a jejich úloha při obnově zemí po ukončení
konfliktu a v demokratickém procesu těchto zemí
• Ruční palné a lehké zbraně v souvislosti s hodnotící konferencí v New Yorku (26.
června až 7. července 2006)
Dokumenty související s tímto zasedáním viz ZDE.

Podvýbor pro lidská práva
Podvýbor pro lidská práva zasedal 23.3.2006 v Bruselu. Tématy jednání byly:
•
•

Výměna názorů na přistoupení Bulharska a Rumunska
Výměna názorů s výborem pro lidská práva tureckého parlamentu o pokroku Turecka
v oblasti lidských práv
• Výměna názorů s Juanem Mendezem, předsedou mezinárodního centra pro tranzitní
justici
Dokumenty související s tímto zasedáním viz ZDE.
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PŘEDSEDAJÍCÍ ZEMĚ
Declaration by the Presidency on behalf of the European Union on the decision of the
Taiwanese leader regarding the NUC, 1.3.2006
Předsednictví se znepokojením vzalo na vědomí rozhodnutí Tchajwanského prezidenta o
ukončení činnosti Národní rady pro sjednocení (platforma pro jednání mezi Tchajwanem a
ČLR o možnostech sjednocení).
Declaration by the Presidency on the Referendum in Montenegro, 2.3.2006
Evropská unie přivítala dosažení dohody mezi vládou a opozicí o modalitách referenda.
Referendum tak má zajištěnu plnou legitimitu. (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).
EU Presidency Statement on arrest of Alexander Kozulin, 2.3.2006
Evropská unie vyjádřila hluboké znepokojení nad zatčením (běloruského prezidentského
kandidáta) Alexandra Kozulina a skupiny jeho příznivců.
Declaration by the Presidency on behalf of the European Union on the opening session
of the Somali Transitional Federal Parliament, 3.3.2006
Evropská unie srdečně přivítala zahájení schůze somálského přechodného federálního
parlamentu. Uspořádání schůze ve značně komplikovaných podmínkách považuje EU za
důkaz silného závazku vedoucích představitelů Somálska k přechodu na demokracii.
Declaration of the Presidency on behalf of the European Union on the presidential
elections in Costa Rica on 5 February 2006, 8.3.2006
Evropská unie přivítala úspěšný průběh prezidentských voleb v Kostarice (5.3.2006).
Zvoleného prezidenta Sáncheze považuje EU za mezinárodně respektovanou osobnost,
zejména pro jeho mírotvornou činnost ve střední Americe v průběhu osmdesátých let 20.
století. Jeho značná politická zkušenost by měla být zárukou úspěšného vykonávání jeho
mandátu.
Declaration by the Presidency on behalf of the European Union on the first round of the
elections in Benin, with alignment of third countries of 9 March 2006, 8.3.2006
5. března se v Beninu uskutečnilo první kolo prezidentských voleb. Ačkoliv podmínky, za
jakých se volby uskutečnily, musely nevyhnutelně vést k řadě logistických nedostatků, celkově
je třeba průběh voleb ocenit. Volby proběhly v poklidné atmosféře a za velkého zájmu voličů,
kteří tak prokázali hluboký smysl pro občanskou povinnost.
Declaration of the Presidency on behalf of the European Union on Uzbekistan, 9.3.2006
Evropská unie se se znepokojením dozvěděla o odsouzení dvou představitelů opoziční strany
(Sluneční koalice) na deset let za uplácení a účast na organizovaném zločinu. Hluboké
znepokojení vyvolalo v EU odsouzení bojovnice za lidská práva (Muchtabar Tojibajeva) na
osm let. Proces s ní by měl být znovu obnoven a veden podle pravidel a za účasti
mezinárodních pozorovatelů. EU vyzývá Uzbekistán, aby v případě těchto tří odsouzených
osob (budou-li se chtít proti rozsudku odvolat) respektoval všechny své mezinárodní závazky.
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Declaration by the Presidency on behalf of the EU on pre-election situation in Belarus,
9.3.2006
Evropská unie je velmi znepokojená pokračujícím porušováním lidských práv v Bělorusku
v souvislosti s předvolebním procesem. Unie vyzývá příslušné běloruské orgány, aby umožnily
běloruským občanům realizovat svá práva na svobodu projevu a svobodu shromažďování.
Evropská unie bude i nadále situaci v Bělorusku monitorovat.
Declaration of the Presidency on behalf of the European Union on the occasion of the
changes within Kosovo's leadership, 13.3.2006
Evropská unie vzala na vědomí změny v samosprávě Kosova a věří, že jednota vyjednávacího
týmu bude zachována a jednání o budoucím statutu Kosova budou moci pokračovat. EU dále
zdůraznila nutnost dodržování standardů.
Declaration by the Presidency on behalf of the European Union on the implementation
of the Joint declaration on Customs issues of the Ukrainian and Moldovan Prime
Ministers, 14.3.2006
Evropská unie plně podporuje implementaci společné deklarace o celní spolupráci podepsané
30.12.2005 premiéry Ukrajin a Moldavska. (Na základě této dohody Ukrajina vpustí na své
území pouze zboží mající razítko moldavských celních orgánů. Podněstří v reakci na toto
opatření vystoupilo z jednání o řešení svého statutu).
Declaration by the Presidency on behalf of the European Union on the release of Yu
Dongyue and Xiao Yunliang, 15.3.2006
Evropská unie přivítala propuštění na svobodu dalších dvou politických vězňů a vyzývá Čínu,
aby těmto dvěma umožnila plnohodnotné začlenění se do společnosti. Zároveň EU zopakovala
svůj požadavek na propuštění i ostatních vězňů (EU má vypracován seznam politických vězňů,
jejichž propuštění opakovaně od Číny požaduje).
Declaration by the Presidency on behalf of the European Union on the establishment of
the Human Rights Council, 16.3.2006
Evropská unie přivítala přijetí rezoluce Valného shromáždění OSN o zřízení Rady pro lidská
práva. Podle EU zřízení této instituce posílí roli OSN v oblasti lidských práv a je důležitým
krokem při realizaci reformy OSN.
Presidency Declaration of 17 March in reaction to Foreign Minister Martynov's
remarks to EU ambassadors in Minsk on 16 March 2006, 17.3.2006
Předsednictví jednoznačně odmítá prohlášení učiněná běloruským ministrem zahraničí, podle
kterých by Unie a zastupitelství jejích členských států mohly nést odpovědnost za případné
násilí, ke kterému by došlo v souvislosti se zásahem běloruských bezpečnostních orgánů proti
stoupencům opozice. Předsednictví dále s hlubokým znepokojením sleduje kroky činěné
prezidentem Lukašenkem a běloruskými úřady během přípravy prezidentských voleb.
Declaration by the Presidency on behalf of the European Union on the second round of
the presidential election in Benin, 21.3.2006
Předsednictví ve svém prohlášení ocenilo práci odvedenou národní volební komisí, které se
velmi dobře podařilo zorganizovat druhé kolo voleb ve velmi krátkém čase. Nový prezident se
ujme funkce 6.4. 2006.
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Declaration by the Presidency on behalf of the European Union on the presidential
elections in Belarus, 22.3.2006
Evropská unie vzala na vědomí předběžné závěry pozorovací mise OBSE, podle které
nevyhověly běloruské prezidentské volby demokratickým standardům. EU proto zváží, při
spolupráci s dalšími partnery, přijetí dalších omezujících opatření.
Declaration by the Presidency on behalf of the European Union on the case of Mr
Iskandarov in Tajikistan, 22.3.2006
Evropská unie je znepokojena průběhem soudního řízení s lídrem opoziční Demokratické
strany Tádžikistánu, který byl zatčen v prosinci 2004 v Moskvě, vydán do Tádžikistánu a zde
odsouzen na 23 let. Nejasné okolnosti okolo tohoto případu vyvolávají pochyby o
demokratizačních reformách a dodržování lidských práv v této zemi.
Presidency Statement on use of violence against demonstrators in Belarus, 25.3.2006
Předsednictví je zděšeno násilím použitým proti demonstrujícím a požaduje po běloruských
orgánech propuštění zadržených lidí.
Declaration by the Presidency on behalf of the European Union on the occasion of the
final session of the UN Commission on Human Rights, 27.3.2006
U příležitosti posledního zasedání Komise OSN pro lidská práva 27.3.2006 ocenila Evropská
unie její práci a výsledky dosažené za 60 let existence.
Declaration by the Presidency on behalf of the European Union on the arrest and
transfer of Thomas Lubanga, 28.3.2006
Evropská unie přivítala zatčení Thomase Lubangy (v Kongu) a jeho vydání Mezinárodnímu
trestnímu soudu, kde bude souzen za válečné zločiny.
Declaration by the Presidency on behalf of the European Union on the parliamentary
elections in Ukraine, 29.3.2006
Evropská unie s uspokojením bere na vědomí předběžné závěry monitorovací mise OBSE
k průběhu voleb na Ukrajině, které podle zprávy byly svobodné a v souladu s mezinárodními
pravidly. Tyto volby považuje EU za důležitý mezník v konsolidaci demokracie na Ukrajině.
Declaration by the Presidency on behalf of the European Union on the arrest and
bringing into custody of Charles Taylor, with alignment of third countries of 3 April
2006, 31.3.2006
Evropská unie přivítala zatčení Charlese Taylora, bývalého prezidenta Libérie, v Nigérii a
jeho předání zvláštnímu trestnímu tribunálu pro Sierra Leone, kde bude souzen za zločiny
proti lidskosti.

RADA EVROPSKÉ UNIE
Závěry Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy k Íránu, 20.3.2006
EU i nadále podporuje diplomatické řešení. Rada hluboce lituje, že Írán neprovedl v celém
rozsahu opatření, která Rada guvernérů MAAE považuje za nezbytná. Rada bezpečnosti OSN
proto v současné době zvažuje vhodné kroky. Rada se domnívá, že by se Rada bezpečnosti
měla zasadit o posílení pravomocí MAAE. Rada opětovně vyzývá Írán, aby neprodleně a v
plném rozsahu vyhověl požadavkům stanoveným v rezoluci Rady guvernérů MAAE ze dne
4. února. Rada zdůrazňuje, že by tak mělo dojít i k úplnému zastavení všech činností
spojených s obohacováním a veškerého přepracovávání.
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Rada však rovněž zdůrazňuje, že je nezbytné, aby se Írán účinně zabýval všemi oblastmi
znepokojení EU, včetně terorismu, přístup Íránu k mírovému procesu na Blízkém východě,
regionálních otázek i dodržování lidských práv a základních svobod.Rada vyjadřuje rozhodný
nesouhlas se zhoršením situace v oblasti lidských práv v Íránu a odsuzuje násilí, jehož bylo
použito na Mezinárodní den žen proti pokojným demonstrantům. Rada znovu potvrzuje, že
bezvýhradné dodržování lidských práv v Íránu je podstatné, a to rovněž pro pokrok ve
vztazích mezi EU a Íránem. Rada potvrzuje, že EU bude i nadále vyjadřovat své obavy
týkající se lidských práv, přičemž se bude zaměřovat zejména na neutěšenou situaci
pronásledovaných íránských ochránců lidských práv, postavení menšin a otázku trestu smrti.
EU důkladně přezkoumá své diplomatické možnosti a ve svém přístupu bude brát v potaz
prohlášení a jednání Íránu.
Závěry Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy o Libanonu, 20.3.2006
Rada potvrdila svoji plnou podporu komisi OSN, která vyšetřuje vraždu bývalého premiéra
Rafíka Harírího a vyzvala všechny strany k plné spolupráci s vyšetřovací komisí. Rada i
nadále hodlá podporovat Libanon v jeho programu politických a ekonomických reforem a
v této souvislosti je též spokojena s tím, že již brzy budou moci být zahájena jednání o Akčním
plánu v rámci Evropské politiky sousedství.
Závěry Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy k Somálsku, 20.3.2006
Jako důležitý krok na cestě k národnímu usmíření v Somálsku přivítala Rada zahájení
zasedání přechodného federálního parlamentu ve městě Baidoa. V této souvislosti též oceňuje
odvahu somálských představitelů, kteří se o tento krok zasadili. Se znepokojením však Rada
zaznamenává, že bezpečnostní situace v Mogadišu zůstává stále velmi vážná.
Evropská unie se již dříve zavázala podporovat přechodné somálské instituce v jejich úsilí o
stabilizaci pol. systému. Využije za tím účelem všechny dostupné nástroje (zejména pokud jde
o financování programů na rekonstrukci, ale také pomoc při výstavbě bezpečnostních složek).
Závěry Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy k Súdánu, 20.3.2006
Rada nadále podporuje implementaci Souhrnné mírové dohody a vyzývá všechny zúčastněné
strany k jejímu naplňování. Rada v této souvislosti vyslovila znepokojení nad tenzemi na
východě Súdánu a nad stále zhoršující se bezpečnostní a humanitární situaci v oblasti
Dárfúru. Rada ocenila rozhodnutí Africké unie prodloužit svoji misi (AMIS) do září 2006 a
vytvořit podmínky pro nahrazení mise AU misí OSN.

EVROPSKÁ RADA
Evropská rada zasedala 23. a 24. března 2006 v Bruselu. Žádná vyjádření ke třetím zemím
nebyla původně plánována, nicméně pod tlakem vývoje v Bělorusku po prezidentských
volbách přijala Evropská rada Deklaraci k Bělorusku. Zde odsoudila průběh voleb, který byl
v rozporu s pravidly OBSE a také zásah bezpečnostních orgánů proti demonstrujícím.
Evropská rada se proto rozhodla přijmout omezující opatření vůči zodpovědným osobám.

DOKUMENTY K SUMMITŮM A SETKÁNÍM NA ÚROVNI MINISTRŮ
EU-Rusko (Trojka), 21.-22.3.2006
Declaration of the EU-Russia Permanent Partnership council (PPC) on Freedom,
Security and Justice cooperation
Kontakt:
Václav Štěrba, tel. 2237, email: sterbav@psp.cz
Štěpán Pecháček, tel. 2226, email: pechacek@psp.cz

17

EU-Albánie (Trojka), 21.3.2006
Winkler: "Albania playing a positive and constructive role in the Western Balkan
region".

EU-Indonésie (Trojka), 27.3.2006
Plassnik: Indonesia is a valued, influential partner of the EU in Asia
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