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EVROPSKÁ UNIE A POLITIKA ROZŠÍŘENÍ
(Vztah k Turecku a zemím západního Balkánu)
PROCES ROZŠIŘOVÁNÍ V ROCE 2007
Pozadí
Jedním z hlavních bodů Evropské rady zasedající 14.-15. prosince 2006 byla strategická diskuse
k budoucnosti procesu rozšiřování. Výstupem z této diskuse je tzv. „Obnovený konsensus
k rozšíření“ založené 1) na třech „K“ (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) a 2) na nově
definované „kapacitě EU integrovat nové členy“.
Pokud jde o dopady závěrů Evropské rady na státy s ambicí stát se členy EU, Evropská rada
potvrdila pokračování přístupových rozhovorů s Chorvatskem a (omezených) s Tureckem a dále
potvrdila „evropskou perspektivu“ – byť však bez jakéhokoli časového výhledu – pro země
západního Balkánu. S žádnými dalšími státy (vyjma Norska, Islandu, Švýcarska apod.) se tak
v současné době nepočítá, přičemž nově definovaná „Integrační kapacita EU“ značně přitvrdí pozici
EU vůči všem budoucím kandidátům (tak, aby se již neopakovaly Bulharsko s Rumunskem).

Aktuálně
Během přístupových jednání s Chorvatskem bylo v průběhu roku 2006 otevřeno 5
kapitol, z nichž 2 (Věda a výzkum, Vzdělání a kultura) byli již i předběžně uzavřeny. U
dalších devíti kapitol byl již dokončen screening a chorvatská strana byla požádána o
předložení svých pozičních dokumentů. Ambicí Chorvatska je během roku otevřít co
nejvíce dalších kapitol a několik dalších předběžně uzavřít.
S Tureckem může být během roku 2007 otevřeno několik dalších kapitol, které
k tomu jsou technicky připraveny – byl již dokončen screening a Turecko bylo
požádáno o poziční dokument. Žádná z kapitol však nemůže být uzavřena, dokud
Turecko neimplementuje Dodatkový protokol k Ankarské dohodě o celní unii.
Německo by během svého předsednictví chtělo uzavřít jednání o stabilizačních
dohodách s Bosnou a Hercegovinou, Srbskem a Černou Horou. U Bosny a
Hercegoviny tomu doposud bránila nedokončená ústavní reforma, se Srbskem jsou
stále jednání pozastavena jako důsledek jeho nespolupráce s Mezinárodním trestním
tribunálem pro bývalou Jugoslávii (nedokáže/nechce chytit a vydat gen. Mladiče).
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SRBSKO
Pozadí
V květnu 2006 rozhodla Unie o zastavení jednání se Srbskem o Stabilizační a asociační dohodě
(SAD), vzhledem k tomu, že Srbsko neplnilo unijní podmínku plné spolupráce s mezinárodním
trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii (ICTY). Zejména se jedná o dopadení a vydání generála
Mladiče. Členské státy EU se neshodují na míře přísnosti při trvání na tomto požadavku. Zatímco
některé by se spokojily s důraznými kroky srbské vlády při hledání Mladiče, jiné trvají na tom, že
jednání mohou být znovuzahájena až poté, co bude Mladič v Haagu za mřížemi.
Během roku 2005 řešila EU analogickou situaci s Chorvatskem (případ generála Gotoviny). Unie
odmítala zahájit přístupové rozhovory, dokud nebude Gotovina v Haagu. Nakonec však převážila ta
skupina států, která podporovala zahájení přístupových rozhovorů i bez dopadení a vydání
Gotoviny. Unie se spokojila s tím, že chorvatská vláda podniká aktivní kroky pro jeho dopadení.
Přístupové rozhovory tak byly zahájeny (3.10. 2005) přičemž generál Gotovina byl dopaden a vydán
do Haagu o několik měsíců později.

Aktuálně
V neděli 21.1. 2007 se v Srbsku uskutečnily parlamentní volby (vyhlášeny předčasně
s ohledem na přijetí nové ústavy Srbska, poté co se rozpadl Svaz s Černou horou). Ve
volbách zvítězila Srbská radikální strana, ve 250 členném parlamentu obsadí 81 křesel.
Výsledek je však interpretován jako vítězství „demokratického tábora“, vzhledem
k tomu, že prozápadně orientované politické strany obsadily v parlamentu většinu
křesel (Demokratická strana prezidenta Tadiče – 64 mandátů, Demokratická strana
Srbska dosavadního premiéra Koštunici – 47 mandátů, G17+ - 19 mandátů) a budou
moci sestavit vládu.
Rada pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy se Srbskem zabývala v pondělí 22.1.
2007. Ve svých závěrech přivítala poklidný a férový průběh voleb a vzala na vědomí
předběžné výsledky, které indikovaly zisk většiny křesel reformně orientovanými
stranami. Rada dále zdůraznila, že EU i nadále podporuje evropskou perspektivu
Srbska.
Rada ve svých závěrech nezmínila další perspektivu jednání o Stabilizační a asociační
dohodě. Důvodem je pokračující neshoda členských států. Na jedné straně Itálie,
Španělsko, Dánsko, Švédsko, Řecko, Slovinsko a Česká republika by uvítaly, kdyby
Rada vyslala nově vznikající srbské vládě vstřícný signál ve formě příslibu obnovení
jednání o SAD a to za podmínky, že srbská vláda bude podnikat aktivní kroky pro
dopadení Mladiče. Na straně druhé jsou to pak Nizozemsko a Francie, pro které je
pouze dopadení a vydání Mladiče dostatečným naplněním plné spolupráce s ICTY.
Lze očekávat, že toto téma bude i nadále rezonovat s tím, jak Srbsko bude opakovaně
předmětem jednání Rady (v souvislosti s ustavením nové vlády a řešením statutu
Kosova).
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OBCHODNÍ VZTAHY EU A TURECKÉ ČÁSTI KYPRU
Pozadí
Na základě plánu generálního tajemníka OSN Kofiho Annana se 24. dubna 2004 uskutečnilo v obou
částech Kypru referendum o vytvoření konfederace se společným parlamentem (dolní komora měla
být vytvořena dle poměrného zastoupení, horní paritně). Zatímco 64,9 % tureckých Kypřanů
hlasovalo pro, více než 75 % řeckých obyvatel Kypru hlasovalo proti.
Výměnou za souhlas s Annanovým plánem slíbila EU kyperským Turkům přijetí tří balíčků opatření,
která by ukončila ekonomickou izolaci ostrova. 1) Směrnice týkající se pohybu osob mezi severní a
jižní částí ostrova (byla hned schválena). 2) Opatření týkajících se finanční pomoci severní části
ostrova (Kyperská republika je blokovala až do února 2006). 3) Zrušení obchodního embarga
(Kyperská republika jej v Radě blokovala až do současné doby).
Turecko přitom ukončením obchodní blokády severní části Kypru podmiňuje splnění podmínek
Evropské unie, týkajících se celní Unie (ukončení blokády tureckých letišť a přístavů pro letadla a
plavidla Kyperské republiky). V prosinci 2006, kdy Unie rozhodla o částečném pozastavení
přístupových podmínek s Tureckem, bylo dále rozhodnuto, že otázkou obchodních vztahů
s tureckou částí Kypru se bude zabývat Rada v lednu 2007.

Aktuálně
Problematice hospodářského rozvoje turecké části Kypru se věnovala Rada pro
všeobecné záležitosti a vnější vztahy na svém zasedání 22.-23.1. 2007. V závěrech
k tomuto bodu stanovuje, že „práce směřující k přijetí Nařízení Rady o zvláštních
obchodních podmínkách pro ty části Kypru, které nejsou pod kontrolou kyperské
vlády, musí být bezodkladně zahájena.“
Jednomyslně přijaté závěry Rady formují politický závazek pro všechny členské státy
EU, včetně Kyperské republiky.
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HLAVNÍ BODY AGENDY SZBP EU
(Aktivity v oblasti Společné zahraniční a bezpečnostní politiky
a vnějších vztahů EU)
UKRAJINA
Popis problematiky
Na jednání Rady 22.1. 2007 byl schválen text mandátu pro jednání o budoucí posílené
Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a Ukrajinou. Nejspornějším
bodem vnitrounijních jednání během uplynulých měsíců byla otázka perspektivy
budoucího začlenění Ukrajiny do Evropské unie. Značně se zde lišily postoje
členských států, kdy některé požadovaly zmínění „evropských aspirací“ či přivítání
„evropské volby“ Ukrajiny v negociačním mandátu (Velká Británie, severské státy,
pobaltské státy, státy střední Evropy). Jiné pak odmítaly přijetí takového politického
závazku, zejména pak do textu budoucí právně závazné dohody (Francie, Španělsko,
Itálie). Ukrajina by si přitom velmi přála, aby vyjednávaná dohoda byla nástrojem pro
její budoucí přistoupení k EU.
Jednání v institucích EU
Německé předsednictví před jednáním Rady avizovalo několik variant řešení. 1) nalézt
pro všechny strany přijatelnou podobu textu, který se vloží do vyjednávacího
mandátu. 2) V mandátu se nijak k „evropské perspektivě“ nevyjadřovat a přijmout
samostatné politické prohlášení. 3) Vůbec se nevyjadřovat.
V zájmu dosažení kompromisu a možnosti zahájit jednání s ukrajinskou stranou
nakonec více ustoupily státy požadující silnější závazek vůči Ukrajině. Text mandátu
žádnou politickou pasáž k „evropské perspektivě“ obsahovat nebude. Současně
s mandátem přijala Rada politické prohlášení ve formě závěrů, ve kterých říká: „Rada
a Komise připomínají, že Evropská unie uznala evropské aspirace Ukrajiny a přivítala
její evropskou volbu a to jak v Akčním plánu EU-Ukrajina, tak ve svých závěrech,
přijatých v únoru 2005.
Zmínění „evropských aspirací“ Ukrajiny v doprovodném politickém prohlášení, které
navíc odkazuje na Akční plán Evropské politiky sousedství (která je nástrojem Unie
pro ty státy, u kterých se nepředpokládá budoucí členství v EU) je poměrně
jednoznačným poselstvím Ukrajině, že dveře Evropské unie jsou jí nyní, resp.
v dohledné budoucnosti, zavřeny.
Evropský parlament
Evropský parlament ve svém usnesení z 13. 1. 2005 vyzval Radu, Komisi a členské
státy, „aby kromě opatření akčního plánu v rámci evropské politiky sousedských
vztahů zvážily ostatní formy spolupráce s Ukrajinou, které by poskytly zemi jasnou
evropskou perspektivu, odpovídaly by projeveným tužbám velké většiny ukrajinského
lidu, a podle možnosti nakonec vedly ke vstupu země do EU.“ Evropský parlament
Kontakt:
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dále připomněl článek 49 Smlouvy o EU, kde se uvádí, že členství v EU je otevřené
všem evropským zemím, které splňují příslušné podmínky a závazky.
Další předpokládaný vývoj
Samotná jednání o budoucí posílené dohodě budou zahájena 6. února 2007 na setkání
ministerské Troiky EU-Ukrajina v Kyjevě. Jednání může trvat zhruba rok až dva, po
podpisu Dohody bude tato muset být schválena Evropským parlamentem a
ratifikována ve všech členských státech EU a na Ukrajině.
ÍRÁN
Popis problematiky
23. prosince 2006 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci k íránskému jadernému
programu, ve které od Íránu požaduje splnění podmínek stanovených dřívějšími
rezolucemi Rady bezpečnosti OSN a Mezinárodní agentury pro atomovou energii –
MAAE - (tedy okamžité pozastavení obohacování uranu a zajištění plného přístupu
inspektorům MAAE do objektů spojených s jaderným programem).
Dokud Írán tyto podmínky nesplní, jsou na něj uvaleny sankce. Sankce se týkají
následujících oblastí:
• Obchodní embargo na materiály či technologie použitelné při procesu
obohacování uranu a zpracovávání paliva a nebo také použitelných pro vývoj
balistických střel. (zákaz dovozu a vývozu se netýká lehkovodního reaktoru, který
Írán staví s pomocí Ruska v Búšehru)
• Zmrazují se zahraniční finanční zdroje osob a společností spojených s íránským
jaderným programem.
• Nezakazuje se vstup vybraných představitelů režimu na území ostatních
členských států OSN, ale státy mají povinnost Radu bezpečnosti informovat o
případech, kdy osoby nebo představitelé některé z organizací jmenovaných na
seznamu překročí jejich hranice.
Plné znění rezoluce viz ZDE.
Jednání v institucích EU
Rada se tématem Íránu zabývala na svém zasedání 22.-23.1. 2007. Ve svých závěrech
se shodla na plném a bezodkladném provádění sankcí všemi členskými státy EU. Nad
rámec rezoluce se Rada shodla na tom, že vybraným představitelům íránského
jaderného programu by měl být zakázán vstup na území EU a také by měla být přijata
opatření, která znemožní íránským státním příslušníkům studovat v EU obory
související s vývojem jaderných technologií.
Evropský parlament
Evropský parlament ve svém usnesení z 16.11. 2006 konstatoval, že „je vážně
znepokojen zhoršováním situace v oblasti lidských práv v Íránu od nástupu
Kontakt:
Václav Štěrba, tel. 2237, email: sterbav@psp.cz
Štěpán Pecháček, tel. 2226, email: pechacek@psp.cz
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prezidenta Ahmadínedžáda do funkce v červnu 2005“. Podrobné kritice podrobil
situaci okolo politických vězňů, stíhání nezletilých, práv menšin, svobody tisku,
svobody náboženského vyznání, práv žen, porušování akademických svobod,
nedemokratických volebních pravidel atd.
Další předpokládaný vývoj
Do 60 dnů od přijetí rezoluce si může Rada bezpečnosti vyžádat od generálního
ředitele MAAE zprávu o plnění podmínek rezoluce ze strany Íránu. V případě
pozitivního nálezu může rozhodnout o pozastavení sankcí, v případě že Írán tyto
podmínky nesplní, mohou být přijata další sankční opatření.
Zatímco Rusko a Čína jsou velmi zdrženlivé pokud jde o přijímání dalších sankcí, pro
další členy Rady bezpečnosti Velkou Británii a Spojené státy jsou přijaté sankce
nedostatečné a budou usilovat o další zpřísnění. Spojené státy dokonce přistoupily (na
základě vlastních zákonů) k jednostranným sankcím vůči některým ruským, čínským a
severokorejským společnostem, které podezírají z prodeje raket či jejich komponent
Íránu. Tyto společnosti teď nemohou obchodovat s americkou vládou a americkými
firmami.
Diskuse na lednové Radě se týkala pouze íránského jaderného programu. Na svém
únorovém zasedání (12.-13. 2. 2007) se Rada bude zabývat všeobecnou strategií pro
Írán, zaměřenou i na podporu občanské společnosti a dodržování lidských práv.
Výchozí dokumenty pro jednání připravují generální sekretariát Rady i Evropská
komise.
SOMÁLSKO
Popis problematiky
Nový vývoj zaznamenala na konci roku 2006 dlouhotrvající občanská válka
v Somálsku. Mezinárodně uznávané Prozatímní vládě se za vydatné vojenské pomoci
ze strany Etiopie podařilo znovu obsadit prakticky celé své území, poté co byl ze
všech opěrných bodů včetně Mogadiša vytlačen radikálně islamistický Svaz islámských
soudů. Vojenský zásah ze strany Etiopie měl i podporu Spojených států amerických,
které jsou v oblasti přítomny prostřednictvím několika svých plavidel. V průběhu bojů
dokonce USA letecky bombardovaly některé objekty, kde se údajně měli skrývat
vedoucí představitelé východoafrické odnože Al-Kaidy. Přítomnost etiopských
vojenských sil je vzhledem k nevraživosti místních obyvatel dlouhodobě nemožná,
proto je jako stabilizační faktor v brzké době nahradí mise Africké unie.
Jednání v institucích EU
Rada se Somálskem zabývala na svém zasedání 22.-23.1. 2007. V přijatých závěrech
zdůraznila svoji podporu přechodným federálním institucím (vláda, parlament), které
se nyní musí zaměřit na upevnění své zákonné moci na celém území Somálska. Rada
přivítala rozhodnutí Africké unie o vyslání stabilizačních sil a přislíbila poskytnutí
podpory na jejich činnost ve výši 15 milionů eur.
Kontakt:
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Další předpokládaný vývoj
19.1. 2007 rozhodla Africká unie o vyslání peacekeepingové mise do Somálska, která
zaplní bezpečnostní vakuum očekávané v souvislosti s postupným stahováním
etiopských jednotek. Mandát mise prozatím bude na šest měsíců, přičemž poté by
operaci mohla převzít OSN. Mise by se měla mít na 8.000 vojáků převážně z Ugandy,
Malawi a Nigérie. Mise Africké unie musí ještě získat autorizaci ze strany Rady
bezpečnosti OSN.
SMLUVNÍ VZTAHY SE ZEMĚMI LATINSKÉ AMERIKY
Popis problematiky
Vztahy mezi Evropskou unií a Latinskou Amerikou jsou založeny na síti smluvních
vztahů, které má Unie buď s jednotlivými státy (asociační dohody s Mexikem a Chile)
nebo s regionálními uskupeními (Rámcové dohody o spolupráci s Mercosur,
Andským společenstvím1, Středoamerickými státy2).
Na IV. Summitu EU – Latinská Amerika a karibská oblast (11-13. května) bylo přijato
politické rozhodnutí o povýšení vzájemných vztahů mezi EU a Andským
společenstvím a EU a Centrální Amerikou na úroveň asociační dohody (s
Mercosurem jednání o asociační dohodě již probíhají). Důležitým faktorem zde je, že
tyto asociační dohody vyjednává EU přímo s regionálními organizacemi a ne
s jednotlivými státy. Tím značně podporuje proces regionální integrace v latinské
Americe.
Hlavním cílem asociačních dohod s oběma uskupeními bude vytváření zóny volného
obchodu. Dohoda bude dále rámcem pro spolupráci ve všech dalších politických a
ekonomických oblastech, bude též obsahovat pasáže týkající se demokracie a lidských
práv.
Jednání v institucích EU
19. 12. 2006 předložila Komise návrhy negociačních mandátů pro sjednání
asociačních dohod s Andským společenstvím a se státy Centrální Ameriky. Od ledna
se tímto návrhem zabývají pracovní orgány Rady (zejm. pracovní skupina COLAT)
přičemž konečný text mandátu pro Komisi by mohl být Radou schválen v horizontu
několika měsíců až půl roku.
Další předpokládaný vývoj
Jednání o asociačních dohodách nezačnou automaticky poté, co se Rada shodne na
textu mandátu pro Komisi. V obou případech si EU klade několik podmínek (např.
ustavení celní unie mezi státy Střední Ameriky nebo odbourávání tarifních bariér a
harmonizace celních postupů u Andského společenství.
Vzhledem k tomu, že v obou případech se bude jednat o dohody smíšené, po jejich
vyjednání budou předloženy k ratifikaci ve všech členských státech EU. Dohodu tedy
bude muset schválit i parlament České republiky.
1
2

Bolívie, Ekvádor, Kolumbie a Peru.
Kostarika, Salvador, Guatemala, Honduras, Nikaragua a Panama.
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LIBYE
Popis problematiky
Již od roku 1999 zadržuje Libye pětici Bulharek a jednoho palestinského lékaře, které
její soudy uznaly vinnými z úmyslného nakažení 426 dětí v libyjském Benghází virem
HIV. 19. prosince 2006 rozhodl soud o trestu smrti pro obžalované. Rozsudek
okamžitě vyvolal řadu mezinárodních protestů, jak pro neprůhledné soudní řízení, tak
i proto, že podle řady studií musela epidemie HIV v nemocnici v Benghází vypuknout
již před příchodem bulharských zdravotnic. Nezávislá šetření naopak poukázala na
katastrofální situaci v libyjských nemocnicích, jak pokud jde o vybavení, tak co se týče
hygienických standardů.
Jednání v institucích EU
Rada ve svých závěrech z 22.1. 2007 označila rozsudek libyjského soudu za
nepřijatelný. Unie dále připomněla svoji obecnou výhradu k používání trestu smrti.
Vyzvala libyjské orgány ke spravedlivému přešetření případu, které povede
k propuštění zdravotníků. Nesplnění této podmínky se negativně projeví na
vzájemných vztazích.
Evropský parlament
Evropský parlament ve svém usnesení z 18.1. 2007 vyslovil rozhořčení nad průběhem
a výsledkem soudního procesu, přičemž zdůraznil, že rozsudek se nyní přímo týká pěti
občanů Evropské unie. Mj. vyzval Komisi a Radu, aby v případě dalšího nepříznivého
vývoje zvážily revizi společné politiky vůči Libyi.
Další předpokládaný vývoj
Definitivní rozhodnutí o osudu odsouzených zdravotníků má v ruce plukovník
Kaddáfí. Již nyní někteří představitelé režimu spekulují s možností „vyměnit“
odsouzené Bulharky a Palestince např. za finanční odškodnění postižených libyjských
rodin.
Libye sice geograficky spadá do tzv. Barcelonského procesu resp. do Evropské
politiky sousedství (EPS), nicméně spolupráce s EU na této úrovni se zatím
nerealizuje. Libye nemá s EU uzavřenou asociační dohodu (na rozdíl od ostatních
států severní Afriky) a tudíž nemůže být ani přijat Akční plán EU-Libye v rámci EPS.
Libye rovněž nemá přístup k prostředkům z unijního programu pro středomořskou
spolupráci (MEDA). Poprava odsouzených zdravotníků by vedla k podstatnému
zhoršení vztahů s Unií a tedy i dlouhodobé pokračující neúčasti na výše zmíněných
unijních politikách.
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DOKUMENTY SZBP EU
(Výběr dokumentů z databáze Rady EU)
Návrh koncepce EU na podporu odzbrojení, demobilizace a opětovného začlenění –
16387/06
Datum: 8.1. 2006
Typ dokumentu: pracovní dokument Rady. LIMITE
Obsah dokumentu: Koncepční dokument, již schválený Radou, obsahuje osvědčené postupy co
se týče procesu odzbrojení, demobilizace a opětovného začlenění (Disarmament,
Demobilisation, Reintegration – DDR) v postkonfliktních zemích či regionech.
Operace EUFOR DR Kongo – 5139/07
Datum: 10.1. 2007
Typ dokumentu: zpráva
Obsah dokumentu: Zpráva pokrývá období od přijetí společné akce 2006/319/SZBP 27. dubna
2006 až do ukončení mise v listopadu 2006. Zprávu generálnímu tajemníkovi OSZ za EU
předkládá Vysoký představitel pro SZBP.
Příručka SZBP – kompilace relevantních textů – 16074/06
Datum: 21.12. 2006
Typ dokumentu: pracovní dokument Rady. LIMITE
Obsah dokumentu: Jedná se o rozsáhlý (přes 300 stran) materiál obsahující všechny relevantní
dokumenty a informace týkající se provádění Společné zahraniční a bezpečnostní politiky.
Civilní týmy rychlé reakce – zhodnocení vytvořených kapacit a schopnosti nasazení –
5136/07
Datum: 8.1. 2007
Typ dokumentu: pracovní dokument Rady
Obsah dokumentu: Civilním týmem rychlé reakce se rozumí víceúčelová kapacita,

složená především ze specialistů z členských států (oblasti soudnictví, pohraniční
policie, trestního vyšetřování, lidských práv, politických záležitostí, dodržování
veřejného pořádku atd.), schopná rychlého nasazení v krizové (popř. postkonfliktní
oblasti).
Společná akce Rady 2007/40/SZBP o změně společné akce 2002/921/SZBP, kterou se
prodlužuje mandát Pozorovatelské mise Evropské unie – úřední věstník L 17
Datum: 22.1. 2007
Typ dokumentu: společná akce Rady přijatá podle hlavy V. Smlouvy o EU
Obsah dokumentu: Pozorovatelská mise EU bude v oblasti západního Balkánu působit až do
konce roku 2007. Úkolem mise je shromažďovat a analyzovat informace o vývoji ve
sledovaných zemích (nyní hlavně Srbsko a Kosovo) a poskytovat je Radě EU.
Společný postoj Rady obnovující omezující opatření vůči Pobřeží slonoviny – 5268/07
Datum: 23.1. 2007
Typ dokumentu: návrh společného postoje. LIMITE
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Obsah dokumentu: Dokument informuje o proceduře pro přijetí společného postoje, kterým se
prodlouží sankce uvalené na Pobřeží slonoviny (zbrojní embargo, zákaz vstupu do EU nejvyšším
představitelům, zákaz dovozu diamantů) do října 2007.
Společný postoj Rady prodlužující a upravující omezující opatření vůči Libérii – 5269/07
Datum: 23.1. 2007
Typ dokumentu: návrh společného postoje. LIMITE
Obsah dokumentu: Dokument informuje o proceduře pro přijetí společného postoje, kterým se
prodlouží a mírně upraví sankce uvalené na Libérii (zbrojní embargo, embargo na dovoz
diamantů a stavebního dřeva, zákaz vstupu do EU nejvyšším představitelům) do prosince 2007.
Společný postoj Rady doplňující společný postoj 2002/960/SZBP o omezujících opatřeních
vůči Somálsku – 5270/07
Datum: 23.1. 2007
Typ dokumentu: návrh společného postoje. LIMITE
Obsah dokumentu: Dokument informuje o proceduře pro přijetí společného postoje, kterým se
upraví společný postoj z roku 2002 (týkající se zbrojního embarga).
Rozhodnutí Rady o zásadách, prioritách a podmínkách evropského partnerství s Černou
Horou – 5047/07
Datum: 17.1. 2007
Typ dokumentu: návrh rozhodnutí Rady
Obsah dokumentu: Evropská partnerství jsou nástrojem politiky EU vůči západnímu Balkánu.
Jejich cílem je přibližovat tyto země k Evropské unii prostřednictvím rozvoje institucí veřejné
správy, legislativy, podpory naplňování mezinárodních závazků, dodržování lidských práv,
rozvoje ekonomiky atd. Evropské partnerství pro Srbsko a Černou horu bylo přijato v roce 2004.
Po vystoupení Černé hory ze svazku se Srbskem je třeba přijmout nový samostatný dokument.
Možnosti pro další možné zapojení EU do reformy bezpečnostního sektoru v Konžské
demokratické republice – 5537/07
Datum: 22.1. 2007
Typ dokumentu: pracovní dokument Rady. LIMITE
Obsah dokumentu: V Kongu je Evropská unie dlouhodobě přítomná prostřednictvím svých misí
(vojenských i civilních) v rámci EBOP. Po zformování nové vlády v Kinshase se uvažuje o
dalších variantách této angažovanosti, zejména co se týče pomoci při reformě bezpečnostních
složek.
Rozšíření přítomnosti EU v Addis Abeba – 5503/06
Datum: 19.1. 2007
Typ dokumentu: pracovní dokument Rady.
Obsah dokumentu: Zvažuje se diplomatické posílení přítomnosti EU v Addis Abeba, kde má
sídlo Africká unie. Jednou z variant je jmenování zvláštního zástupce EU pro Africkou unii.
Zpráva z průzkumné mise EU v Afghánistánu – 13967/06
Datum: 15.1. 2007
Typ dokumentu: částečně odtajněný dokument
Obsah dokumentu: Jedná se o částečně odtajněnou zprávu (z října 2006) mise EU, která
v Afghánistánu analyzovala možnosti pro vyslání civilní mise EU. Zpráva ve svých závěrech
doporučuje vyslání civilní mise na podporu vlády zákona (práce soudů, policie, veřejné správy).
Kontakt:
Václav Štěrba, tel. 2237, email: sterbav@psp.cz
Štěpán Pecháček, tel. 2226, email: pechacek@psp.cz

13

Fungování usnadněného průjezdu osob mezi Kaliningradskou oblastí a zbytkem Ruské
federace – 5223/07
Datum: 11.1. 2006
Typ dokumentu: zpráva Evropské komise
Obsah dokumentu: Zpráva hodnotí funkčnost režimu, který byl mezi EU a Ruskou federací
vyjednán v souvislosti s rozšířením Evropské unie v roce 2004. To z Kaliningradu vytvořilo
enklávu uvnitř Unie.
Podpůrný hraniční tým zvláštního zástupce EU v Gruzii – 5608/07
Datum: 23.1. 2007
Typ dokumentu: zpráva. LIMITE
Obsah dokumentu: Zpráva shrnuje působení podpůrného hraničního týmu během prosince 2006.
Pomocná hraniční mise pro Moldavsko a Ukrajinu – 5482/06
Datum: 19.1. 2007
Typ dokumentu: zpráva. LIMITE
Obsah dokumentu: Zpráva pokrývá činnost mise EUBAM za listopad 2006.
Závěry Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy – 5462/07 a 5463/07
Datum: 22.-23.1. 2006
Typ dokumentu: závěry Rady
Obsah dokumentu: Rada EU pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy zasedala v Bruselu ve
dnech 22. a 23. ledna 2007. Přijala závěry k následujícím oblastem: hospodářský rozvoj tureckokyperské komunity, vztahům s Ukrajinou, Súdánu, Somálsku, Íránu, západnímu Balkánu,
Blízkému východu a Libyi.
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