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EVROPSKÁ UNIE A POLITIKA ROZŠÍŘENÍ
(Vztah k Bulharsku, Rumunsku, Turecku a zemím západního Balkánu)
BULHARSKO A RUMUNSKO
Pozadí
Evropská komise předložila 26. září 2006 svoji hodnotící zprávu k Bulharsku a Rumunsku a jejich
pokroku v provádění Unií vyžadovaných reforem. Na základě této zprávy nyní Rada EU rozhodne
(na svém zasedání 16. a 17.10.) zda odložit vstup jedné/obou zemí o jeden rok či nikoli. Případně
mohou být aplikovány některé z tzv. malých ochranných klauzulí.

Aktuálně
• Tak jak se očekávalo, Evropská komise zkonstatovala celkovou připravenost
obou zemí ke vstupu již k 1.1. 2007, přičemž však poukázala na řadu
přetrvávajících problémů, které si ze strany Komise vyžádají realizaci
ochranných opatření. Tato tzv. „Opatření k zajištění řádného fungování EU“
mohou být iniciována v průběhu tří let od přistoupení a mohou se týkat
zamezení přístupu nevyhovujících potravin na vnitřní trh, čerpání ze
strukturálních (včetně zemědělských) fondů či jednostranné suspenze uznávání
soudních výroků a výkonu zatykačů. Předmětem podrobného zájmu Komise u
obou zemí bude i nadále reforma soudnictví a boj proti korupci a
organizovanému zločinu.1
• 16. a 17. října se otázce přistoupení Bulharska a Rumunska bude věnovat Rada
pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy (GAERC). Vzhledem k doporučení
Komise se nepředpokládá odložení vstupu jedné či druhé země o rok
(vyžadovalo by jednomyslnost v případě Bulharska, kvalifikovanou většinu u
Rumunska). Budou však přijaty závěry, ve kterých budou obě země vyzvány
k dokončení svého „domácího úkolu“. Evropská komise pak bude vyzvána
k dalšímu sledování jejich pokroku a přijetí ochranných opatření k zajištění
řádného fungování EU, jakmile to bude nezbytné.
• Odůvodnění postupu Evropské komise vůči Bulharsku a Rumunsku je
následující. Pokud by Unie rozhodla o odložení vstupu jedné či druhé země o
rok, tyto by ztratily veškerou motivaci k realizaci reforem a jednoduše by si ten
rok počkaly. Pokud jim bude dovoleno vstoupit už nyní, ale neustále nad nimi
budou viset hrozby sankcí, motivace k reformám zůstane.
• Spíše negativní vyznění hodnotící zprávy by mohlo ovlivnit hlasování
německého parlamentu, který s ratifikací Přístupové smlouvy čeká právě na
hodnocení ze strany Komise. (pozn. Případné odmítnutí smlouvu ratifikovat
však spíše nehrozí, vzhledem k tomu že stranami dané smlouvy jsou Bulharsko
i Rumunsko zároveň. Němečtí poslanci by tak svým „NE“ potrestali stejným
1

Plný text monitorovací zprávy ke stažení zde: 13347/06
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dílem obě země, přičemž pokroky Rumunska jsou hodnoceny podstatně
pozitivněji než u Bulharska).
MAKEDONIE
Pozadí
Makedonie je společně s ostatními zeměmi západního Balkánu předmětem tzv. Stabilizačního a
asociačního procesu.2 Ve vztahu k Makedonii je pro Evropskou unii důležitá implementace
Ohridské dohody z roku 2001. Evropská rada na svém zasedání 15.-16.12. 2005 udělila Makedonii
status kandidátské země. Nestanovila však žádný datum pro zahájení přístupových rozhovorů.
Ve volbách, které se konaly v červenci 2006, zvítězila středo-pravá VMRO-DPMNE (Demokratická
strana Makedonské národní jednoty), která v minulosti z opozice kritizovala některé aspekty výše
zmíněné Ohridské dohody. Vstup do EU je nicméně jednou z hlavních ambicí této strany.

Aktuálně
V Makedonii došlo k prohloubení politické nestability, poté co předseda vítězné
VMRO-DPMNE sestavil koaliční vládu za účasti malé albánské strany (DPA –
Demokratická strana Albánců), přičemž vynechal hlavní stranu albánské menšiny
(DUI – Unie pro integraci), která získala ve volbách 62% hlasů všech makedonských
Albánců. DUI tento krok prezentuje jako ignorování většinové vůle albánské menšiny
a označuje vládu za nelegitimní.
V úterý a ve středu (12. a 13.9.) se se současným makedonským premiérem Nikolou
Gruevským sešli v Bruselu vysoký představitel Javier Solana a komisař pro rozšíření
Olli Rehn. Solana Gruevskému připomněl důležitost implementace Ohridské dohody
pro EU, resp. pro pokrok Makedonie při usilování o členství v EU. Rehn zdůraznil, že
spory týkající se etnických Albánců musí být řešeny především politickým dialogem
vlády s DUI a vyzval obě strany ke konstruktivnímu přístupu (Euobserver 14.9. 2006).
TURECKO
Pozadí
S Tureckem byla zahájena přístupová jednání 3.10. 2005. Pokračování těchto rozhovorů je
podmíněno plněním kodaňských (zejména politických) kritérií. Turecko také musí před koncem
přístupových rozhovorů mezinárodně uznat Kyperskou republiku. Do konce roku 2006 musí splnit
závazky vyplývající z protokolu k celní unii (tzv. Ankarská dohoda) kterou má uzavřenu s EU (tzn.
musí začít pouštět kyperské lodě a letadla do svých přístavů resp. na svá letiště). V listopadu 2006
má Komise předložit zprávu, ve které zhodnotí pokrok Turecka v plnění těchto podmínek. Již delší
dobu je veřejným tajemstvím, že tato zpráva nevyzní pozitivně a EU bude stát před složitým
politickým rozhodnutím – co dělat s Tureckem, které neplní přístupové podmínky.
Během přístupových jednání se postupně otevře a uzavře celkem 35 kapitol, přičemž každý tento
krok musí být odsouhlasen všemi členskými státy EU. Poté se ještě členské státy musí jednomyslně
shodnout na uzavření přístupových rozhovorů jako celku (tedy během přístupových rozhovorů
celkem 71 možností veto – 35 + 35 + 1 – pro každý členský stát EU). I do relativně apolitických a
bezkonfliktních kapitol (např. věda a výzkum) se již od počátku promítá stále nevyřešená kyperská
otázka.3
2
3

Pro podrobnější info viz. Vybraná Témata 4/2006 z července t.r.
Blíže k tématu příst. rozhovorů s Tureckem viz rovněž Vybraná Témata 4/2006.
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Aktuálně
• 27. září 2006 schválilo plénum Evropského parlamentu (EP) zprávu o pokroku
Turecka na cestě do EU. EP potvrdil základní přístupové podmínky, tedy
splnění Kodaňských kritérií a uznání Kyperské republiky (včetně včasné
implementace dodatkového protokolu k Ankarské dohodě). Na druhou stranu
vstup Turecka nebyl podmíněn uznáním tzv. arménské genocidy. EP však
zdůraznil, že Turecko se s touto otázkou bude muset dříve či později stejně
vyrovnat. Co se týče procesu politických reforem, poslanci sice ocenili některé
dílčí kroky turecké vlády, celkově však zpráva vyznívá spíše negativně. EP
kritizuje celkové zpomalení reforem, zejména pak v oblastech svobody projevu,
náboženských práv, práv menšin, práv žen, vymáhání práva na místní úrovni,
nezávislosti soudnictví nebo zasahování armády do civilních záležitostí.
Dlouhodobým „trnem v oku“ zůstává ustanovení č. 301 tureckého trestního
zákoníku (urážka tureckého národa), na základě kterého byla ke trestu odnětí
svobody odsouzena již celá řada novinářů, spisovatelů či zástupců nevládních
organizací za své „protiturecké“ projevy.4
• Potřeba řešit tureckou otázku vyvstane před členskými státy EU v listopadu
tohoto roku, poté co Komise zveřejní svoji zprávu (9.11). Debata bude mít
několik výchozích bodů:
¾ Je zřejmé – a ze zprávy Komise to největší pravděpodobností vyplyne –
že Turecko neplní přístupové podmínky. Zejména se to týká Ankarského
protokolu, jehož implementací do konce roku 2006 EU podmiňuje
pokračování přístupových rozhovorů.
¾ Turecko Ankarský protokol implementovat odmítá, přinejmenším do
doby než bude zrušeno mezinárodní obchodní embargo vůči Tureckem
okupovanému severnímu Kypru. EU odmítá propojení těchto dvou otázek.
¾ Turecká vláda zřejmě nyní nebude ochotná ke kompromisům, především
s ohledem na parlamentní volby, které se v Turecku uskuteční příští rok.
Případné zastavení přístupových rozhovorů s EU by se však nutně podepsalo
na vnitropolitické stabilitě a vůli Turecka pokračovat v politických reformách.
¾ Jakýkoli ústup Unie ze svých pozic vůči Turecku bude na půdě Rady EU
blokovat Kypr. Ten bude spolu s některými dalšími státy trvat na
bezpodmínečném splnění podmínek ze strany Turecka.
Za dané situace lze těžko odhadovat, zda se podaří nalézt pro všechny strany
přijatelné řešení. Jednou z variant, o kterých se hovoří, je odložení termínu pro
implementaci Ankarského protokolu na rok 2007 (počkat na vládu vzešlou z voleb
s novým mandátem), přičemž do té doby by se neotevíraly kapitoly související
s vnitřním trhem (např. Celní unie), ale jednalo by se o kapitolách spíše marginálního
významu (např. Věda a výzkum). Na jedné straně by tak bylo Turecko „potrestáno“
za nesplnění podmínky, na straně druhé by ale nedošlo k úplnému zastavení
přístupových rozhovorů.
4

Zpráva EP je ke stažení ZDE, pro její stručné shrnutí viz dále např. TIC čj. 4902/2006, Brusel 27.9. 2006.
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HLAVNÍ BODY AGENDY SZBP EU
(Aktivity v oblasti Společné zahraniční a bezpečnostní politiky
a vnějších vztahů EU)
KONŽSKÁ DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA
Popis problematiky5
30. července 2006 se v Kongu uskutečnily parlamentní volby a první kolo
prezidentských voleb. Jednalo se o první demokratické volby v moderní historii země
(vznik v roce 1960 z belgické korunní kolonie). V prezidentských volbách získal
nejvíce hlasů (44,8%) současný prezident Kabila, druhý skončil současný
viceprezident Bemba se zhruba 20% hlasů. Volby tedy musí jít do druhého kola. Zde
jsou však přítomny značné obavy mezinárodního společenství, že kandidát který ve
druhém kole neuspěje, porážku nespolkne a rozpoutá občanskou válku. Takovému
scénáři nasvědčuje i rozložení podpory obou kandidátů, která nejde napříč celým
územím. Některé regiony jsou výlučně „prokabilovské“, zatímco jiné zas volily pouze
Bembu.
Evropská unie vede v současné době v Kongu tři mise v rámci své Evropské
bezpečnostní a obranné politiky. Jednu vojenskou (EUFOR DR Kongo) a dvě civilní
(EUSEC RD Kongo, EUPOL Kinshasa).
Jednání v institucích EU
Rada EU se v posledních měsících pravidelně vracela k vývoji v Kongu (17.7., 25.8.,
15.9.) a přijímala k tématu závěry. (závěry z 15.9. viz ZDE). V těchto závěrech
zdůraznila nutnost poklidného zakončení volebního procesu a zejména vyzvala oba
prezidentské kandidáty aby se vyhýbali jakýmkoli aktům násilí, které by dosavadní
vývoj mohly zmařit. Zachová-li budoucí vláda principy dobrého vládnutí, EU bude
připravena ke vzájemné spolupráci v řadě oblastí.
Další předpokládaný vývoj
Druhé kolo prezidentských voleb je naplánováno na 29. října 2006. Do 30. listopadu
má v Kongu působit vojenská mise EU, před jejím skončením bude Rada posuzovat
jej možné prodloužení. Vzhledem k (nejen politickému) kapitálu, který již EU do
Konga investovala, lze i nadále očekávat její významnou angažovanost jak v oblasti
bezpečnostně-politické, tak ekonomické.
SÚDÁN/DÁRFÚR
Popis problematiky
Oblast Dárfúru opět získává zvláštní pozornost mezinárodního společenství, poté co
se vládní a rebelující síly nezakrytě připravují k rozsáhlé vojenské konfrontaci. Ta by
měla za následek prudké zvýšení počtu uprchlíků, zhoršení humanitární situace
5

Podrobně k tématu viz Informační podklad PI č. 3.047 ke Konžské demokratické republice ze září 2006.
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v oblasti a zhoršení bezpečnostní situace v celém regionu s dopadem na okolní státy.
31.8. 2006 přijala rada bezpečnosti OSN rezoluci č. 1706 podle které by měla být
rozšířena mise OSN v Súdánu (UNMIS). Tato mise by také postupně měla plně
nahradit peacekeepingovou misi Africké unie (AMIS), která se zde příliš neosvědčila.
Súdánská vláda však převzetí AMIS ze strany OSN odmítá.
Jednání v institucích EU
Členské státy EU vesměs podporují převzetí mise Africké unie misí OSN.
Samozřejmě panují velké obavy nad zhoršením bezpečnostní a humanitární situace a
jeho následky. V tomto duchu se nesou i Radou přijaté závěry (zde ke stažení).
Súdánskou vládu zde také Rada vyzývá k uvědomění si odpovědnosti za bezpečnost
svých obyvatel. Vláda by též měla změnit svoji pozici ohledně mise OSN a umožnit
její fungování.
Další předpokládaný vývoj
Nejpozději do 31.12. 2006 by mělo dojít k plnému převzetí AMIS misí OSN. Je ale
otázka, zda OSN a členské státy přistoupí k realizaci mise i navzdory pokračujícímu
nesouhlasu súdánské vlády. Mandát mise Africké unie je prozatím prodloužen právě
do konce roku 2006.
Tématem situace v Súdánu se bude opětovně zabývat Rada (GAERC) na svém
zasedání 16. a 17. října 2006.
SUMMITY EU SE TŘETÍMI ZEMĚMI
Popis problematiky
Na přelomu druhého a třetího zářijového týdne se v Helsinkách uskutečnily summity
mezi EU a Čínou (9.9.), EU a Jižní Koreou (9.9.) a dále setkání v rámci skupiny
ASEM (Asia-Europe meeting – 10.-11.9.).
Průběh jednání
Z výše zmíněných jednání byl nejvíce sledovaným summit EU-Čína. Jednak proto, že
na summitu mělo dojít k podpisu řady dokumentů (deklarace k energetické
bezpečnosti, pracovní program partnerství ke klimatickým změnám, Memorandum o
porozumění ke spolupráci v silniční dopravě a na vnitrozemských vodních cestách,
společná deklarace k využívání technologií a další). Dalším zdrojem jisté kontroverze
byl čínský požadavek, aby ve společném závěrečném prohlášení EU přislíbila Číně
udělení statutu tržní ekonomiky a/nebo zrušení zbrojního embarga. Oba takové
požadavky jsou pro EU nepřijatelné. Čína se nakonec smířila s kompromisním textem
– plné znění společného prohlášení viz ZDE. EU a Čína se také dohodly na zahájení
negociací o nové Dohodě o partnerství a spolupráci, která nově upraví vztahy obou
partnerů.
7. září se vztahy mezi EU a Čínou zabýval Evropský parlament. Ve svém usnesení (ke
stažení ZDE) kromě strategických vztahů EU-Čína též obšírně adresoval čínskou
vnitropolitickou situaci, sociální situaci a porušování lidských práv.
Kontakt:
Václav Štěrba, tel. 2237, email: sterbav@psp.cz
Štěpán Pecháček, tel. 2226, email: pechacek@psp.cz

8

Další předpokládaný vývoj
Dalším plánovaným summitem je EU-Indie (13.10. 2006 v Helsinkách – viz dále).
Koncem listopadu se uskuteční ještě summity EU-Kanada (27.11.) a EU-Rusko
(datum zatím neupřesněn). Od summitu EU-Rusko se očekává rozhodnutí o zahájení
negociací o nové formě smluvního vztahu, vzhledem k tomu že v listopadu 2007
skončí platnost současné Dohody o partnerství a spolupráci.
ZÁPADNÍ BALKÁN
Popis problematiky
Západní Balkán je dlouhodobě prioritní oblastí SZBP EU a objevuje se tak na agendě
prakticky každé Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy (GAERC). Naposledy
se GAERC západnímu Balkánu věnoval na svém zasedání 15.9. 2006 a to s ohledem
na konání dvojích voleb – 10.9. parlamentní volby v Černé hoře (zvítězilo seskupení
vedené dosavadním premiérem Djukanovičem, získalo 41 z 81 mandátů) a 1.10. volby
v Bosně a Hercegovině (budou voleni poslanci do národního a regionálních
parlamentů a také tříčlenné předsednictví).
Jednání v institucích EU
Ve vztahu k Bosně a Hercegovině (BaH) Rada vyslovila znepokojení nad rozněcující
rétorikou některých politických představitelů (např. požadavek osamostatnění
Republiky Srbské). Rada v této souvislosti zdůraznila teritoriální integritu BaH. Rada
také zmínila zpomalení tempa reforem v roce 2006, včetně těch které jsou nezbytné
k uzavření Stabilizační a asociační dohody.
Pokud jde o Černou horu, Rada přivítala poklidný a řádný průběh voleb. Dále
vyslovila očekávání, že nová vláda bude pokračovat v reformách na
základě uzavřeného Evropského partnerství.
Mimo původní plán se na agendu dostala též otázka politiky EU vůči Srbsku. Členské
státy se zde vesměs shodly na potřebě vyváženého přístupu k Srbsku. Na jedné straně
je třeba nadále vyžadovat spolupráci s Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou
Jugoslávii (ICTY), na straně druhé však Srbsko, vzhledem ke své vnitropolitické
situaci, potřebuje dostávat od EU i pozitivní signály. V následně přijatých závěrech
pak Rada zdůraznila, že „prosperující a mírové Srbsko plně integrované do rodiny
Evropských národů je základním předpokladem pro stabilitu v regionu.“
Znovuzahájení jednání o Stabilizační a asociační dohodě bude možné, jakmile Srbsko
dosáhne plné spolupráce s ICTY. (závěry rady ke stažení ZDE)
Další předpokládaný vývoj
26. září Evropská komise znovu zahájila jednání o Stabilizační a asociační dohodě
s Černou horou (jednání byla z důvodu nespolupráce s ICTY přerušena v květnu t.r.,
tehdy ještě se Srbskem a Černou horou jako jedním státem). Optimistické výhledy
slibují dokončení těchto jednání do konce tohoto roku.
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Téma západního Balkánu bude opět předmětem jednání Rady (GAERC) ve dnech 16.
a 17. října 2006.
VZTAHY MEZI EVROPSKOU UNIÍ A UKRAJINOU
Popis problematiky
V roce 1998 vstoupila v platnost Dohoda o partnerství a spolupráci (PCA) mezi
Evropskou unií a Ukrajinou. Počáteční doba platnosti je deset let, přičemž PCA bude
automaticky prodlužována, nerozhodne-li se jedna ze stran ji vypovědět. Na základě
PCA existují společné instituce – Rada partnerství a spolupráce (na úrovni ministrů) a
pracovní výbory a podvýbory. Jednou ročně se koná summit EU-Ukrajina na nejvyšší
úrovni (letos 27.10. v Helsinkách).
V ekonomické oblasti Dohoda usiluje o rozvoj obchodních vztahů spojený
s harmonizací standardů a norem. Do budoucna předpokládá vznik zóny volného
obchodu mezi EU a Ukrajinou a to v kontextu přistoupení Ukrajiny k WTO.
21.2. 2005 přijala Rada partnerství a spolupráce Akční plán pro Ukrajinu (v rámci
Evropské politiky sousedství). Implementace Akčního plánu se realizuje v rámci
institucí ustanovených PCA. Hlavní časový rámec pro realizaci tohoto akčního plánu
jsou tři roky, poté má být buď přijat akční plán nový nebo zvolena jiná cesta
spolupráce.
Ukrajina se již delší dobu netají tím, že má zájem na vyšší úrovni spolupráce s EU a to
i v kontextu vyjednávání nového smluvního vztahu mezi EU a Ruskem. Rok 2008,
kdy vyprší platnost PCA a zároveň bude dokončen Akční plán, tak bude s nejvyšší
pravděpodobností zlomovým rokem pro budoucnost smluvního rámce vztahu EUUkrajina.
Jednání v institucích EU
13.9. 2006 schválilo kolegium Evropské komise návrh mandátu pro novou posílenou
PCA. 20.9. 2006 byl tento návrh mandátu představen Výboru stálých zástupců
(COREPER).6 COREPER postoupil dokument k projednání pracovní skupině pro
východní Evropu a střední Asii (COEST).
Další předpokládaný vývoj
Návrhem mandátu se nyní budou podrobně zabývat příslušné orgány Rady, zejména
pak pracovní skupina COEST. Finální text mandátu by měl být hotov do konce roku
2006. Výsledný mandát bude kompromisem mezi členskými státy. Zatímco některé
(např. Polsko) by rády posunuly vztah mezi EU a Ukrajinou až na úroveň asociační
dohody, jiné budou chtít Ukrajině nabídnout maximálně takovou dohodu, jaká bude
nabídnuta Ruské federaci.
Na základě tohoto mandátu potom pověří Rada Evropskou komisi vyjednáváním
s Ukrajinou. Trvání těchto jednání lze odhadovat na min. jeden rok, s velikou
pravděpodobností však více. Po dokončení jednání a podepsání smlouvy oběma
6

Tento dokument je klasifikován jako RESTREINT UE (Vyhrazený) a není tedy volně přístupný.
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stranami bude tato předložena ke schválení Evropskému parlamentu a k ratifikaci
parlamentům členských států EU.
Otázka budoucího smluvního vztahu bude jistě zmíněna i na summitu EU-Ukrajina
v Helsinkách (27.10.)
PŘÍPRAVA SUMMITU EU-INDIE
Popis problematiky
13. října 2006 se má v Helsinkách uskutečnit v pořadí již sedmý summit EU a Indie.
Evropskou unii zde bude zastupovat Matti Vanhanen (jako předseda Evropské rady),
Javier Solana (Vysoký představitel) a za Evropskou komisi José Barroso, Benita
Ferrero-Waldner a Peter Mandelson. V čele indické delegace bude předseda vlády
Manmohan Singh. Předchozí summit EU-Indie se konal v září 2005 v Dillí, kde byl
přijat tzv. Společný akční plán, jako nástroj pro realizaci strategického partnerství mezi
EU a Indií (zejména posílení politického dialogu).
Informaci předsednictví o stavu příprav summitu viz zde: 12384/06
Jednání v institucích EU
Přípravou summitu se 27.9. zabýval Výbor stálých zástupců (COREPER).7 Členské
státy EU se vesměs shodly, že Indie je významným globálním aktérem se kterým je
nutné vážně počítat. EU může Indii mnohé nabídnout (spolupráce v jaderné
energetice, další spolupráci v obchodní oblasti atd.) Bez Indie není možné řešit
globální otázky, jakými jsou klimatické změny, energetická bezpečnost či reforma
OSN. Severské státy (Švédsko, Dánsko) akcentují ve vztazích s Indií i otázku
dodržování lidských práv (diskriminace na kastovém základě).
Další předpokládaný vývoj
Na summitu bude zhodnoceno provádění Společného akčního plánu EU-Indie. Dále
bude přijato společné tiskové prohlášení, které shrne průběh summitu. Předmětem
jednání summitu budou kromě vztahů EU a Indie tato témata: Efektivní
multilateralismus, energetická spolupráce, klimatické změny, WTO, boj proti
terorismu a nešíření zbraní hromadného ničení. Obě strany se též vyjádří k aktuálním
mezinárodně-politickým otázkám.

7

Souhrnný zápis ze zasedání Coreperu II dne 27.9.2006, TIC č.j. 4911/2006
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DOKUMENTY SZBP EU
(Výběr dokumentů z databáze Rady EU)
Společná akce Rady 2006/607/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 L 246
Datum: 7.9. 2006
Typ dokumentu: společná akce Rady přijatá podle hlavy V. Smlouvy o EU
Obsah dokumentu: Monitorovací mise EU v Acehu (dohlíží na implementaci příměří mezi
vládou a tamilskými povstalci) byla prodloužena o tři měsíce do 15.12. 2006. Výdaje mise za
toto období dosáhnou 1.530.000 EUR.
Společná akce Rady 2006/623/SZBP o zřízení týmu EU podílejícího se na přípravách
zřízení možné mezinárodní civilní mise v Kosovu, včetně účasti zvláštního zástupce
Evropské unie (přípravný tým MCM/ZZEU) – úřední věstník L 253
Datum: 15.9. 2006
Typ dokumentu: společná akce Rady přijatá podle hlavy V. Smlouvy o EU
Obsah dokumentu: Společnou akcí zřizuje Rada tým, jehož úkolem bude podílet se na přípravě
budoucí mezinárodní civilní mise v Kosovu včetně zapojení zvláštního zástupce EU.
Společný postoj Rady 2006/624/SZBP, kterým se mění společný postoj 2005/440/SZBP o
omezujících opatřeních vůči Konžské demokratické republice – úřední věstník L 253
Datum: 15.9. 2006
Typ dokumentu: společná akce Rady přijatá podle hlavy V. Smlouvy o EU
Obsah dokumentu: Společný postoj o omezujících opatřeních se rozšiřuje na větší množství
osob, zejména na politické a vojenské představitele, kteří v ozbrojených konfliktech využívají
děti a na jednotlivce závažně porušující mezinárodní právo týkající se dětí v ozbrojených
konfliktech. Společný postoj implementuje na úrovni EU rezoluci Rady bezpečnost OSN č.
1698 z 31.7. 2006.
Společný postoj Rady 2006/625/SZBP o zákazu prodeje nebo dodávek zbraní a
souvisejícího materiálu a poskytování souvisejících služeb subjektům nebo jednotlivcům v
Libanonu v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1701 (2006) – úřední věstník L 253
Datum: 15.9. 2006
Typ dokumentu: společný postoj Rady přijatý podle hlavy V. Smlouvy o EU
Obsah dokumentu: Tento společný postoj provádí rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1701
k Libanonu pokud jde o přijetí omezujících opatření. Společným postojem se zakazuje prodej
zbraní a poskytování technické nebo finanční pomoci související s vojenskou činností.
Nařízení Rady o některých omezujících opatřeních vůči Libanonu – 12520/06
Datum: 14.9. 2006
Typ dokumentu: návrh nařízení Rady
Obsah dokumentu: Nařízení bude realizovat omezující opatření vůči Libanonu na úrovni
Evropského společenství.

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

12

Osmá výroční zpráva podle článku 8 Kodexu chování EU pro vývoz zbraní – 12634/06
Datum: 12.9. 2006
Typ dokumentu: výroční zpráva. LIMITE
Obsah dokumentu: Článek 8 Kodexu EU pro vývoz zbraní (přijatý v roce 1998) stanovuje, že
vždy jednou za rok proběhne v rámci SZBP vyhodnocení Kodexu. Zpráva mj. obsahuje výčet
zbrojních vývozů všech členských států EU do třetích zemí.
Výcvik personálu EU v oblasti civilních operací – Implementační plán – 12820/06
Datum: 15.9. 2006
Typ dokumentu: pracovní dokument Rady. LIMITE
Obsah dokumentu: Dokument projednávaný v odborných orgánech Rady stanoví budoucí
harmonogram (zhruba na jeden rok) výcvikových aktivit pro personál civilních operací EU.
Civilní hlavní cíl 2008 – doporučení a směrnice k navýšení počtu personálu pro civilní
operace EU – 12687/06
Datum: 11.9. 2006
Typ dokumentu: pracovní dokument Rady. LIMITE
Obsah dokumentu: Dokument se věnuje možnostem navýšení personálu pro civilní krizový
management EU. I nadále bude projednáván v odborných orgánech Rady.
Zahrnutí lidských práv do Evropské bezpečnostní a obranné politiky (EBOP) – 11936/06
Datum: 14.9. 2006
Typ dokumentu: Pracovní dokument Rady. LIMITE
Obsah dokumentu: Dokument se koncepčně věnuje problematice ochrany lidských práv během
všech fází operací EBOP. Nadále bude projednáván v odborných orgánech Rady.
Rozpočet SZBP – stav k 11.9. 2006 – 12686/06
Datum: 11.9. 2006
Typ dokumentu: Informativní dokument Komise
Obsah dokumentu: Po započtení všech výdajů (realizace závazků z roku 2005, aktivity v roce
2006 a předpokládané výhledové aktivity jako např. prodloužení některých misí) zůstává
v rozpočtu zhruba 36. mil. EUR. Celková výše rozpočtu na rok 2006 byla 102.600.000 EUR.
Akční plán EU pro boj proti terorismu – 11882/06
Datum: 7.9. 2006
Typ dokumentu: akční plán EU
Obsah dokumentu: Revidovaný návrh akčního plánu boje proti terorismu vypracovaný
protiteroristickým koordinátorem ve spolupráci s předsednictvím byl schválen Výborem stálých
zástupců 13.9. 2006.
Podpůrný hraniční tým zvláštního zástupce EU v Gruzii – 12613/06
Datum: 8.9. 2006
Typ dokumentu: zpráva o činnosti. LIMITE
Obsah dokumentu: Podpůrný hraniční tým předložil zprávu o své činnosti za srpen 2006.
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Společné prohlášení o politickém dialogu mezi EU a Republikou Černá hora – 12477/06
Datum: 5.9. 2006
Typ dokumentu: prohlášení Rady
Obsah dokumentu: Rada se shodla na vydání společného prohlášení na základě kterého bude
mezi EU a Černou horou navázán pravidelný politický dialog.
Závěry Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy – 12255/06
Datum: 15.9. 2006
Typ dokumentu: závěry Rady
Obsah dokumentu: Rada na svém zasedání přijala závěry k západnímu Balkánu,
Súdánu/Dárfúru, Konžské demokratické republice, Iráku, Blízkovýchodnímu mírovému procesu,
Somálsku a Radě pro lidská práva.
Rozhodnutí Rady o jmenování nového zvláštního zástupce Evropské unie (ZZEU) pro
Střední Asii, 13374/06
Datum: 29.9. 2006
Typ dokumentu: Návrh rozhodnutí Rady EU. LIMITE
Obsah dokumentu: Po odchodu Jána Kubiše z funkce ZZEU pro Střední Asii v červenci tohoto
roku hledala Rada EU náhradu. Politický a bezpečnostní výbor, na základě návrhu Vysokého
představitele, se již shodl na osobě Pierra Morela. Toto rozhodnutí nyní musí potvrdit Rada EU.
Společný postoj Rady prodlužující platnost mandátu Společného postoje 2004/694/SZBP o
dalších opatřeních na podporu účinného provádění mandátu mezinárodního trestního
tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY), 12584/06
Datum: 25.9. 2006
Typ dokumentu: návrh společného postoje Rady EU. LIMITE
Obsah dokumentu: Navrhuje se prodloužení společného postoje 2004/694/SZBP o dalších
dvanáct měsíců (do 10.10. 2007). Rada o tomto prodloužení rozhodne na svém nejbližším
zasedání. Na základě společného postoje 2004/694/SZBP EU zmrazuje finační a ekonomické
zdroje všem osobám obžalovaným ICTY, které stále zůstávají na svobodě.
Pomocná hraniční mise EU pro Moldavsko a Ukrajinu – zpráva za srpen 2005, 13282/06
Datum: 27.9. 2006
Typ dokumentu: Zpráva. LIMITE
Obsah dokumentu: Mise EU (EUBAM) předložila Radě EU zprávu o svých aktivitách a o dění
na Moldavsko-Ukrajinské hranici (oblast Podněsteří) za měsíc srpen.
Operace Althea – čtvrtletní zpráva OSN, 12907/06
Datum: 25.9. 2006
Typ dokumentu: zpráva
Obsah dokumentu: Jedná se o v pořadí již sedmou čtvrtletní zprávu, kterou zasílá Vysoký
představitel EU generálnímu tajemníku OSN. Tato zpráva pokrývá aktivity mise v období 1.6.31.8. 2006.
Seznam zbrojních embarg uvalených Evropskou unií, Radou bezpečnosti OSN a OBSE,
12990/06
Datum: 19.9. 2006
Typ dokumentu: pracovní dokument Rady
Obsah dokumentu: Dokument obsahuje výčet všech aktuálních zbrojních embarg EU, OSN a
OBSE.
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Spolupráce mezi EU a Ukrajinou, 13114/06
Datum: 21.9. 2006
Typ dokumentu: pracovní dokument Rady. LIMITE
Obsah dokumentu: Dokument obsahuje základní východiska EU pro spolupráci s Ukrajinou
v oblasti Evropské bezpečnostní a obranné politiky.
První zasedání Rady stálého partnerství EU-Rusko k dopravní politice, 13015/06
Datum: 19.9.2006
Typ dokumentu: informace předsednictví. LIMITE
Obsah dokumentu: Předsednictví podává informaci o průběhu jednání Rady stálého partnerství
EU-Rusko. Ta zasedala 8.9. 2006 v Lappeenrantě a věnovala se spolupráci v oblasti dopravy.
Vztahy s Jižním Kavkazem – Akční plány Evropské politiky sousedství, 12970/06
Datum: 19.9. 2006
Typ dokumentu: pracovní dokument Rady. LIMITE
Obsah dokumentu: Dokument obsahuje návrhy Akčních plánů Evropské politiky sousedství pro
Arménii, Ázerbajdžán a Gruzii, tak jak byly vypracovány v průběhu dvou uplynulých let. Na
expertní úrovni byl dosažen konsensus mezi předsednictvím a Komisí v červenci tohoto roku.
Formální přijetí Akčních plánů je naplánováno na zasedání Rady spolupráce s těmito třemi
zeměmi 14.11. 2006.
Civilně-vojenská koordinace (CMCO), 13218/06
Datum: 27.9.2006
Typ dokumentu: pracovní dokument Rady. LIMITE
Obsah dokumentu: Dokument obsahuje doporučení ke zefektivnění sdílení informací u operací
krizového managementu. Dokument vypracoval sekretariát Rady ve spolupráci s předsednictvím,
nadále bude projednáván v orgánech Rady.
Koncept EU pro posilování afrických kapacit pro předcházení, zvládání a řešení konfliktů,
13233/06
Datum: 26.9. 2006
Typ dokumentu: pracovní dokument Rady. LIMITE
Obsah dokumentu: Dokument obsahuje stanovisko Výboru pro civilní aspekty krizového
managementu (CIVCOM) k dokumentu 11316/06, který se koncepčně zabývá podporou
afrických kapacit (zejména v rámci Africké unie) pro řešení konfliktů.
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