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EVROPSKÁ UNIE A POLITIKA ROZŠÍŘENÍ
(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 roku 2005, Unie si pro to jako hlavní podmínku
kladla férový a demokratický průběh voleb v červenci loňského roku. Ve své hodnotící zprávě z
9.11. 2005(SEC (2005) 1424) Komise, s ohledem a pokrok dosažený Albánií v jejím reformním
procesu, doporučila jednání o SAP uzavřít.
Z dalších zemí západního Balkánu mají již SAD uzavřenu Chorvatsko a Makedonie. Bosna a
Hercegovina, Srbsko a Černá hora o ní nyní vyjednávají (původní plán Komise je uzavřít dohody
s těmito zeměmi do konce roku 2006).

Aktuálně
12.6. 2006 došlo k formálnímu podpisu Stabilizační a asociační dohody mezi
Evropskou unií a Albánií. Aby vstoupila v platnost, musí být nyní SAD ratifikována
parlamenty všech 25 členských států a parlamentem Albánie. Dohoda obsahuje články
k politickému dialogu, regionální spolupráci, k vytvoření zóny volného obchodu (do
desíti let od vstupu dohody v platnost), k volnému pohybu pracovníků, svobodě
usazování, službám atd. Plný text dohody má přes 550 stran – ke stažení zde:
8164/06.
BOSNA A HERCEGOVINA
Pozadí
Rada EU rozhodla o zahájení jednání o Stabilizační a asociační dohodě (SAP) s Bosnou a
Hercegovinou 25.listopadu 2005. Velkým problémem Bosny a Hercegoviny zůstává její politická
fragmentace a kompetenční spory mezi federálními orgány a orgány jednotlivých entit. Avšak právě
dokončení politické reformy bude podmínkou pro uzavření jednání a podpis SAP s Evropskou unií.

Aktuálně
Ve středu 28.6. 2006 se sešel komisař pro rozšíření Olli Rehn s bosenským premiérem
Terzicem k diskusi nad budoucností Bosny a Hercegoviny. Evropská unie (jejíž
zvláštní zástupce pro Bosnu a Hercegovinu Christian Schwarz-Schilling je současně
Vysokým představitelem – post vytvořený Daytonskou mírovou smlouvou) se
domnívá, že během příštího roku by měla být ukončena činnost Vysokého
představitele s jeho silnými pravomocemi a odpovědnost za správu země tak plně
přenesena na bosenské orgány. Bosenská vláda by naopak tento krok považovala za
chybu, pokud by k němu došlo ještě před uzavřením Stabilizační a asociační dohody,
jakožto dalšího garantu budoucího směřování země.

Kontakt:
Václav Štěrba, tel. 2237, email: sterbav@psp.cz
Štěpán Pecháček, tel. 2226, email: pechacek@psp.cz
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ČERNÁ HORA
Pozadí
2. března potvrdil parlament Černé hory rozhodnutí vlády o uskutečnění referenda o nezávislosti 21.
května 2006. Otázka položená voličům zněla: Chcete, aby Černá Hora byla nezávislým státem s
plnými mezinárodními právy? Referenda se musela zúčastnit alespoň polovina registrovaných voličů
a nejméně 55% se mělo vyslovit pro, aby mohlo k vyhlášení nezávislosti dojít. Pro nezávislost Černé
hory se v referendu vyslovilo 55,5% voličů, 44,5% bylo proti. Referenda se zúčastnilo 86,5%
registrovaných voličů. OBSE, která průběh hlasování sledovala, nezaznamenala žádné manipulace
s hlasovacími lístky. Nezávislost Černé hory vyhlásil její parlament v sobotu 3. června, o dva dny
později vyhlásil Srbský parlament nezávislost Srbska.

Aktuálně
V pondělí 12.6. 2006 byla Černá hora jako nezávislý stát oficiálně uznána Evropskou
unií. Po společném rozhodnutí Rady EU přistoupily k uznání Černé hory i členské
státy EU. Ve stejný den (12.6.) tak učinila i Česká republika.
PŘÍSTUPOVÉ ROZHOVORY S CHORVATSKEM A TURECKEM
Pozadí1
S Chorvatskem a Tureckem byla zahájena přístupová jednání 3.10. 2005. U obou zemí je
pokračování přístupových rozhovorů podmíněno pokračováním v plnění kodaňských (zejména
politických) kritérií. V případě Turecka je navíc stanoveno, že pokud 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. Do konce roku 2006
musí splnit závazky vyplývající z protokolu k celní unii kterou má uzavřenu s EU (tzn. musí začít
pouštět kyperské lodě a letadla do svých přístavů resp. na svá letiště).

Aktuálně
• 12.6. 2006 proběhly přístupové konference s Chorvatskem a Tureckem,
s oběma zeměmi zde byla provizorně uzavřena kapitola č. 25: Věda a výzkum. Byť
se jedná o jednu z nejjednodušších kapitol, v rámci které se po kandidátských
státech nepožaduje převzetí téměř žádného acquis, jednání se velmi protáhla a
v případě Turecka nakonec ani nemuselo dojít k jejich úspěšnému završení.
Uzavření kapitoly do poslední chvíle blokoval Kypr, který poukazoval na neplnění
přístupových podmínek ze strany Turecka (protokol který rozšiřuje působnost
celní unie mezi EU a Tureckem na deset nových členských států EU).
• Na jednání Coreperu ve středu 28.6. 2006 poprvé došlo k odpoutání se
Chorvatska od Turecka v přístupových rozhovorech. Zatímco Chorvatsko bylo
vyzváno k zaslání svých pozičních dokumentů ke kapitolám hospodářská soutěž a
celní unie, Turecko nebylo požádáno o poziční dokument k celní unii, vzhledem
k tomu že stále neratifikovalo výše zmíněný protokol k celní unii. Turecko
podmiňuje ratifikaci tohoto protokolu tím, že Unie poskytne severnímu Kypru
balíček ekonomické pomoci a spolupráce.
1

Blíže k tématu viz Informační podklad PI č. 3.034 ze září 2005: PROCES ROZŠÍŘOVÁNÍ EU – VZTAH
EVROPSKÉ UNIE KE KANDIDÁTSKÝM/PŘISTUPUJÍCÍM ZEMÍM
Kontakt:
Václav Štěrba, tel. 2237, email: sterbav@psp.cz
Štěpán Pecháček, tel. 2226, email: pechacek@psp.cz
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HLAVNÍ BODY AGENDY SZBP EU
(Aktivity v oblasti Společné zahraniční a bezpečnostní politiky
a vnějších vztahů EU)
ŠÍŘENÍ RUČNÍCH PALNÝCH A LEHKÝCH ZBRANÍ
Popis problematiky
V prosinci 2005 přijala Evropská rada Strategii EU pro boj proti nedovolenému
hromadění ručních palných a lehkých zbraní (SALW) a střeliva do nich a proti
nedovolenému obchodování s nimi. Strategie navázala na dosavadní společnou akci
EU k ručním a lehkým zbraním - 2002/589/SZBP – a potvrdila její cíle (bojovat proti
hromadění a šíření SALW, přispívat k řešení problémů způsobených jejich
hromaděním a přispět k redukci SALW tam, kde jejich počet přesahuje legitimní
potřeby dané země). Novými cíli, které strategie představila jsou 1) vytvoření
souhrnného a koherentního přístupu, který by využíval všech pák, které má Unie
k dispozici, 2) doplnění unijní činnosti o nové aspekty, tak aby tato činnost pokrývala
všechny dimenze problematiky SALW, 3) nastavení geografických priorit. Součástí
strategie je též akční definující dílčí kroky pro realizaci strategie.
Jednání v institucích EU
Rada pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy schválila na svém zasedání ve dnech 12.
a 13.6. 20062 první zprávu o pokroku v provádění Strategie EU pro boj proti
nedovolenému hromadění ručních palných a lehkých zbraní a střeliva do nich a proti
nedovolenému obchodování s nimi – 10538/06 a pátou výroční zprávu o provádění
společné akce Rady ze dne 12. července 2002 o příspěvku Evropské unie k boji proti
destabilizujícímu hromadění a šíření ručních palných zbraní a lehkých zbraní
(2002/589/SZBP) – 10095/06.
Další předpokládaný vývoj
V prosinci 2006 bude Radě předložena další hodnotící zpráva k implementaci
Strategie EU proti nedovolenému hromadění a obchodování se SALW.
MÍROVÝ PROCES NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ
Popis problematiky3
Po vítězství radikálního hnutí Hamás ve volbách (25.1. 2006) do Legislativní rady
Palestinské samosprávy a jeho následném sestavení jednobarevné vlády byla Evropská
unie postavena před dilema, jak dál financovat Palestinskou samosprávu (PS). PS je na
prostředcích z unie (500 mil. Eur ročně), životně závislá. Tyto prostředky byly ve své
většině přerozdělovány skrze palestinskou vládu a její orgány, což při obsazení
vládních úřadů lidmi z Hamásu znamená zřejmý problém.
2
3

Závěry Rady viz zde: 9947/06
Blíže k problematice viz Informační podklad PI č. 3.045 z března 2006: POVOLEBNÍ SITUACE V PALESTINĚ

Kontakt:
Václav Štěrba, tel. 2237, email: sterbav@psp.cz
Štěpán Pecháček, tel. 2226, email: pechacek@psp.cz
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Pro uznání Hamásu jako kredibilního partnera stanovil Kvartet (OSN, USA, Rusko,
EU) 30.1. 2006 tři hlavní podmínky: 1) Hamás se musí vzdát ozbrojeného boje, 2)
Hamás musí uznat Izrael, 3) Hamás musí přistoupit na cestovní plán jako na
východisko pro další jednání. Evropská unie splněním těchto bodů podmínila také
pokračování své finanční pomoci palestinské samosprávě. Hamás výše zmíněné
podmínky nesplnil a finanční pomoc proto byla v dubnu zastavena.
V průběhu května 2005 se zástupci Kvartetu shodli na dalším postupu v otázce
financování PS. Byl vypracován koncept mimořádného mechanismu finanční
asistence, skrze který by se finance od mezinárodního společenství měly dostávat
přímo k Palestincům bez jakéhokoli zprostředkování vlády.
Jednání v institucích EU
Tématem mírového procesu na Blízkém východě se zabývala Evropská rada (ER) ve
dnech 15. a 16. 6. 2006.4 Byla přijata deklarace, ve které Evropská rada potvrdila své
tři podmínky (ukončení násilí, uznání Izraele, uznání již existujících dohod). ER dále
žádá obnovení jednání na bázi „cestovní mapy“, zde především očekává aktivní
zapojení izraelského předsedy vlády a prezidenta palestinské samosprávy. Evropská
rada dále vyzvala Izrael, aby nekonal žádné kroky ohrožující možnost budoucího řešení a
kroky které jsou v přímém rozporu s mezinárodním právem (výstavba separační bariéry).
Evropská unie neuzná žádnou změnu hranic z období před rokem 1967.
Evropská rada schválila mimořádný mechanismus finanční pomoci, navržený
Evropskou komisí ve spolupráci s dalšími mezinárodními donory a finančními
institucemi a vyzývá Komisi, aby tento mechanismus co nejrychleji uvedla do chodu.
Finanční prostředky jdoucí skrze tento mechanismus by měly pokrýt zejména potřeby
spojené s fungováním sociálních a zdravotnických služeb a dodávek technického
vybavení a paliv.
Další předpokládaný vývoj
V následujících měsících bude EU i nadále usilovat o obnovení jednání mezi Izraelem
a Palestinskou samosprávou. Důležitým momentem bude referendum k budoucnosti
Palestiny, které chce vypsat prezident Abbás. Výsledek buď posílí pozici prezidenta
nebo definitivně potvrdí program vlády ovládané Hamásem.
EVROPSKÁ UNIE A KUBA
Popis problematiky5
V červnu 2003 rozhodla Rada EU o uvalení diplomatických sankcí na Kubu, poté co
kubánská vláda v sérii policejních akcí zatkla a uvěznila 75 disidentů – vesměs
aktivistů v oblasti lidských práv. V lednu 2005 převážila v radě skupina států
požadujících přehodnocení postoje ke Kubě a sankce tak byly rozhodnutím Rady
pozastaveny. Členské státy EU se zároveň zavázaly, že na všech setkáních
s kubánskými představiteli budou otevírat otázku lidských práv.
4
5

Závěry Evropské rady viz zde: 10633/06
Podrobněji k problematice viz Informační podklad PI č. 3.033 z května 2005.

Kontakt:
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Na jednání Rady v červnu 2005 byla otázka postoje ke Kubě opět projednávána.
Několik států v čele s Českou republikou požadovalo v souvislosti s nelepšící se
situací v dodržování lidských práv znovuzavedení sankcí. Rada však rozhodla o
zachování statu quo s tím, že k otázce se znovu vrátí v červnu 2006.
Jednání v institucích EU
Situace na Kubě byla předmětem jednání Rady pro všeobecné záležitosti a vnější
vztahy ve dnech 12. a 13.6. 2006.6 Rada přijala závěry, ve kterých konstatovala
zhoršení situace v oblasti lidských práv od června 2005. Za poslední rok počet
politických vězňů (zdokumentované případy) přesáhl 330. Rada dále potvrdila svoji
dosavadní politiku – diplomatické sankce zůstávají pozastaveny, přičemž každá
návštěva členského státu EU na Kubě (na vyšší úrovni) by měla během jednání otevřít
otázku lidských práv.
Další předpokládaný vývoj
Diplomatické sankce byly pozastaveny o další rok, další jednání o Kubě tak lze na
radě EU očekávat v červnu 2007.
Rada dále rozhodla o zahájení práce na vytvoření středně a dlouho-dobé strategie EU
pro Kubu (výchozím předpokladem pro vypracování těchto strategií je fakt, že Fidel
Castro nebude žít věčně a EU se musí připravit na možná již brzkou změnu režimu na
Kubě). Tímto tématem se nyní budou zabývat orgány Rady (především pracovní
skupina pro latinskou Ameriku). Je možné, že střednědobá strategie EU pro Kubu by
mohla být připravena ke schválení Evropskou radou již na konci roku 2006.
VOJENSKÁ OPERACE V KONŽSKÉ DEMOKRATICKÉ REPUBLICE
Popis problematiky
Na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1671 z dubna tohoto roku přijala Rada
společnou akci 2006/319/SZBP o vojenské operaci Evropské unie na podporu mise
Organizace spojených národů v Konžské demokratické republice (MONUC) během
volebního procesu.
Jednání v institucích EU
Na svém zasedání ve dnech 12. a 13. 6. 2006 rozhodla Rada o zahájení vojenské
operace s názvem EUFOR DR Kongo. Do mise bude nasazeno až 450 vojáků
členských států. Z rozpočtu pro SZBP bude na operaci uvolněno 16,7 milionů eur.

Další předpokládaný vývoj
Podle společné akce 2006/319/SZBP bude vojenská operace EU v Kongu trvat čtyři
měsíce ode dne, kdy proběhne první kolo voleb. To bylo nyní stanoveno na 30.
6

Závěry rady viz zde: 9947/06

Kontakt:
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července 2006. Není vyloučeno, že v případě potřeby a po příslušné autorizaci Radou
bezpečnosti OSN rozhodne Rada v říjnu tohoto roku o prodloužení této mise.
EVROPSKÁ UNIE A IRÁK PO VYTVOŘENÍ VLÁDY
Jednání v institucích EU
Evropská rada zasedající ve dnech 15. a 16. 6. 20067 přijala deklaraci k Íráku. Zde
přivítala vytvoření vlády národní jednoty (20.5.), byl tak učiněn důležitý krok na cestě
transformace Iráku v demokratickou zemi. Evropská rada dále přivítala Sdělení
vypracované Evropskou komisí (viz níže) a hodlá se i nadále aktivně angažovat
v procesu rekonstrukce Iráku. Tato angažovanost se bude především týkat: podpory
demokratického modelu vládnutí, podpora vlády zákona a respektu pro lidská práva
(v této souvislosti je třeba poznamenat, že bylo zároveň rozhodnuto o prodloužení
civilní mise EU v Iráku EUJUST LEX), podpory národním i regionálním úřadům
v jejich činnosti, obnovy irácké ekonomiky či rozšíření své přímé přítomnosti v Iráku
(jmenování vedoucího delegace Evropské komise).
Na zasedání Rady 12.6. 2006 představila Evropská komise své Sdělení: „Doporučení
k dalšímu angažování se Evropské unie v Iráku“. Tento dokument navazuje na
Sdělení z roku 2004: „Evropská unie a Irák: rámec zapojení“ ve kterém Komise
definovala možnosti Evropské unie v procesu rekonstrukce Iráku. Nové Sdělení se
zaměřuje především na podporu stability politických procesů v Iráku a řešení jeho
bezpečnostní situace. Dokument viz zde: 10459/06
Další předpokládaný vývoj
V následujících měsících se bude Evropská unie orientovat na provádění závěrů
Evropské rady – tedy především podporovat politickou stabilitu nově vytvořené vlády
národní jednoty.
JEDNÁNÍ WTO V ŽENEVĚ
Popis problematiky
Ve dnech 30.6. – 2.7. proběhlo v Ženevě další kolo jednání v rámci rozvojového kola
z Dohá. Toto kolo jednání bylo zahájeno v roce 2001 v Kataru, původně mělo být
ukončeno do roku 2004.

Průběh jednání
Jednání nakonec nevedla k úspěchu, podobně jako na jednáních předchozích i zde
byla pro většinu zemí hlavní překážkou dohodě zemědělská politika Evropské unie a
USA. Jak EU, tak USA si své trhy chrání před konkurencí zvenku a naopak podporují
své zemědělce vývozními subvencemi.
7

Závěry Evropské rady viz zde: 10633/06
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Evropskou unii zastupuje v jednáních ve WTO Evropská komise (komisař Peter
Mandelson), která však musí jednat v souladu s mandátem od Rady. Rada se za
účelem projednání tohoto setkání WTO mimořádně sešla 28. června. Mezi země spíše
hájící protekcionistickou politiku EU patří Francie, Španělsko, Polsko, Maďarsko či
Itálie. Liberálněji se k problematice staví např. Švédsko, Dánsko, Velká Británie,
Německo či Nizozemí. (podrobněji viz mandát na Radu a zápis).
SUMMIT EU-USA
Popis problematiky
Vztahy mezi USA a EU jsou založeny na tzv. Nové transatlantické agendě z roku
1995. V rámci těchto vztahů se každoročně, vždy v první polovině roku, koná summit
na nejvyšší úrovni (za USA prezident a státní tajemník, za EU předseda Evropské
rady, předseda Evropské komise a Vysoký představitel pro Společnou zahraniční a
bezpečnostní politiku)
Průběh summitu
Letošní summit EU-USA proběhl 21. června ve Vídni. Tématy byly aktuální
zahraničně-politické otázky (Irán, Irák, západní Balkán), spolupráce v oblasti
energetiky, ochrany duševního vlastnictví či vzdělávání. Na summitu bylo schváleno
několik dokumentů: Deklarace Vídeňského summitu, zpráva o politických a
bezpečnostních otázkách, zpráva o Hospodářské iniciativě, zpráva k cestovnímu
plánu pro regulatorní spolupráci a společná strategii EU a USA pro vynucování práv
duševního vlastnictví. (Dokumenty viz zde - 10756/06)
Další předpokládaný vývoj
Příští summit EU-USA by se měl konat opět za rok, pravděpodobně v červnu,
hostitelskou zemí budou Spojené státy.

DOKUMENTY SZBP EU
(Výběr dokumentů z databáze Rady EU)
Posílení schopností Evropské unie pro reakci na mimořádné události a krize – 10551/06
Datum: 15.6. 2006
Kontakt:
Václav Štěrba, tel. 2237, email: sterbav@psp.cz
Štěpán Pecháček, tel. 2226, email: pechacek@psp.cz
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Typ dokumentu: Zpráva předsednictví pro Evropskou radu
Obsah dokumentu: Zpráva rakouského předsednictví shrnuje úsilí vynaložené ze strany EU
v zájmu zlepšení koordinace dostupných zdrojů, rychlého poskytování pomoci tam, kde je to
potřeba a poskytování účinnější konzulární pomoci občanům EU ve třetích zemích. Evropská
rada vzala tuto zprávu na vědomí na svém zasedání ve dnech 15. a 16.6. 2006.
Osvědčené postupy pro účinné provádění omezujících opatření – 10533/06
Datum: 14.6. 2006
Typ dokumentu: pracovní dokument Rady
Obsah dokumentu: Jedná se o aktualizovaný materiál Rady, který shrnuje zkušenosti EU
z projektování, provádění a vynucování omezujících opatření (sankcí) uvalených na třetí země
v rámci Společné zahraniční a bezpečnostní politiky.
Činnost navazující na jednání v Hampton Court: SZBP a EBOP – 10512/06
Datum: 14.6. 2006
Typ dokumentu: dopis vysokého představitele pro SZBP předsedovi Evropské rady. LIMITE
Obsah dokumentu: Na neformálním setkání hlav států a vlád v Hampton Court (27.10.2005) bylo
doporučeno zabývat se aktivněji těmito oblastmi: financování SZBP, obranné schopnosti, účinné
působení v oblasti Balkánu a posílení struktur pro řešení krizí. V tomto dokumentu vysoký
představitel uvádí čeho bylo doposud dosaženo a co zbývá vykonat.
Zpráva o činnosti Evropské unie v rámci předcházení, včetně provádění programu EU pro
předcházení násilným konfliktům – 10158/06
Datum: 13.6. 2006
Typ dokumentu: zpráva předsednictví Evropské radě
Obsah dokumentu: V první části zprávy jsou obsaženy výsledky dosažené od roku 2001 (přijetí
Göteborského programu pro předcházení násilným konfliktům), druhá část zprávy se věnuje
krokům přijatým od června 2005, kdy byla Evropské radě předložena zatím poslední zpráva.
Evropská rada schválila zprávu předsednictví během svého zasedání 15. a 16. 6. 2006.
Zpráva o evropské bezpečnostní a obranné politice – 10418/06
Datum: 12.6. 2006
Typ dokumentu: zpráva předsednictví Evropské radě
Obsah dokumentu: Předsednictví předložilo Evropské radě zprávu o pokroku v oblasti Evropské
bezpečnostní o obranné politiky v období leden-červen 2006. Evropská rada schválila zprávu
předsednictví během svého zasedání 15. a 16. 6. 2006.
Výroční zpráva o hlavních aspektech a základních východiscích Společné zahraniční a
bezpečnostní politiky, včetně finančních implikací pro rozpočet Společenství – 10314/06
Datum: 8.6. 2006
Typ dokumentu: zpráva Rady Evropskému parlamentu
Obsah dokumentu: Vždy jednou za rok předkládá Rada Evropskému parlamentu zprávu o svých
aktivitách v oblasti SZBP. Evropský parlament se touto zprávou následně zabývá nejdříve na
půdě svého výboru pro zahraniční věci a následně i na plénu.
Severní dimenze - výroční zpráva o pokroku za rok 2005 – 10128/06
Datum: 6.6. 2006
Typ dokumentu: zpráva vypracovaná Evropskou komisí. LIMITE
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Obsah dokumentu: Evropská komise předložila Radě výroční zprávu k implementaci akčního
plánu Severní dimenze EU (politika EU vůči sousedícím zemím na severu a severo-východě –
Skandinávie, Pobaltí, Rusko). Evropská rada zasedající ve dnech 15. a 16.6. 2006 vzala tuto
zprávu na vědomí.
První zpráva o pokroku v provádění Strategie EU pro boj proti nedovolenému hromadění
ručních palných a lehkých zbraní a střeliva do nich a proti nedovolenému obchodování
s nimi – 10538/06
Datum: 1.6. 2006
Typ dokumentu: zpráva vypracovaná orgány Rady.
Obsah dokumentu: Evropská rada přijala ve dnech 15. a 16. prosince 2005 Strategii EU pro boj
proti nedovolenému hromadění ručních palných zbraní a lehkých zbraní a střeliva do nich a proti
nedovolenému obchodování s nimi. Součástí strategie je akční plán, který vyzývá k
nepřetržitému monitorování prostřednictvím vypracování průběžné zprávy o jejím provádění
každých šest měsíců. Tuto zatím první hodnotící zprávu vypracovaly věcně příslušné orgány
Rady. Rada ji schválila na svém zasedání ve dnech 12. a 13. 6. 2006.
Pátá výroční zpráva o provádění společné akce Rady ze dne 12. července 2002 o příspěvku
Evropské unie k boji proti destabilizujícímu hromadění a šíření ručních palných zbraní a
lehkých zbraní (2002/589/SZBP) – 10095/06
Datum: 1.6. 2006
Typ dokumentu: zpráva vypracovaná orgány Rady. LIMITE
Obsah dokumentu: Věcně příslušné orgány Rady předložily Radě ke schválení v pořadí již pátou
výroční zprávu o provádění společné akce 2002/589/SZBP. Zpráva hodnotí implementaci
společné akce jak ve členských státech EU, tak na mezinárodní úrovni.
Provádění strategie proti šíření zbraní hromadného ničení – pololetní zpráva o pokroku v
provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení – 10085/06
Datum: 1.6. 2006
Typ dokumentu: zpráva vypracovaná orgány Rady. LIMITE
Obsah dokumentu: Strategie proti šíření zbraní hromadného ničení přijatá Radou v prosinci 2003
požaduje, aby Rada ve složení pro vnější vztahy každých šest měsíců projednala provádění této
strategie. Tuto pololetní zprávu schválila Rada na svém zasedání ve dnech 12. a 13. 6. 2006.
Společná akce Rady 2006/418/SZBP o podpoře činností MAAE v oblasti jaderného
zabezpečení a kontroly a v rámci provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného
ničení – úřední věstník L165
Datum: 17.6. 2006
Typ dokumentu: společná akce přijatá podle hlavy V. Smlouvy o EU
Obsah dokumentu: S ohledem na nové mezinárodní skutečnosti (např. v září 2005 byla otevřena
k podpisu Mezinárodní úmluva o potlačování činů jaderného terorismu) byla přijata nová
společná akce na podporu činností Mezinárodní agentury pro atomovou energii.
Společná akce Rady 2006/419/SZBP na podporu provedení rezoluce Rady bezpečnosti
Organizace spojených národů 1540 (2004) a v rámci provádění strategie EU proti šíření
zbraní hromadného ničení – úřední věstník L165
Datum: 17.6. 2006
Typ dokumentu: společná akce přijatá podle hlavy V. Smlouvy o EU
Obsah dokumentu: V souladu se svojí strategií proti šíření zbraní hromadného ničení podporuje
Evropská unie provádění rezoluce Rady bezpečnosti č. 1540 přijaté v roce 2004. Za tímto
účelem přijala Rada společnou akci,v rámci které bude zejména přispívat k posílení
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vnitrostátních správních kapacit ve třetích státech (Asie-Tichomoří, Afrika, Latinská AmerikaKaribik), které pro provádění výše zmíněné rezoluce potřebují technickou pomoc a know-how.
Společná akce byla přijata na dva roky, finance na její provádění byly stanoveny na 195.000 eur.
Operace Althea: čtvrtletní zpráva Organizaci Spojených Národů – 10556/06
Datum: 16.6. 2006
Typ dokumentu: Zpráva vysokého představitele pro Organizaci Spojených Národů
Obsah dokumentu: Tato zpráva o činnosti vojenské mise EUFOR – Althea pokrývá období 1.3. –
31.5. 2006.
Civilní týmy rychlé reakce – procedury pro mobilizaci a nasazení – 8104/06
Datum: 12.6. 2006
Typ dokumentu: pracovní dokument Rady. LIMITE
Obsah dokumentu: Dokument, který je zatím stále projednáván ve věcně příslušných orgánech
rady, definuje formální procedury pro aktivaci a nasazení civilních týmů rychlé reakce.
Zahrnutí lidských práv napříč SZBP a dalšími politikami EU – 10076/06
Datum: 1.6. 2006
Typ dokumentu: pracovní dokument Rady
Obsah dokumentu: Věcně příslušné orgány Rady připravily materiál obsahující doporučení
k realizaci unijní politiky lidských práv v rámci všech vnějších politik. Zohlednění těchto
doporučení bude zapracováno do výroční zprávy o realizaci politiky lidských práv, kterou se
Rada bude zabývat na konci roku 2006.
Vnější politika pro zajištění energetických zájmů Evropy – 9971/06
Datum: 30.5. 2006
Typ dokumentu: společný dokument Evropské komise a vysokého představitele
Obsah dokumentu: Tento dokument se zabývá tím, jakým způsobem mohou být vnější vztahy
EU, včetně SZBP, účinněji využity při sledování společného cíle členských států, a sice
zabezpečení spolehlivých toků cenově dostupné a udržitelné energie.
Evropská bezpečnostní a obranná politika a reformy soudních systémů – 10300/06
Datum: 16.6. 2006
Typ dokumentu: pracovní dokument Rady. LIMITE
Obsah dokumentu: Dokument se zabývá možnostmi EU pomáhat třetím státům, nacházejících se
ve stavu přechodu k demokracii, vytvářet efektivní a nezávislé soudnictví, které je důležitou
komponentou funkčního právního státu. Dokument bude dále projednáván ve specializovaných
orgánech Rady.
Rozhodnutí Rady 2006/412/SZBP, o zahájení vojenské operace Evropské unie na podporu
mise Organizace spojených národů v Konžské demokratické republice během volebního
procesu (EUFOR RD Kongo) – úřední věstník L163
Datum: 15.6. 2006
Typ dokumentu: rozhodnutí Rady přijaté podle hlavy V. Smlouvy o EU
Obsah dokumentu: Rada rozhodla o zahájení vojenské operace EUFOR RD Kongo dne 12.6.
2006. Cílem operace je podporovat misi Organizace spojených národů (MONUC) během
volebního procesu. První kolo voleb se uskuteční 30. července 2006.
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Společná akce Rady 2006/413/SZBP, kterou se mění a prodlužuje společná akce
2005/190/SZBP o Integrované misi Evropské unie na podporu právního státu v Iráku,
EUJUST LEX – úřední věstník L163
Datum: 15.6. 2006
Typ dokumentu: společná akce přijatá podle hlavy V. Smlouvy o EU
Obsah dokumentu: Mise EU na podporu právního státu, jejíž platnost měla vypršet ke 30.6. 2006
se tímto rozhodnutím prodlužuje do 31.10. 2006. Na svém zasedání ve dnech 12. a 13. 6. 2006 se
dále Rada shodla, že EUJUST LEX zůstane v Iráku až do 31.12. 2007.
Společná akce Rady 2006/407/SZBP, kterou se mění a prodlužuje společná akce
2005/643/SZBP o pozorovatelské misi Evropské unie v Acehu (Indonésie) (Pozorovatelská
mise v Acehu – AMM) – úřední věstník L158
Datum: 10.6. 2006
Typ dokumentu: společná akce přijatá podle hlavy V. Smlouvy o EU
Obsah dokumentu: Na základě žádosti indonéské vlády rozhodla Rada o dalším prodloužení
monitorovací mise EU v Acehu do 15. září 2006.
Měsíční zpráva zvláštního zástupce EU v Súdánu – květen 2006 – 10445/06
Datum: 13.6. 2006
Typ dokumentu: zpráva zvláštního zástupce EU. LIMITE
Obsah dokumentu: Zpráva se věnuje politické a bezpečnostní situaci v Súdánu/Dárfúru.
Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu – Doporučení k dalšímu angažování se
Evropské unie v Iráku – 10459/06
Datum: 13.6. 2006
Typ dokumentu: Sdělení Evropské komise
Obsah dokumentu: V roce 2004 vypracovala Evropská komise Sdělení zabývající se rámcem
možných aktivit Evropské unie při obnově Iráku. Nyní, s ohledem na vytvoření nové irácké
vlády, připravila Komise nový aktuální dokument. Sdělením se bude zabývat Rada EU i
Evropský parlament.
Zvýšení účinnosti politického dialogu EU-Kanada – 10130/06
Datum: 2.6. 2006
Typ dokumentu: pracovní dokument Rady. LIMITE
Obsah dokumentu: EU se s Kanadou shodla na nové frekvenci pravidelných setkávání – od
úrovně summitu (který bude vždy jednou za rok na jaře) až po úroveň tematických setkání na
úrovni expertů.
Boj proti financování terorismu – šestiměsíční zpráva – 10526/06
Datum: 14.6. 2006
Typ dokumentu: Zpráva protiteroristického koordinátora. LIMITE
Obsah dokumentu: Strategie boje proti financování terorismu přijatá Evropskou radou v prosinci
2004 ukládá protiteroristickému koordinátorovi vždy jednou za půl roku předložit Coreperu
zprávu. Tato poslední pokrývá období od prosince 2005 do května 2006.
Jmenování předsedy vojenského výboru EU – 10367/06
Datum: 12.6. 2006
Typ dokumentu: návrh rozhodnutí Rady. LIMITE
Kontakt:
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Obsah dokumentu: Na základě doporučení Vojenského výboru zasedajícího na úrovni náčelníků
generálních štábů rozhodne Rada o jmenování nového předsedy Vojenského výboru na dobu tří
let. Navrhovaným kandidátem je Henri Bentégeat.
Diplomatické zastoupení předsednictví ve třetích zemích – druhá polovina roku 2006 –
10149/06
Datum: 2.6. 2006
Typ dokumentu: pracovní dokument Rady
Obsah dokumentu: Dokument obsahuje seznam třetích zemí uvádějící členské státy, které zde
budou vykonávat předsednictví v druhé polovině roku 2006 a orientačně též v první polovině
2007.
Pokyny ke konzulární ochraně občanů EU ve třetích zemích – 10109/06
Datum: 14.6. 2006
Typ dokumentu: pracovní dokument Rady EU
Obsah dokumentu: Dokument obsahuje aktualizované konzulární pokyny k ochraně občanů EU
ve třetích zemích. Pokyny by měly být schváleny na zasedání Rady ve dnech 26. a 27. června
2006.
Zpráva z „workshopu“ k civilním nástrojům krizového managementu EU – 10741/06
Datum: 20.6. 2005
Typ dokumentu: pracovní dokument Rady. LIMITE
Obsah dokumentu: Návrh zprávy, který byl již projednán Výborem pro civilní aspekty krizového
managementu (CIVCOM) bude ještě předložen ke schválení Radě. Zpráva shrnuje průběh
workshopu, který se konal ve dnech 19. a 20. dubna 2006 za účasti expertů členských států.
Tématem byly civilní aspekty schopnosti EU rychle reagovat na krizové situace.
Budoucí potřeby pro výcvik personálu v operacích civilního krizového managementu –
10825/06
Datum: 22.6.2006
Typ dokumentu: pracovní dokument Rady. LIMITE
Obsah dokumentu: Dokument se věnuje dalším potřebám v oblasti výcviku personálu pro
operace civilního krizového managementu, včetně výcviku před rozmístěním sil. Dokument
bude nyní projednáván ve specializovaných orgánech Rady (Výbor pro civilní aspekty krizového
managementu, Politický a bezpečnostní výbor atd.)

Nástroje společenství pro vnější pomoc – výstupy z trialogu a další vývoj – 10964/06
Datum: 27.6.2006
Typ dokumentu: pracovní dokument Rady. LIMITE
Obsah dokumentu: Předsednictví v tomto dokumentu pro Výbor stálých zástupců shrnuje vývoj
vyjednávání mezi předsednictvím, Evropskou komisí a Evropským parlamentem o nástrojích
vnější pomoci v průběhu května a června 2006.
Výroční zpráva o rozvojové politice Evropského společenství a implementaci vnější pomoci
za rok 2005 – 10875/06
Datum: 23.6.2006
Typ dokumentu: zpráva předložená Evropskou komisí.
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Obsah dokumentu: Komise předkládá Radě EU a Evropskému parlamentu výroční zprávu o
aktivitách Společenství v oblasti rozvojové politiky a realizace vnější pomoci. Zpráva se zejména
zaměřuje na vztahy EU s Ruskem, západním Balkánem, Latinskou Amerikou, zeměmi AKP, ale
také na Evropskou politiku sousedství, prosazování lidských práv, otázky migrační a azylové
politiky atd. Podrobná informace k těmto tématům je obsažena v pracovním dokumentu Komise
– ZDE KE STAŽENÍ.
Společná akce Rady 2006/439/SZBP o dalším příspěvku Evropské unie k procesu urovnání
konfliktu v Gruzii/Jižní Osetii – úřední věstník L174
Datum: 28.6.2006
Typ dokumentu: společná akce Rady přijatá podle hlavy V. Smlouvy o EU
Obsah dokumentu: Ke 30. červnu skončila platnost společné akce 2005/561/SZBP z 18.
července 2005, v rámci které poskytovala EU finanční pomoc misi OBSE v Gruzii. Evropská
unie považuje tento svůj příspěvek za efektivní a proto se rozhodla i nadále misi OBSE finančně
podporovat. Účinnost této společné akce je od 1.7. 2006 do 30.6. 2007. Finanční referenční
částka je stanovena na 140 000 eur.
Společná akce Rady obnovující a pozměňující mandát zvláštního zástupce EU pro oblast
Súdánu – 10483/06
Datum: 30.6.2006
Typ dokumentu: návrh společné akce Rady
Obsah dokumentu: Navrhuje další prodloužení mandátu zvláštního zástupce EU pro Súdán
(Pekka Haavisto) do 27.2. 2007.
Uživatelská příručka ke Kodexu chování EU pro vývoz zbraní – 10713/06
Datum: 20.6.2006
Typ dokumentu: pracovní dokument Rady
Obsah dokumentu: Jedná se o aktualizovanou verzi uživatelské příručky ke Kodexu chování EU
pro vývoz zbraní, cílem příručky je pomoci členským státům s implementací kodexu.
Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru o jmenování velitele sil EU pro vojenskou
operaci EU v Bosně a Hercegovině – 10429/06
Datum: 20.6.2006
Typ dokumentu: rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru podle článku 25 Smlouvy o EU
Obsah dokumentu: Politický a bezpečnostní výbor se shodl na novém veliteli mise EU v Bosně a
Hercegovině (od 2. prosince 2006) – stane se jím kontraadmirál Hans-Jochen Witthauer.
Rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Evropskou unií a bývalou jugoslávskou
republikou Makedonií o její účasti na vojenské operaci EU v Bosně a Hercegovině (operace
Althea) – 10391/06
Datum: 27.6.2006
Typ dokumentu: návrh rozhodnutí Rady (podle článku 24 Smlouvy o EU)
Obsah dokumentu: Předsednictví EU sjednalo dohodu mezi EU a Makedonií o účasti Makedonie
na vojenské operaci EUFOR Althea v Bosně a Hercegovině. Dohoda bude definitivně přijata na
jednom z nejbližších zasedání Rady.
Vztahy Evropské unie a Tichomořskými ostrovy – strategie pro posílené partnerství –
10873/06
Datum: 23.6.2006
Kontakt:
Václav Štěrba, tel. 2237, email: sterbav@psp.cz
Štěpán Pecháček, tel. 2226, email: pechacek@psp.cz
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Typ dokumentu: Sdělení Evropské komise
Obsah dokumentu: Tichomořský region je pro Evropskou unii stále zajímavější, ať již jde o jeho
přírodní zdroje či o jeho vliv na globální environmentální vývoj. Komunikační dokument
Evropské komise se zabývá možnostmi posíleného partnerství se zeměmi tohoto regionu.
Summit Evropské unie a USA ve Vídni – 10756/06
Datum: 21.6.2006
Typ dokumentu: pracovní dokument Rady
Obsah dokumentu: Dokument obsahuje všechny výstupy ze summitu EU-USA, který proběhl 21.
Června ve Vídni – tedy: Deklaraci Vídeňského summitu, zprávu o politických a bezpečnostních
otázkách, zprávu o Hospodářské iniciativě, zprávu k cestovnímu plánu pro regulatorní spolupráci
a společnou strategii EU a USA pro vynucování práv duševního vlastnictví.

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

