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EVROPSKÁ UNIE A POLITIKA ROZŠÍŘENÍ
(Vztah k Bulharsku, Rumunsku, Turecku a zemím západního Balkánu)
SRBSKO A ČERNÁ HORA
Pozadí
• Dne 3. června 2006 vyhlásil parlament Černé hory její nezávislost. 12. června se shodly
členské státy EU na jejím uznání. Před rozpadem svazu vedla Evropská unie se Srbskem a
Černou horou jednání o Stabilizační a asociační dohodě (SAD). Rozpad na dva samostatné státy
znamená pro EU nutnost vést nyní tato jednání s každým zvlášť k čemuž je nutné upravit
Evropské komisi vyjednávací mandát.
• Se Srbskem jsou nyní jednání o SAD pozastavena. Do konce dubna 2006 mělo Srbsko (tehdy
ještě s Černou Horou) ultimátum od EU, aby dopadlo a vydalo Mezinárodnímu trestnímu
tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY) Ratka Mladiče. Po nesplnění podmínky plné spolupráce
s ICTY Unie rozhodla o zastavení jednání.

Aktuálně
• 6.7. 2006 zaslala Evropská komise doporučení Radě EU1, ve kterých Radu žádá
aby ji zmocnila k vyjednávání SAD s Republikou Srbsko a Republikou Černá hora
podle směrnic pro vyjednávání SAD přijatých 3.10. 2005 pro ještě tehdejší svaz
Srbska a Černé hory. V jednáních s oběma nezávislými státy se tedy naváže na již
dosažené výsledky, vyjednávací mandát se pouze formálně pozmění.
• Jednání s Republikou Srbsko nicméně zůstává pro tuto chvíli pozastaveno. Mezi
členskými státy EU však nepanuje v této otázce úplná shoda. Podobně jako loňský
rok v případě Chorvatska i nyní si členské státy vysvětlují podmínku „plné
spolupráce s ICTY“ odlišně. Pro některé znamená plná spolupráce pouze
dopadení Ratka Mladiče a jeho vydání do Haagu. Jiné státy by byly schopny
akceptovat znovuzahájení jednání, v případě že by Srbská vláda podnikala aktivní
kroky k dopadení generála a plně v této věci spolupracovala s ICTY. Zastánci
„měkčího“ postoje vůči Srbsku argumentují obavami z politické radikalizace
srbské společnosti, která se nyní musí vyrovnávat s rozpadem svazu s Černou
horou a také s pravděpodobnou brzkou ztrátou Kosova. Pozastavení jednání s EU
je tak pro srbskou politickou scénu jedním z dalších traumat. Jednání o postoji
vůči Srbsku budou na úrovni Rady pokračovat i v následujících měsících.

1

Viz dokumenty 11606/06 a 11603/06
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HLAVNÍ BODY AGENDY SZBP EU
(Aktivity v oblasti Společné zahraniční a bezpečnostní politiky
a vnějších vztahů EU)
BUDOUCNOST SMLUVNÍHO VZTAHU EU - RUSKO
Popis problematiky2
V listopadu 2007 skončí platnost Dohody o partnerství a spolupráci (PCA) mezi
Ruskou federací a Evropským společenstvím a jeho členskými státy. V platnost
vstoupila dohoda 1.12.1997 na počáteční období 10 let s tím, že po vypršení tohoto
období se platnost vždy automaticky prodlouží o jeden rok, nebude-li jedna ze stran
proti tomu. Rusko, ale i některé členské státy EU, již v roce 2003 začaly naznačovat,
že PCA by měla po svém vypršení být nahrazena jinou formou smluvního vztahu. Za
její hlavní nedostatek je považován fakt, že dnešní reality se značně liší od těch
v období 1991-1994, kdy byla smlouva vyjednávána:
• Rusko již položilo základy tržní ekonomiky, do konce roku 2007 by se mělo stát
členem WTO.
• Evropská unie vytvořila hospodářskou a měnovou unii, rozvinula mechanismy
společné zahraniční a bezpečnostní politiky, rozšířila se na 25 členů.
• Po konci studené války se rozhořela řada regionálních válek, etnických konfliktů,
objevil se fenomén mezinárodního terorismu, stupňují se aktivity mezinárodního
organizovaného zločinu.
• Vytvořením čtyř společných prostorů bylo navázáno „strategické“ či „blízké“
partnerství mezi Ruskem a EU. Takovéto partnerství potřebuje mít oporu
v plnohodnotné a právně závazné smlouvě.
První diskuse k nové formě smluvního vztahu mezi oběma partnery začala již
v průběhu roku 2005.
Jednání v institucích EU
6.7. 2006 předložila Evropská komise Výboru stálých zástupců (Coreper) návrh
mandátu pro jednání o nové dohodě mezi EU a Ruskou federací.3 Mělo by se jednat o
právně závaznou dohodu, která by zahrnula i stávající spolupráci v rámci čtyřech
prostorů. Dohoda by svým rozsahem měla být velmi ambiciózní – vytvářející
strategické partnerství mezi EU a RF. Dohoda by měla obsahovat také články o
lidských právech a demokratických principech. Součástí dohody bude též vytvoření
zóny volného obchodu – jakmile se Rusko stane členem WTO. Dohoda se rovněž
bude dotýkat energetiky a spolupráce v oblasti justice a vnitra.
2
3

Podrobnější info ke vztahu EU Rusko viz Vybraná Témata PI 2/2005 .
Dokumenty 11317/06 a 11318/06. Vzhledem k jejich klasifikaci (RESTREINT UE) nejsou volně k dispozici.
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Další předpokládaný vývoj
Konečnou podobu mandátu by měla Rada schválit do konce tohoto roku,
pravděpodobně se tak stane ještě před summitem EU-Rusko, který se bude konat
koncem listopadu. Předpokládá se totiž, že na tomto summitu dojde k
formálnímu rozhodnutí o zahájení jednání mezi EU a Ruskem. Za EU bude vést
jednání Evropská komise, právě na základě mandátu od Rady.
V průběhu září až listopadu tohoto roku tak lze očekávat velmi podrobnou diskusi jak
na úrovni unijních institucí, tak v rámci členských států, Českou republiku nevyjímaje.
Poté, co bude dohoda EU s Ruskou federací dojednána a podepsána, bude muset být
ratifikována všemi členskými státy EU a Ruskem.
ENERGETICKÁ BEZPEČNOST VE VNĚJŠÍCH VZTAZÍCH EU
Popis problematiky
Rakouské předsednictví se energetickou politikou začalo zabývat poté, co Rusko
(klíčový dodavatel energií do EU) na začátku roku 2006 vyhrotilo svůj spor o cenu
plynu s Ukrajinou a jednoznačně tak naznačilo, že dodávky zemního plynu a ropy do
zemí závislých na těchto dodávkách tvoří hlavní východisko novodobé ruské
zahraniční politiky.
V březnu 2006 projednala Evropská rada Zelenou knihu Evropské komise
k energetické politice EU a vyzvala Vysokého představitele Javiera Solanu
k vypracování nástinu zahraničně-politické energetické koncepce EU. Tento materiál
pod názvem „Vnější politika pro zajištění energetických zájmů Evropy“ - 9971/06
posléze projednala Evropská rada v červnu 2006.
Jednání v institucích EU
Na jednání Výboru stálých zástupců dne 26.7. 2006 představilo Finsko harmonogram
akcí, v rámci kterých se hodlá energetickými tématy během svého předsednictví
zabývat. 1) Na jednání Rady: Neformální zasedání Ecofin 8.-9. září, neformální
setkání hlav států a vlád v Lahti 20. října, Rada pro všeobecné záležitosti a vnější vztah
11. a 12. prosince, Evropská rada 14.-15. prosince. 2) Summity se třetími zeměmi:
Summity EU-Korea, EU-Čína, ASEM, EU-Indie, EU-Ukrajina, EU-Rusko, EUKanada. Energetika bude samozřejmě předmětem řady jednání se třetími státy i na
nižších (ministerských) úrovních – např. Rada stálého partnerství mezi EU a Ruskem
dne 17.10. 2006.
Další předpokládaný vývoj
Na jarním summitu (2007) Evropské rady by na základě výše zmíněné Zelené knihy a
dokumentu Vysokého představitele měla být přijata strategie EU pro energetickou
politiku. Finsko bude během svého předsednického období spolu se všemi členskými
státy pracovat na její přípravě – viz výše zmíněný harmonogram událostí.
Kontakt:
Václav Štěrba, tel. 2237, email: sterbav@psp.cz
Štěpán Pecháček, tel. 2226, email: pechacek@psp.cz
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FINSKÉ PŘEDSEDNICTVÍ A JEHO PRIORITY
Popis problematiky
V období od 1.července do 31.prosince 2006 Finsko předsedá Radě Evropské unie a
Evropské radě. Jeho předsednické priority lze rozdělit do pěti hlavních oblastí –
budoucnost Evropy, konkurenceschopnost, vnější vztahy, rozvoj spolupráce
v soudní a policejní oblasti a transparentní a efektivní postupy. Podrobně
k prioritám finského předsednictví viz Vybraná Témata PI 4/2006.
Jednání v institucích EU
Priority finského předsednictví představil finský ministerský předseda Matti Vanhanen
resp. Ministr zahraničí Erkki Tuomioja 5.7. 2006 Evropskému parlamentu a 17.7.
2006 Radě EU. Ve středu 12.7. o finských prioritách diskutovali též poslanci
zahraničního výboru Evropského parlamentu. Zápis z tohoto jednání viz zde
11836/06.

České priority za finského předsednictví4
Česká republika si za své hlavní priority stanovila zejména: 1) Oblast energetiky –
budoucnost energetické politiky EU. V rámci tohoto tématu bude klíčový prvek
rozvoj dialogu EU-Rusko. 2) Volný pohyb pracovních sil – nediskriminační
aplikace pravidel pro volný pohyb osob. ČR chce věnovat pozornost i dalším
překážkám volného pohybu co se týče uznávání kvalifikací, parametrů sociálních
systémů a administrativních požadavků. 3) Směrnice o službách na vnitřním trhu –
dokončení legislativního procesu tak, aby nedošlo k dalšímu rozmělnění obsahu
směrnice. Dalšími hlavními prioritami jsou Hospodářská politika a lisabonský
proces, příprava na přijetí eura, změna klimatu, nová chemická politika, reakce
na demografické změny, Vznik technologického institutu (a jeho umístění do
ČR), politika hospodářské a sociální soudržnosti, veřejné zakázky, pokračování
reformy Společné zemědělské politiky, reforma sektoru vína, geneticky
modifikované organismy, obchodní politika EU, budoucnost smluvního
vztahu EU-Rusko, západní Balkán, Blízký východ, Schengenská spolupráce,
Haagský program.
Česká republika má též zájem na schválení resp. implementaci některých dílčích
dokumentů.5 Podrobněji viz dokument MZV.

4

dokument MZV ČR: Priority ČR v průběhu finského předsednictví v Radě EU (červenec – prosinec 2006).
Návrh nařízení o informacích o plátci doprovázejících platby, Návrh nařízení o veřejných službách v osobní
silniční a železniční dopravě, Návrh nařízení o posílení bezpečnosti dodavatelského řetězce, Revize 6. Akčního
programu pro životní prostředí, Návrh směrnice o odpadech, 7. Rámcový program ES pro výzkum, technický rozvoj
a demonstrace (2007 - 2013) a 7. Rámcový program Euratom pro výzkum a odbornou přípravu v oblasti jaderné
energie (2007 až 2011), Akční plán EU pro lesnictví, Ochrana kuřat chovaných za účelem produkce masa,
5

Kontakt:
Václav Štěrba, tel. 2237, email: sterbav@psp.cz
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PŘÍPRAVA SUMMITŮ ZA FINSKÉHO PŘEDSEDNICTVÍ
Popis problematiky
• V září tohoto roku se uskuteční několik summitů se třetími zeměmi na nejvyšší
úrovni (za EU předseda Evropské rady, předseda Evropské komise, Vysoký
představitel pro SZBP). 9. září to budou summity EU-Čína a EU-Korea, 10.-11.
září pak summit ASEM (Asia-Europe meeting). Předsednictví k těmto summitům
připravilo dokumenty informující o stavu příprav (11645/06 11626/06 11642/06)
.
Jednání v institucích EU
Tyto dokumenty byly projednány Výborem stálých zástupců 13. července. Konání
všech těchto summitů potvrzuje strategické zájmy EU v Asii. V rámci nich (v říjnu
proběhne ještě summit EU-Indie) se EU zaměří i na globálnější otázky jako klimatické
změny, energetická bezpečnost či lidská práva. Pro konkrétní agendu jednotlivých
summitů viz výše zmíněné dokumenty, zejména se jedná o ekonomické otázky.
Další předpokládaný vývoj
Výbor stálých zástupců s k přípravám summitů opět vrátí na svém zasedání počátkem
září. Pokud jde o vztah EU a Číny, v listopadu 2006 by měla Evropská komise
předložit Sdělení k perspektivám politiky EU vůči Číně, dokument pak bude
projednán Radou, která přijme závěry (příp. i Strategii EU pro Čínu).

VÍZOVÁ POLITIKA VŮČI MOLDAVSKU
Popis problematiky
Česká republika iniciovala ve Výboru stálých zástupců debatu ke sjednání dohod o
vízovém zjednodušení a readmisi mezi EU a Moldavskem s tím cílem, aby co nejdříve
došlo ke zmocnění Evropské komise pro sjednání těchto smluv. Od 1.1. 2007 mají
totiž být na základě aplikace novelizace Společné konzulární instrukce zvýšeny
poplatky za schengenská víza na 60 eur, což se dotkne i Moldavska. Podle ČR povede
toto navýšení k oslabení kontaktů mezi občany Moldavska a EU, což je v rozporu
s principy evropské politiky sousedství. Zvýšení vízových poplatků Moldavanům bude
i politický problém vzhledem k tomu, že s Ruskem i Ukrajinou již EU dohody o
zjednodušení vízového styku má, resp. je sjednává, takže občané těchto zemí za
schengenský pas zaplatí pouze 35 eur.6 Podobně vstřícná je EU ve své vízové politice
vůči zemím západního Balkánu.

6

Podrobněji viz Instrukce vlády pro jednání COREPER II. Ze 17.7. 2006.
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Václav Štěrba, tel. 2237, email: sterbav@psp.cz
Štěpán Pecháček, tel. 2226, email: pechacek@psp.cz

8

Jednání v institucích EU
Během července proběhla na úrovni Coreperu debata nad českým návrhem. Členské
státy ve své většině českou iniciativu podpořily, nicméně např. Francie či Španělsko
byly spíše proti. Snížení vízových poplatků není podle nich dostatečně odůvodněné a
je nekoncepční (Moldavsko není na rozdíl od západního Balkánu unijní priorita,
otázka víz by neměla být řešena bez současného vyjednání readmisních dohod,
poskytnutí výjimky Moldavsku vytvoří precedent pro další výjimky atd.)
Další předpokládaný vývoj
Na jednání Rady pro justici a vnitro (24.7.) nedošlo v tomto tématu ke shodě.
Evropská komise byla pověřena analýzou situace a konzultacemi se členskými státy.
Rada pro justici a vnitro se k otázce vrátí znovu v říjnu. V mezidobí bude pokračovat
diskuse na nižších úrovních Rady.

Kontakt:
Václav Štěrba, tel. 2237, email: sterbav@psp.cz
Štěpán Pecháček, tel. 2226, email: pechacek@psp.cz
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DOKUMENTY SZBP EU
(Výběr dokumentů z databáze Rady EU)
Společný postoj Rady 2006/518/SZBP, kterým se mění a obnovují některá omezující
opatření vůči Libérii – úřední věstník L 201
Datum: 25.7. 2006
Typ dokumentu: společný postoj přijatý podle hlavy V. Smlouvy o EU
Obsah dokumentu: Společný postoj reflektuje rezoluce Rady bezpečnosti OSN z června 2006,
kterými byly zavedeny některé výjimky týkající se zbrojního embarga, o dalších šest měsíců
prodlouženo embargo na dovoz surových diamantů z Libérie a zároveň podmínečně pozastavena
opatření týkající se zákazu dovozu kulatiny a výrobků ze dřeva pocházejících z Libérie.
Rozhodnutí Rady 2006/486/SZBP o provedení společné akce 2005/557/SZBP o civilněvojenské akci Evropské unie na podporu mise Africké unie v oblasti Dárfúru v Súdánu –
úřední věstník L 192
Datum: 13.7. 2006
Typ dokumentu: Rozhodnutí Rady přijaté podle hlavy V. Smlouvy o EU
Obsah dokumentu: Rada rozhodla o pokračování civilně-vojenské mise EU na podporu vojenské
mise Africké unie (AU) v Súdánu až do doby, než misi AU nahradí mise OSN. Mise EU se
prozatím prodlužuje do 31. října 2006, nejpozději do 30. září se rozhodne o dalším případném
prodloužení.
Společná akce Rady 2006/468/SZBP o obnovení a revizi mandátu zvláštního zástupce
Evropské unie pro Súdán – úřední věstník L184
Datum: 6.7. 2006
Typ dokumentu: společná akce přijatá podle hlavy V. Smlouvy o EU
Obsah dokumentu: Prodlužuje se mandát zvláštního zástupce EU pro Súdán (Pekka Haavisto) do
28. února 2007.
Společná akce Rady 2006/523/SZBP, kterou se mění mandát zvláštního zástupce Evropské
unie v Bosně a Hercegovině – úřední věstník L 205
Datum: 27.7. 2006
Typ dokumentu: společná akce přijatá podle hlavy V. Smlouvy o EU
Obsah dokumentu: Mandát zvláštního zástupce EU v Bosně a Hercegovině (BaH) se upravuje
tak, aby mohl podpořit plánování pro budoucí posílený úřad zvláštního zástupce EU v BaH,
který po 30. červnu 2007 nahradí Úřad vysokého zástupce (zřízen Daytonskou mírovou
smlouvou).
Průběžné zprávy o implementaci mandátů zvláštních zástupců EU pro:
• Jižní Kavkaz – 11581/06
• Střední Asii – 11563/06
• Moldavsko – 11508/06
• Makedonii – 11140/06
• Bosnu a Hercegovinu – 11076/06
Typ dokumentu: výstup z jednání pracovních skupin Rady pro východní Evropu a střední Asii
(COEST) a pro západní Balkán (COWEB). LIMITE
Kontakt:
Václav Štěrba, tel. 2237, email: sterbav@psp.cz
Štěpán Pecháček, tel. 2226, email: pechacek@psp.cz
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Obsah dokumentu: Pracovní skupiny se zabývaly působením výše zmíněných zvláštních
zástupců EU za uplynulých půl roku a vesměs vyjádřily uspokojení s jejich činností, s tím že (s
výjimkou zástupce pro Bosnu a Hercegovinu) není třeba upravovat jejich mandát. K úpravě
mandátu zástupce pro Bosnu a Hercegovinu viz úřední věstník L 205.
Měsíční zpráva zvláštního zástupce EU pro Súdán – červen 2006 – 11637/06
Datum: 14.7. 2006
Typ dokumentu: zpráva zvláštního zástupce EU. LIMITE
Obsah dokumentu: Zpráva obsahuje hodnocení politického a bezpečnostního vývoje v Súdánu za
měsíc červen.
Podpůrný tým zvláštního zástupce EU v Gruzii – červen 2006 – 11442/06
Datum: 7.7. 2006
Typ dokumentu: zpráva. LIMITE
Obsah dokumentu: zpráva informuje a aktivitách Podpůrného týmu a o vývoji v Gruzii za měsíc
červen.
Mise EUBAM Rafáh – výstavba kapacit v oblasti hraniční kontroly – 10355/06
Datum: 9.6. 2006
Typ dokumentu: pracovní dokument Rady. LIMITE
Obsah dokumentu: Jedná se o návrh připravený misí EUBAM Rafáh, nyní je diskutován
v orgánech Rady.
Mise EUFOR DR Kongo – implementace informační strategie – 11503/06
Datum: 11.7. 2006
Typ dokumentu: pracovní dokument Rady. LIMITE
Obsah dokumentu: Dokument informuje o průběhu provádění informační strategie k vojenské
misi EU v Kongu.
Pomocná hraniční mise EU pro Moldavsko a Ukrajinu, zpráva za červen 2006 – 11559/06
Datum: 11.7.2006
Typ dokumentu: zpráva pomocné hraniční mise. LIMITE
Obsah dokumentu: Zpráva informuje o aktivitách mise EU na moldavsko-ukrajinské hranici
v červnu 2006.
Civilně-vojenská mise EU v Súdánu/Dárfúru – Naléhavá opatření na zvýšení bezpečnosti a
životních podmínek personálu EU – 11532/06
Datum: 11.7. 2006
Typ dokumentu: pracovní dokument Rady. LIMITE
Obsah dokumentu: Dokument projednávaný v orgánech Rady se zabývá sadou opatření, která je
nutno učinit ke zvýšení bezpečnosti personálu EU v súdánské misi.
Rozhodnutí Rady 2006/475/SZBP o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Gabonskou
republikou o postavení sil pod vedením Evropské unie v Gabonské republice – úřední
věstník L187
Datum: 8.7. 2006
Typ dokumentu: Rozhodnutí Rady podle hlavy V. Smlouvy o EU
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Obsah dokumentu: Evropská unie a Gabonská republika uzavřely dohodu o postavení sil EU,
které budou v souvislosti s vojenskou operací EU v Konžské demokratické republice zčásti
rozmístěny i na území Gabonu.
Rozhodnutí Rady 2006/477/SZBP o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Bývalou
jugoslávskou republikou Makedonií o účasti Bývalé jugoslávské republiky Makedonie na
vojenské operaci Evropské unie pro řešení krize v Bosně a Hercegovině (operace
ALTHEA) – úřední věstník L 188
Datum: 11.7. 2006
Typ dokumentu: rozhodnutí Rady přijaté podle hlavy V. Smlouvy o EU
Obsah dokumentu: Evropská unie a Makedonie se dohodly na účasti Makedonie na vojenské
operaci EU v Bosně a Hercegovině.
Energetická bezpečnost ve vnějších vztazích EU – další kroky – 11883/06
Datum: 25.7. 2006
Typ dokumentu: dokument předsednictví. LIMITE
Obsah dokumentu: V návaznosti na diskusi Evropské rady o vnější dimenzi evropské
energetické bezpečnosti předložilo finské předsednictví dokument informující o krocích které
předsednictví v této oblasti dále zamýšlí.
Akční plán EU pro boj proti terorismu – 11882/06
Datum: 20.7. 2006
Typ dokumentu: návrh akčního plánu. LIMITE
Obsah dokumentu: Předsednictví ve spolupráci s Koordinátorem boje proti terorismu
vypracovali návrh na další úpravu Akčního plánu pro boj proti terorismu.
Civilní hlavní cíl 2008 – realizace v průběhu druhého pololetí 2006 – 11276/06
Datum: 19.7. 2006
Typ dokumentu: pracovní dokument Rady. LIMITE
Obsah dokumentu: Dokument obsahuje plán aktivit v rámci Civilního hlavního cíle 2008 během
finského předsednictví.
Stupně rizika pro účely hodnocení rizik vypracovaných EU v oblasti nasazení personálu
v terénu mimo EU – 11422/06
Datum: 7.7. 2006
Typ dokumentu: pracovní dokument Rady. LIMITE
Obsah dokumentu: V návaznosti na politiku Evropské unie pro bezpečnost personálu nasazeného
mimo Evropskou unii při provádění operace podle hlavy V Smlouvy o Evropské unii (dokument
9490/06) schválené Radou dne 7. června 2006 stanovil v tomto dokumentu Sekretariát Rady pět
stupňů rizika v závislosti na stupni ohrožení.
Plánovací tým Evropské unie pro Kosovo – měsíční zpráva za červen 2006 – 10315/06
Datum: 10.7. 2006
Typ dokumentu: zpráva plánovacího týmu. LIMITE
Obsah dokumentu: Plánovací tým informuje a svých aktivitách v červnu 2006. Cílem
Plánovacího týmu EU pro Kosovo (EUPT) je připravit půdu pro budoucí vojenskou či civilní
misi EU v Kosovu.
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Posilování kapacit Evropské unie v oblasti reakcí na krizové situace – 11064/06
Datum: 4.7. 2006
Typ dokumentu: dokument předsednictví. LIMITE
Obsah dokumentu: Finské předsednictví informuje v tomto dokumentu o krocích, kterými hodlá
přispět ke zvýšení efektivity reakčních kapacit EU pro případy krizových situací.
Zpráva o činnosti Policejní mise EU v Bosně a Hercegovině za období leden až červen 2006
– 11934/06
Datum: 24.7. 2006
Typ dokumentu: Zpráva Vysokého představitele. LIMITE
Obsah dokumentu: Zpráva pokrývá činnost mise EUPM v Bosně a Hercegovině za první pololetí
2006. Po schválení zprávy v Radě bude tato předložena generálnímu tajemníku OSN.
Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu - Propojit Afriku: Partnerství mezi EU a
Afrikou v oblasti infrastruktury – 11682/06
Datum: 14.7. 2006
Typ dokumentu: Sdělení Evropské komise
Obsah dokumentu: Komise se ve svém Sdělení věnuje možnostem spolupráce mezi EU a
Afrikou v oblasti infrastruktury.
Summity během finského předsednictví – informace o stavu příprav:
• Summit ASEM (Asie-Europe meeting) – 11645/06
• Summit EU-Čína – 11626/06
• Summit EU-Korea – 11642/06
Datum: 14.7. 2006
Typ dokumentu: pracovní dokument Rady. LIMITE
Obsah dokumentu: Informační materiály týkající se přípravy agendy nadcházejících summitů.
Euro-africká ministerská konference k otázkám migrace a rozvoje – 11578/06
Datum: 12.7. 2006
Typ dokumentu: dokumenty z konference. LIMITE
Obsah dokumentu: Dokument obsahuje Deklaraci a Akční plán, které byly přijaty na konferenci
v Rabatu (10.-11. 7. 2006)
Příprava dialogu OSN na vysoké úrovni o mezinárodní migraci a rozvoji – 11470/06
Datum: 11.7. 2006
Typ dokumentu: pracovní dokument Rady. LIMITE
Obsah dokumentu: Jedná se o návrh postoje EU pro dialog v OSN o mezinárodní migraci a
rozvoji. Návrh vypracovala Pracovní skupina na vysoké úrovni pro azyl a migraci v úzké
spolupráci s Pracovní skupinou pro rozvojovou spolupráci. Dokument bude dále projednáván
v Radě.
Priority EU pro 61. Valné shromáždění Organizace spojených národů – 11380/06
Datum: 11.7. 2006
Typ dokumentu: pracovní dokument Rady
Obsah dokumentu: Navrhované priority EU pro další zasedání valného shromáždění OSN byly
již schváleny příslušnou pracovní skupinou (CONUN) a nyní budou schváleny v Radě.
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Koncept Evropské unie pro posílení afrických kapacit pro prevenci, zvládání a řešení
konfliktů – 11316/06
Datum: 7.7. 2006
Typ dokumentu: pracovní dokument Rady. LIMITE
Obsah dokumentu: Návrh konceptu pomoci Evropské unie Africe při vytváření vlastních kapacit
pro zvládání konfliktů byl vypracován sekretariátem Rady ve spolupráci s Evropskou komisí.
Koncept navazuje na Strategii EU pro Afriku přijatou v prosinci 2005. Dokument bude nyní
projednáván v příslušných orgánech Rady.
Na cestě ke strategickému partnerství mezi EU a Jižní Afrikou – 11263/06
Datum: 4.7. 2006
Typ dokumentu: Sdělení Evropské komise
Obsah dokumentu: Jižní Afrika je jedním z vedoucích států na africkém kontinentu a je zároveň
zemí politicky i ekonomicky stabilní. Komise proto ve svém Sdělení naznačuje možnosti
vzájemné spolupráce.
Situační zpráva k evakuaci z Libanonu – 11910/06
Datum: 23.7. 2006
Typ dokumentu: pracovní dokument Rady. LIMITE
Obsah dokumentu: Jedná se o pokladový materiál k jednání Výboru stálých zástupců (24.7.) o
komplikované situaci spojené s evakuací občanů EU z Libanonu přes území Kypru.
Závěry Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy – 11574/06 a 11575/06
Datum: 17.-18. 7. 2006
Typ dokumentu: závěry Rady
Obsah dokumentu: Rada se zabývala a následně přijala závěry k těmto oblastem: Jednání v rámci
WTO, Súdán/Dárfúr, Konžská demokratická republika, západní Balkán, Blízký východ, Írán,
migrace, využívání prostředků TACIS v Rusku, Strategie EU pro Tichomoří.
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