EVROPSKÁ UNIE A POLITIKA ROZŠÍŘENÍ
(Vztah k Bulharsku, Rumunsku, Turecku a zemím západního Balkánu)

HLAVNÍ BODY AGENDY SZBP EU
(Aktivity v oblasti Společné zahraniční a bezpečnostní politiky
a vnějších vztahů EU)

DOKUMENTY SZBP EU
(Výběr dokumentů z databáze Rady EU)

Václav Štěrba

Parlament České republiky
Kancelář Poslanecké sněmovny

Parlamentní institut

Přehled dokumentů SZBP EU

Prosinec 2006

2

OBSAH
OBSAH _____________________________________________________________________ 2
EVROPSKÁ UNIE A POLITIKA ROZŠÍŘENÍ____________________________________ 3
BULHARSKO A RUMUNSKO ____________________________________________________________ 3
TURECKO ____________________________________________________________________________ 3
DEBATA K BUDOUCÍMU ROZŠIŘOVÁNÍ ________________________________________________ 4

HLAVNÍ BODY AGENDY SZBP EU____________________________________________ 5
BĚLORUSKO __________________________________________________________________________
EVROPSKÁ POLITIKA SOUSEDSTVÍ_____________________________________________________
ENERGETIKA VE VNĚJŠÍCH VZTAZÍCH EU_____________________________________________
STRATEGICKÉ PARTNERSTVÍ EU A ČÍNY_______________________________________________

5
5
6
7

DOKUMENTY SZBP EU______________________________________________________ 9

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

3

EVROPSKÁ UNIE A POLITIKA ROZŠÍŘENÍ
(Vztah k Bulharsku, Rumunsku, Turecku a zemím západního Balkánu)
BULHARSKO A RUMUNSKO
Aktuálně
• Vstupem Bulharska a Rumunska do Evropské unie bylo dokončeno tzv. páté
rozšíření. EU nyní má 493 milionů obyvatel a s HDP 10,9 trilionů zůstává
největší ekonomikou na světě. Geograficky se posunula dále na východ, jejím
novým sousedem se stalo Moldavsko a má též novou hranici na Černém moři.
Bulharsko i Rumunsko již mají ratifikovanou Evropskou ústavní smlouvu, tato
je tak nyní ratifikována v 18 členských státech z 27.
• V některých ohledech Bulharsko a Rumunsko stále nejsou rovnocennými
partnery ostatním členským státům. Itálie, Německo, Francie, Velká Británie,
Nizozemí, Rakousko, Dánsko, Belgie, Irsko a Maďarsko se rozhodly využít
ochranná opatření na volný pohyb osob, motivovány obavou z přílivu
pracovních sil z obou zemí.
• V prosinci 2006 Komise rozhodla o omezujících opatřeních vůči Bulharsku
v oblasti civilního letectví, důvodem je nedostatečná bezpečnost a údržba
letecké flotily. Bulharské letecké společnosti tak jsou považovány za společnosti
třetích zemí, nikoli za společnosti EU. V průběhu roku 2006 provede Komise
přezkum plnění přístupových podmínek v oblasti justice a vnitra, v případě
neplnění bude moci Unie přistoupit k dalším omezujícím opatřením.
TURECKO
Pozadí
V souvislosti se zahájením přístupových rozhovorů (3.10. 2005) bylo Turecko vyzváno, aby co
nejdříve uznalo Kyperskou republiku, nejpozději pak do skončení vstupních rozhovorů. Turecko
bylo dále vyzváno, aby plnilo závazky plynoucí z celní unie plně a bez diskriminace, tedy aby
odstranilo všechny překážky pro volný pohyb zboží (tzn. Turecko musí začít pouštět kyperské lodi a
letadla do svých přístavů a na svá letiště). Zde Rada stanovila, že v roce 2006 proběhne první přezkum
k plnění těchto povinností. Unie dále Turecko varovala, že otevírání jednotlivých kapitol a jednání o nich se
bude odvíjet od toho, jak Turecko plní své smluvní povinnosti vůči všem členským zemím

Aktuálně
• V rámci pravidelného hodnocení zkonstatovala Evropská komise nesplnění
povinností vyplývajících z dodatkového protokolu k Ankarské celní dohodě.
Radě doporučila zastavení jednání v osmi kapitolách, které se přímo týkají
obchodu a cel. Jednání v rámci ostatních kapitol mohou pokračovat, přičemž
ale žádná kapitola nemůže být uzavřena, dokud Turecko nezmění svůj postoj
ke Kyperské republice. Komise však zároveň doporučila, aby byly otevřeny
Kontakt:
Václav Štěrba, tel. 2237, email: sterbav@psp.cz
Štěpán Pecháček, tel. 2226, email: pechacek@psp.cz

4

čtyři kapitoly (měnové záležitosti, průmysl, finanční kontrola, vzdělání a
kultura), které k tomu jsou již technicky připraveny (a jejichž otevření doposud
blokovala Kyperská republika).
• V souladu s doporučením Komise rozhodla Rada (11.-12. 12. 2006) o
pozastavení jednání v osmi kapitolách (Volný pohyb zboží, Svoboda
poskytování sužeb, finanční služby, zemědělství a rozvoj venkova, rybolov,
doprava, celní unie, vnější vztahy). Žádná z ostatních kapitol pak nemůže být
uzavřena, dokud Turecko neimplementuje dodatkový protokol. Rada bude dále
vývoj sledovat a to i na základě pravidelných zpráv Komise. Žádné další
ultimátum (pozastavení dalších kapitol v případě pokračujícího neplnění
podmínek) Unie Turecku nestanovila. Rada dále rozhodla o tom, že by jednání
nyní měla pokračovat v těch kapitolách, které k tomu jsou technicky
připraveny.
DEBATA K BUDOUCÍMU ROZŠIŘOVÁNÍ
Pozadí
Evropská rada na svém summitu 15. a 16. června 2006 v Bruselu vyzvala k vedení diskuse o
rozšíření během druhé poloviny roku 2006. Požádala Evropskou komisi, aby současně s výroční
zprávou o pokroku týkajícího se rozšíření a předvstupního procesu předložila zvláštní zprávu týkající
se všech relevantních aspektů souvisejících s absorpční kapacitou Unie. Tato zvláštní analýza měla
rovněž řešit otázku současného i budoucího vnímání rozšíření ze strany občanů a měla vzít v úvahu
skutečnost, že je třeba veřejnosti v Unii proces rozšiřování odpovídajícím způsobem objasnit.
Debata o budoucnosti procesu rozšiřování se pak stala jedním z hlavních bodů prosincového
summitu Evropské rady.

Aktuálně
• Výstupem debaty na Evropské radě je tzv. obnovený konsensus k rozšíření,
který stojí na dvou pilířích: 1) tři „K“ – konsolidace, kondicionalita,
komunikace – již dva roky starý koncept Evropské komise.1 2) Schopnost EU
integrovat nové členy – nově definovaný koncept Evropské komise, podle
kterého musí Unie zajistit, aby se další rozšiřování nepromítlo negativně do
fungování jejích institucí a politik.2 Evropská rada proto také rozhodla, že ke
stanovisku k žádosti příslušné země o členství a v průběhu přístupových
jednání bude Komise předkládat hodnocení dopadů na klíčové oblasti politik.
• Evropská rada dále potvrdila své dosavadní závazky v oblasti rozšíření – tedy
že budoucnost zemí západního Balkánu je v Evropské unii. Udělení „evropské
perspektivy“ jakkoli další zemi (např. Ukrajině či Moldavsku) pak v současné
době není reálné.
1

Konsolidace: v procesu rozšíření je třeba zpomalit. Unie musí nejdřív strávit přijaté závazky, než přijme závazky
nové. Kondicionalita: každá země usilující o vstup do EU musí plnit všechny podmínky, tak aby svým přistoupením
Unii posílila a nikoli oslabila. Komunikace: je zapotřebí lépe občanům vysvětlovat přínosy rozšiřování EU.
2
Podrobně ke konceptu integrační kapacity a k dalším aspektům procesu rozšiřování viz Informační podklad PI č.
3.056 „Budoucnost procesu rozšíření“ z prosince 2006.
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HLAVNÍ BODY AGENDY SZBP EU
(Aktivity v oblasti Společné zahraniční a bezpečnostní politiky
a vnějších vztahů EU)
BĚLORUSKO
Popis problematiky
Bělorusko je podle Nařízení (ES) č. 980/2005 zvýhodněnou zemí v rámci systému
všeobecných celních preferencí. Po obdržení stížností z více stran provedla Komise
šetření na základě příslušného článku ohledně porušování práva na svobodu
sdružování a práva na kolektivní vyjednávání v Bělorusku. Na základě učiněných
zjištění a nevůle běloruské strany k nápravě situace předložila Komise Radě návrh
rozhodnutí o vyčlenění Běloruska ze systému všeobecných celních preferencí.
Jednání v institucích EU
Tématem se v průběhu prosince zabývaly jednotlivé specializované orgány Rady
(pracovní skupina, Coreper), přičemž během jednání vykrystalizovala dostatečná
kvalifikovaná většina pro přijetí rozhodnutí. Definitivní rozhodnutí padlo na jednání
Coreperu 20.12. 2006, formálně pak bylo ten samý den přijato na zasedání Rady pro
zemědělství. Proti návrhu Komise se stavěly Polsko, Litva, Lotyšsko, Řecko a Kypr,
s odůvodněním, že každé hospodářské sankce vždy nejvíce poškodí obyčejné lidi a
nikoli elity. Vynětí ze systému všeobecných celních preferencí bude podle odhadů
znamenat pro Bělorusko škodu až ve výši 400 milionů eur.
Další předpokládaný vývoj
V březnu by Evropská komise měla předložit zprávu o pokroku Běloruska při
provádění vyžadovaných reforem. Do června 2007 by pak Rada, na základě návrhu
Komise, mohla rozhodnout o zpětném zařazení Běloruska do systému všeobecných
celních preferencí.
EVROPSKÁ POLITIKA SOUSEDSTVÍ
Popis problematiky
Hlavními principy Evropské politiky sousedství (EPS) byly definovány v průběhu let
2003-2004, především v souvislosti s rozšířením Unie na východ. Hlavním jejím cílem
je vytvoření pásu politicky a ekonomicky stabilních zemí v těsném sousedství Unie. U
zemí spadajících do EPS se nepočítá s jejich budoucím začleněním do EU. Právním
základem je článek 310 SES (asociační dohody), EPS se pak provádí prostřednictvím
akčních plánů pro jednotlivé země. Za datum spuštění EPS je považován začátek roku
2005, kdy byly schváleny akční plány pro prvních sedm zemí. V současné době do
EPS spadají Alžírsko, Arménie, Ázerbajdžán, Bělorusko, Egypt, Gruzie, Izrael,
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Jordánsko, Libanon, Libye, Moldavsko, Maroko, Palestinská samospráva, Sýrie,
Tunisko a Ukrajina.
Jednání v institucích EU
V prosinci 2006 předložila Evropská komise hodnotící zprávu k Evropské politice
sousedství jako celku a dále hodnocení implementace akčních plánů pro jednotlivé
země. Hlavním sdělením dokumentu je, že ačkoli u všech zemí lze hovořit o jistém
pokroku, chudoba a nezaměstnanost, smíšená hospodářská výkonnost, korupce a
slabá správa věcí veřejných zůstávají závažnými problémy. Znepokojivé jsou také
přetrvávající konflikty v oblasti Jižního Kavkazu a na Blízkém východě. Rizikem
těchto problémů je, že mohou vyvolat významné vedlejší účinky pro EU, jako je
například nedovolené přistěhovalectví, nespolehlivé dodávky energie, zhoršení
životního prostředí a terorismus. Výstupem sdělení Komise je, že EPS by měla být
posílena, zejména v oblasti obchodu a investic, mobility a řízené migrace, mezilidské
výměny a dále i v oblastech politické a regionální spolupráce.
Další předpokládaný vývoj
Evropská politika sousedství je jednou z priorit německého předsednictví. Ve svém
koncepčním dokumentu se zavazuje k tomu, že „se chopí iniciativy a předloží
konkrétní návrhy k dalšímu rozvoji EPS.“ Pro další posilování EPS se vyslovila též
Rada na svém zasedání 11.-12. 12. 2006 a ve svých závěrech vyzvala německé
předsednictví, aby v červnu 2007 předložilo Radě zprávu o pokroku.
ENERGETIKA VE VNĚJŠÍCH VZTAZÍCH EU
Popis problematiky
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. Energetické politice se věnoval
neformální summit v Lahti (20.10. 2006). V listopadu a prosinci podepsala EU
Memorandum o porozumění o strategickém partnerství v oblasti energetiky
s Ázerbajdžánem a Kazachstánem, připravuje se podobná dohoda pro Alžírsko.
Jednání v institucích EU
Rada na svém zasedání 11.-12. 12. 2006 rozhodla o zřízení sítě EU pro kontaktní
subjekty v oblasti energetické bezpečnosti. Tato síť zahrnuje zástupce členských států
(členské státy mají nominovat své zástupce do konce ledna 2007, u ČR to bude po
jednom zástupci z MZV a MPO), Komise a sekretariátu Rady.
Síť bude prostřednictvím společných hodnocení vnějších faktorů ovlivňujících
bezpečnost dodávek EU přispívat k lepší integraci vnitřních a vnějších politik Unie a k
vývoji posílené spolupráce mezi členskými státy a orgány EU, přičemž jejím účelem
Kontakt:
Václav Štěrba, tel. 2237, email: sterbav@psp.cz
Štěpán Pecháček, tel. 2226, email: pechacek@psp.cz

7

bude přispět k předcházení mimořádným situacím. Neměla by být zapojena do tvorby
politik nebo rozhodování, ale měla by shromažďovat a zpracovávat stávající
geopolitické informace a informace v oblasti energetiky.
Další předpokládaný vývoj
Již během finského předsednictví byla zahájena jednání o společné strategii EU pro
centrální Asii, tato by měla být přijata během německého předsednictví (Evropskou
radou v červnu 2007). Spolupráce v oblasti energetiky a využití přírodních zdrojů by
měla být jedním z pilířů připravované strategie.
V lednu 2007 by Evropská komise předloží strategický dokument k energetice. Na
základě tohoto a dalších dokumentů by měl být březnovou Evropskou radou přijat
Akční plán k energetické politice.
STRATEGICKÉ PARTNERSTVÍ EU A ČÍNY
Popis problematiky
Čína představuje čtvrtou největší hospodářskou velmoc a je třetím největším
světovým vývozcem. Rychlý hospodářský růst během uplynulé dekády motivuje i
čínskou zahraniční politiku. Ta má nyní velmi aktivní tendenci, snaží se vydobýt pro
Čínu ve světě pozici odpovídající její politické a ekonomické síle. I z těchto důvodů
má Evropská unie silný zájem na aktivní spolupráci s Čínou. V říjnu 2003 schválila
Evropská rada dokument Komise „A maturing partnership : shared interests and
challenges in EU-China relations“ (COM 2003/533), který lze považovat za
koncepční dokument ke strategickému partnerství mezi EU a Čínou.
9. září 2006 proběhl summit EU-Čína na kterém se obě strany dohodly na zahájení
jednání o nové Dohodě o partnerství a spolupráci, která by nově právně upravila
vztahy mezi oběma partnery. (Čína dále na summitu požadovala, aby jí EU udělila
status tržní ekonomiky a aby zrušila své zbrojní embargo. Takové požadavky jsou
však pro EU v současné době nepřijatelné).
24. 10. 2006 zveřejnila Evropská komise své sdělení „EU– Čína: užší partnerství,
rostoucí odpovědnost“ – 14381/06. Zde identifikovala jednotlivé oblasti v nichž by
EU měla vyvíjet větší aktivitu (podpora Číny na cestě k pluralitní a otevřené
společnosti, bezpečné a udržitelné zásobování energiemi, boj proti změně klimatu a
zlepšení životního prostředí, zaměstnanost a sociální otázky, spolupráce v oblasti
mezinárodního rozvoje, důraz na otevřenost obchodních vztahů, podpora evropských
firem, spolupráce v oblasti vědy a technologie, spolupráce v oblasti migrace,
spolupráce v bezpečnostních otázkách).
Jednání v institucích EU
Strategické partnerství EU s Čínou bylo jedním z předních témat jednání Rady pro
všeobecné záležitosti a vnější vztahy v prosinci 2006. Rada ve svých závěrech
potvrdila hlavní doporučení sdělení Evropské komise „EU– Čína: užší partnerství,
rostoucí odpovědnost,“ s tím, že hlavní důraz v budoucích vztazích bude kladen na
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strukturovaný dialog o Africe a na oblast energetiky, životního prostředí a změny
klimatu. Rada dále potvrdila zahájení jednání o Smlouvě o partnerství a spolupráci. Ta
by měla zahrnovat celou šíři vzájemných vztahů (včetně lidských práv) a být právně
závazná. Doposud se vzájemné smluvní vztahy opíraly o Dohodu o obchodu a
spolupráci z roku 1985.
Další předpokládaný vývoj
16. 1. 2007 během své návštěvy Čínské lidové republiky zahájí komisařka pro vnější
vztahy Ferrero-Waldner jednání o Dohodě o partnerství a spolupráci.
Za klíčová témata budoucích vztahů EU-Čína označila Komisařka energetickou
bezpečnost a rozvojovou spolupráci v Africe. Pokud jde o energetiku, během
německého předsednictví by mělo dojít k podpisu společné deklarace (na jejímž textu
se strany neshodly na summitu v září 2006).

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

9

DOKUMENTY SZBP EU
(Výběr dokumentů z databáze Rady EU)
Společná akce Rady 2006/918/SZBP, kterou se mění a prodlužuje společná akce
2006/304/SZBP 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 – úřední věstník L 349
Datum: 11.12. 2006
Typ dokumentu: společná akce přijatá podle hlavy V. Smlouvy o EU
Obsah dokumentu: Společnou akcí 2006/918/SZBP se upravuje mandát plánovacího týmu, který
má začít pracovat na plánu pro zahájení budoucí operace, tak aby tato mohla být zahájena co
nejdříve po přijetí příslušné společné akce Rady. Mandát EUPT je prozatím prodloužen do 31.5.
2007.
Rozhodnutí Rady 2006/1000/SZBP o provádění společné akce 2002/589/SZBP s ohledem na
příspěvek Evropské unie k boji proti destabilizujícímu hromadění a šíření ručních palných
a lehkých zbraní v Latinské Americe a v Karibiku – úřední věstník L 367
Datum: 11.12. 2006
Typ dokumentu: Rozhodnutí přijaté podle hlavy V. Smlouvy o EU
Obsah dokumentu: EU poskytuje další finanční příspěvek (700.000 eur) regionálnímu středisku
OSN pro mír, odzbrojení a rozvoj v Latinské Americe a Karibiku (UN-LiREC).
Společná akce Rady 2006/998/SZBP, kterou se mění společná akce 2001/555/SZBP o zřízení
satelitního střediska Evropské unie – úřední věstník L 405
Datum: 21.12. 2006
Typ dokumentu: společná akce přijatá podle hlavy V. Smlouvy o EU
Obsah dokumentu: Úkolem Satelitního střediska EU je vyhodnocovat satelitní snímky a
související údaje. Analýzy vypracované na základě pokynu generálního tajemníka
Rady/Vysokého představitele slouží pro potřeby členských států, Evropské komise, vybraných
mezinárodních organizací a i třetích států, které se na činnosti střediska podílejí.
Společná akce Rady 2006/1002/SZBP, kterou se mění společná akce 2001/554/SZBP o
zřízení Ústavu Evropské unie pro studium bezpečnosti – úřední věstník L 409
Datum: 21.12. 2006
Typ dokumentu:
Obsah dokumentu: Ústav bezpečnostních studií EU provádí akademický výzkum a analýzu se
zaměřením zejména na Společnou zahraniční a bezpečnostní politiku EU. Důraz je kladen také
na témata transatlantických vztahů.
Rozpočet SZBP – prioritní opatření pro roky 2007 a 2008 – 16832/06
Datum: 14.12. 2006
Typ dokumentu: pracovní dokument Rady. LIMITE
Obsah dokumentu: Zpráva vypracovaná odbornými orgány Rady shrnuje rozpočtové priority
v oblasti SZBP v roce 2007, včetně výhledu na rok 2008. Rozpočet SZBP bude v roce 2007 činit
159,2 mil. eur. Největší náklady jsou spojeny s pokračováním vojenských a civilních misí, velmi
vysoké náklady se očekávají od budoucí civilní mise EU v Kosovu (až 100 mil. eur během
prvních 12 měsíců).
Kontakt:
Václav Štěrba, tel. 2237, email: sterbav@psp.cz
Štěpán Pecháček, tel. 2226, email: pechacek@psp.cz
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Vnější politika v oblasti energetiky – zpráva o navazující činnosti – 16270/06
Datum: 5.12. 2006
Typ dokumentu: zpráva předsednictví. LIMITE
Obsah dokumentu: Finské předsednictví předložilo Radě zprávu o implementaci vnější dimenze
energetické politiky EU během jeho předsednictví.
Pololetní zpráva o pokroku v provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného
ničení – 16799/06
Datum: 19.12. 2006
Typ dokumentu: zpráva. LIMITE
Obsah dokumentu: Pololetní zprávu pravidelně vypracovává zvláštní zástupce Vysokého
představitele pro nešíření zbraní ve spolupráci s evropskou komisí. Zpráva sumarizuje aktivity
EU v rámci mezinárodních organizací a specializovaných režimů týkající se nešíření jaderných,
biologických a chemických zbraní.
Provádění strategie proti šíření zbraní hromadného ničení – aktualizovaný seznam priorit
– 16801/06
Datum: 19.12. 2006
Typ dokumentu: pracovní dokument Rady. LIMITE
Obsah dokumentu: Dokument vypracovaný zvláštním zástupcem Vysokého představitele pro
nešíření zbraní obsahuje aktuální seznam priorit pro provádění strategie proti šíření zbraní
hromadného ničení (přijata Evropskou radou v prosinci 2003).
Strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení: Monitorování a rozšíření soudržného
provádění – 16694/06
Datum: 12.12. 2006
Typ dokumentu: zpráva
Obsah dokumentu: Koncepční zpráva přijatá Radou rozvádí některé aspekty Strategie EU proti
šíření zbraní hromadného ničení (přijatá v prosinci 2003) zejména s ohledem na zvyšující se
riziko teroristických útoků v Evropě.
Boj proti financování terorismu – pololetní zpráva – 16370/06
Datum: 6.12. 2006
Typ dokumentu: zpráva. LIMITE
Obsah dokumentu: Zprávu vypracovává každých půl roku Koordinátor EU pro boj proti
terorismu. Strategie byla přijata Evropskou radou v prosinci 2004.
Druhá zpráva o pokroku v provádění Strategie EU pro boj proti nedovolenému hromadění
ručních palných a lehkých zbraní a proti nedovolenému obchodování s nimi – 16683/06
Datum: 12. 12. 2006
Typ dokumentu: zpráva
Obsah dokumentu: Strategie proti nedovolenému hromadění a obchodování s malými zbraněmi
byla přijata Evropskou radou v prosinci 2005. Součástí strategie je akční plán, k jehož provádění
vypracovává Rada každých půl roku hodnotící zprávu.
Zpráva předsednictví o Evropské bezpečnostní a obranné politice – 16696/06
Datum: 12.12. 2006
Typ dokumentu: zpráva
Obsah dokumentu: Předsednictví předložilo Evropské radě zprávu o aktivitách EU v oblasti
Evropské bezpečnostní a obranné politiky během šesti měsíců jeho předsednického období.
Kontakt:
Václav Štěrba, tel. 2237, email: sterbav@psp.cz
Štěpán Pecháček, tel. 2226, email: pechacek@psp.cz
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EU a Afrika: na cestě ke strategickému partnerství – cesta vpřed a hlavní úspěchy v roce
2006 – 16630/06
Datum: 11.11. 2006
Typ dokumentu: zpráva
Obsah dokumentu: Zpráva o provádění Strategie EU pro Afriku (přijata Evropskou radou
v prosinci 2005) byla předložena ke schválení Evropské radě.
Posílení Evropské politiky sousedství – 16371/06
Datum: 6.12. 2006
Typ dokumentu: Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu
Obsah dokumentu: Po osmnácti měsících existence Evropské politiky sousedství předkládá
Komise ve svém Sdělení náměty pro její další posílení. V přílohách zpráva obsahuje hodnocení
akčních plánů pro jednotlivé země.
Přístupová jednání s Tureckem – 16141/06
Datum: 1.12. 2006
Typ dokumentu: Sdělení Komise Radě
Obsah dokumentu: Sdělení obsahuje doporučení Radě pokud jde o další postup ve vedení
přístupových jednání s Tureckem.
Strategické partnerství Evropské unie se Středomořím a Blízkým východem – 16572/06
Datum: 11.12. 2006
Typ dokumentu: zpráva
Obsah dokumentu: Zprávu o strategickém partnerství EU se Středomořím a Blízkých východem
schválila Rada a posléze též vzala na vědomí Evropská rada.
Příručka SZBP: Politický dialog – 17043/06
Datum: 19.12. 2006
Typ dokumentu: pracovní dokument Rady. LIMITE
Obsah dokumentu: Sekretariát Rady vypracoval podrobný přehled využívání Politického dialogu
ve smluvních vztazích se třetími zeměmi.
Uživatelská příručka ke Kodexu chování EU pro vývoz zbraní – 16440/06
Datum: 18.12. 2006
Typ dokumentu: pracovní dokument Rady
Obsah dokumentu: Aktualizovaná verze příručky určené zejména pro úřady členských států,
které mají na starosti vydávání licencí ke zbrojním vývozům.
Diplomatické zastoupení předsednictví ve třetích zemích – 16838/06
Datum: 14.12. 2006
Typ dokumentu: pracovní dokument Rady
Obsah dokumentu: Na základě unijních pravidel vypracoval sekretariát Rady přehled
diplomatických zastoupení EU ve třetích zemích pro první a druhou polovinu roku 2007. Česká
republika bude zastupovat EU ve druhé polovině 2007 ve čtyřech zemích (Moldavsko,
Mongolsko, Singapur a Uzbekistán).

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

12

Výcvikový program v oblasti EBOP v období 2007-2009 – 16328/06
Datum: 18.12. 2006
Typ dokumentu: pracovní dokument Rady
Obsah dokumentu: Výcvikový program pro Evropskou bezpečnostní a obrannou politiku je
realizován ve spolupráci s Evropskou univerzitou bezpečnosti a obrany (European Security and
Defence College) a týká se civilních i vojenských činitelů jak na národních, tak na evropské
úrovni.
Operace Althea – čtvrtletní zpráva Organizaci spojených národů – 16747/06
Datum: 15.12. 2006
Typ dokumentu: zpráva
Obsah dokumentu: Zprávu generálnímu tajemníku OSN předkládá Vysoký představitel.
Posílení schopností Evropské unie reagovat na mimořádné události a krize – 16642/06
Datum: 12.12. 2006
Typ dokumentu: zpráva
Obsah dokumentu: předsednictví předložilo Evropské radě zprávu o všech aktivitách během jeho
šestiměsíčního období.
Síť EU pro kontaktní subjekty v oblasti energetické bezpečnosti – 16098/06
Datum: 1.12. 2006
Typ dokumentu: pracovní dokument Rady
Obsah dokumentu: Rada na svém prosincovém zasedání přijala závěry k vytvoření sítě
korespondentů, která by měla sledovat vnější bezpečnost dodávek energie do EU a poskytovat
včasná varování.
Závěry Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy – 16289/06 a 16291/06
Datum: 11.12. 2006
Typ dokumentu: závěry Rady
Obsah dokumentu: Rada EU pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy zasedala v Bruselu ve
dnech 11. a 12. prosince 2006. Přijala závěry k rozšiřování, Smlouvě o obchodu se zbraněmi,
reformě OSN, Indonésii/Acehu, Evropské politice sousedství, Demokratizaci a lidským právům,
operaci Althea v Bosně a Hercegovině, Evropské síti korespondentů pro oblast energetické
bezpečnosti, Strategickému partnerství mezi EU a Čínou, Západnímu Balkánu a Afghánistánu.
Evropská rada, závěry předsednictví – 16879/06
Datum: 14.-15. 12. 2006
Typ dokumentu: závěry předsednictví
Obsah dokumentu: V oblasti Společné zahraniční a bezpečnostní politiky a vnějších vztahů EU
přijala Evropská rada závěry k procesu rozšiřování, Turecku, Chorvatsku, západnímu Balkánu,
energetické politice, strategickému partnerství s Afrikou, budoucímu statusu Kosova a strategii
EU pro střední Asii. Evropská rada dále přijala deklaraci k mírovému procesu na Blízkém
východě, Deklaraci o Libanonu, Deklaraci o Íránu, Deklaraci o Afghánistánu a Deklaraci o
afrických otázkách.

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

