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EVROPSKÁ UNIE A POLITIKA ROZŠÍŘENÍ
(Vztah k Bulharsku, Rumunsku, Turecku a zemím západního Balkánu)
MOLDAVSKO
Pozadí
Moldavsko je partnerskou zemí EU v rámci Evropské politiky sousedství (EPS). EPS byla speciálně
vytvořena pro pás zemí v sousedství EU (od Maroka po Bělorusko), u kterých se nepředpokládá
jejich přistoupení k EU. V roce 2008 vyprší platnost dosavadní Dohodě o partnerství a spolupráci
mezi EU a Moldavskem, přičemž Moldavsko se netají ambicemi nahradit tuto formu smluvního
vztahu formou kvalitativně vyšší – Dohodou o přidružení, která by Moldavsku dala perspektivu
budoucího členství v EU. Pro EU něco takového v současné době nepřipadá v úvahu. Naposledy na
Evropské radě v prosinci 2006 se členské státy shodly, že dokud neproběhne institucionální reforma,
EU nemůže přijímat žádné další závazky co se týče dalšího rozšiřování.

Aktuálně
31. ledna 2007 vystoupil v Evropském parlamentu s projevem Traian Basescu,
prezident nově přistoupivšího Rumunska. Mj. se zmínil o tom, že Moldavsko by mělo
získat „evropskou perspektivu“ po vzoru států západního Balkánu. Rumunsko má
s Moldavskem nejen společnou hranici, ale také společnou část historie (před rokem
1938) a prakticky též společný jazyk. Byť si dnes rumunská vláda velmi dobře
uvědomuje, že jakékoli debaty o přesunutí Moldavska ze skupiny zemí EPS do
skupiny zemí s evropskou perspektivou nepřicházejí pro EU v úvahu, bezpochyby
bude i v budoucnu v EU v tomto směru lobovat.
SRBSKO/KOSOVO1
Pozadí
V průběhu roku 2006 (od února do září) se uskutečnilo celkem 15 kol rozhovorů mezi
vyjednávacími týmy Srbska a kosovských Albánců, rozhovory organizoval UNOSEK.2 Hlavní
vyjednavač Ahtisaari a jeho tým se během jednání úmyslně vyhýbali jednání o mezinárodně-právním
statusu Kosova, s ohledem na neslučitelné postoje obou stran. Srbsko trvalo a trvá na pozici „více
než autonomie, méně než nezávislost.“ Pro kosovské Albánce není přijatelné žádné jiné řešení než
nezávislost. Jednání mezi Srby a Albánci o „nízkoprofilových“ tématech decentralizace, ochrany
kulturního dědictví a práv menšin poskytla UNOSEKu materiál pro zpracování komplexního návrhu
budoucího statusu, přičemž o mezinárodně-právním statusu rozhodne Rada bezpečnosti OSN.

Aktuálně
• 2. února 2007 byli zástupci srbské a kosovské vlády oficiálně seznámeni
s Ahtisaariho návrhem budoucího statusu Kosova. Ahtisaari zároveň pozval obě
strany do Vídně, aby zde o jeho návrhu diskutovaly. Tato jednání probíhají ve
dnech 21. – 23.2. a 27.2. – 2.3. Závěrečné setkání na nejvyšší úrovni by pak mělo
1
2

Podrobněji k tématu viz Informační podklad PI č. 3.060 „Ahtisaariho zpráva ke statusu Kosova“ z února 2007.
United nations Office of the Special Envoy of the Secretary-General for the Future Status Process for Kosovo.
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proběhnout 10. března. Na základě těchto jednání bude moci Ahtisaari poupravit
či doplnit svůj návrh budoucího statusu Kosova a finální verzi předložit Radě
bezpečnosti OSN.
• Souhrnný návrh budoucího statusu Kosova stanovuje ústavní, ekonomická a
bezpečnostní opatření a rovněž implementační postupy. V návrhu jsou detailně
popsány kroky, které by měly vést k zajištění ochrany práv etnických menšin,
efektivní decentralizace vlády a k ochraně kulturního a náboženského dědictví.
Nad prováděním statusu by měly v Kosovu dohlížet mezinárodní civilní a
vojenské jednotky. Opatření vycházející ze statusu budou právně nadřazeny
ostatním kosovským právním předpisům. Byť návrh nijak neoperuje s pojmem
„nezávislost“, fakticky ji předvídá – hovoří o přijetí ústavy, právu vyjednávat
mezinárodní smlouvy a vstupovat do mezinárodních organizací, Kosovo by také
mělo mít svoji vlastní vlajku, znak a hymnu.
• Nejpozději do konce března by měl zvláštní zmocněnec předložit definitivní
návrh na řešení statusu Kosova Radě bezpečnosti OSN. Do té doby budou
probíhat intenzivní diplomatická jednání zejména mezi státy Kontaktní skupiny,
resp. Stálými členy Rady bezpečnosti OSN. Rezoluce by mohla být přijata v dubnu
nebo květnu, za britského resp. amerického předsednictví v Radě bezpečnosti.
Přijetí rezoluce bude ještě komplikované, v zhledem k tomu, že Rusko odmítá
jakékoli řešení nepřijatelné pro Srbsko. Srbsko přitom jednoznačně odmítá teze
Ahtisaariho plánu.
• Rada pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy jednala o Srbsku a Kosovu 12.
února 2007 a přijala k tématu závěry. V těchto závěrech „vyjádřila plnou podporu
zvláštnímu vyslanci ONS Martti Ahtisaarimu a jeho úsilí v rámci politického
procesu určení budoucího statusu Kosova.“ Rada se dále shodla, že „konečné
rozhodnutí statusu Kosova by měla schválit Rada bezpečnosti OSN.“ Přijetí
závěrů ke Kosovu lze také chápat tak, že EU i nadále hodlá v této otázce
postupovat jednotně. V Radě ale neexistuje jednoznačná shoda nad návrhem
předloženým Ahtisaarim. Závěry sice popisují obsah a charakter Ahtisaariho
návrhu, avšak nehodnotí jej. Jedná se především o Rumunsko, Řecko, Kypr a
Slovensko, pro které jde Ahtisaariho návrh příliš daleko v otázce nezávislosti
Kosova, resp. preferují takové řešení, které bude mít podporu kosovských
Albánců i Srbska – i za cenu dalšího prodloužení jednání.
• Statusem Kosova se v brzké době bude zabývat i Evropský parlament. 13.
března proběhne v zahraničním výboru rozprava a hlasování o návrhu usnesení3,
který předložil Joost Lagendijk (Holandsko, Zelení). Po přijetí návrhu výborem se
jím bude zabývat též plénum.

3

Draft Report on the future of Kosovo and the role of the EU. Zpravodaj Joost Lagendijk. 22.1. 2007. Ke stažení
ZDE.
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HLAVNÍ BODY AGENDY SZBP EU
(Aktivity v oblasti Společné zahraniční a bezpečnostní politiky
a vnějších vztahů EU)
AFGHÁNISTÁN
Popis problematiky
Ve společné deklaraci EU a Afghánistánu z listopadu 2005 se EU a její členské státy
zavázaly mj. k podpoře afghánské vlády v jejím úsilí o nastolení vlády zákona v zemi.
18. 7. 2006 schválil Politický a bezpečnostní výbor záměr vyslat do Afghánistánu
průzkumnou misi, která by zhodnotila konkrétní potřeby na místě a dala doporučení
pro misi EBOP na podporu vlády zákona. Tato mise se uskutečnila ve dnech 10.-21.
září 2006, v následné zprávě (dok. 13967/06, částečně odtajněn až 15.1. 2007)
doporučila vyslání mise na podporu vlády zákona, která by byla dlouhodobá a
zaměřovala se na institucionální reformu a posílení kapacit zejména
v oblasti soudnictví, policie a vězeňské správy. Další podobná mise se uskutečnila
v prosinci 2006 a silně doporučila zaměřit se na reformu policie.
Jednání v institucích EU
Rada na svém zasedání 12.2. 2007 schválila základní koncept budoucí mise EBOP
v Afghánistánu. Mise by měla mít převážně policejní charakter s přesahem do dalších
oblastí vlády zákona (právní systém, justice). Cílem mise bude tedy především reforma
policejních složek a to jak na centrální, tak na regionální a provinční úrovni.
Další předpokládaný vývoj
Orgány Rady budou nyní pracovat na vytvoření operačního konceptu a návrhu
společné akce. Ta by mohla být přijata již v průběhu jara, samotná mise by tedy mohla
začít již v červnu či červenci tohoto roku. Měla by mít zhruba 160 členů, přičemž
náklady pro rozpočet SZBP by se měly vyšplhat na 38 milionů eur během prvních
osmi měsíců.4 Složení mise bude záviset na velikosti příspěvků jednotlivých členských
států, přičemž lze očekávat i zapojení některých nečlenských států EU, které se často
na misích EU podílejí (např. Norsko).
Příprava civilní mise pro Afghánistán je jedním z témat neformálního setkání ministrů
obrany členských států EU ve Wiesbadenu (1.-2. březen 2007).

1.zdroj: Předběžný mandát pro zasedání Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy v Bruselu ve dnech 12. –13.
února 2007, ministerstvo zahraničních věcí, 6.2. 2006.
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ÍRÁN
Popis problematiky
Na svém zasedání 22.1. 2007 Rada EU přivítala přijetí rezoluce Rady bezpečnosti
1737/2006 k Íránu a vyzvala všechny státy aby ji plně a bez prodlení začaly provádět.
Ministři se dále shodli, že na úrovni EU budou přijaty: 1) embargo na zboží, materiály
a technologie využitelné pro íránský jaderný program, 2) zákaz vstupu osob spojených
s íránským jaderným programem do EU a zmražení jejich finančních zdrojů a 3)
opatření znemožňující Íráncům studovat v EU obory využitelné pro rozvoj jaderného
programu.
Jednání v institucích EU
O Íránu jednala Rada EU i na svém únorovém zasedání 12-13.2. 2007. Nepřijala
k tématu závěry, nicméně dospěla k politické dohodě nad podobou společného
postoje o omezujících opatřeních vůči Íránu (viz dok. 6234/07). Společný postoj pak
již bez diskuse přijala Rada (Ecofin) dne 27.2. 2007.
Další předpokládaný vývoj
Írán bude tématem i následující Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy (5.-6.3.
2007). Na pořad jednání by se snad již měla dostat i dlouhodobě připravovaná
strategie pro Írán. Ta by v duchu „two-track approach“ (provádění negativní i
pozitivní politiky zároveň) měla současný na sankce orientovaný přístup doplnit o
výraznější veřejnou diplomacii s důrazem na podporu nevládního sektoru a občanské
společnosti v Íránu obecně. Východiskem pro diskusi jsou „option papery“
vypracované Vysokým představitelem.
SUMMIT EU - USA
Popis problematiky
Summity na nejvyšší úrovni mezi EU a USA se konají vždy jednou za rok již od roku
1990. Summitu, který je tento rok naplánován na 30. dubna, bude věnována zvlášť
veliká pozornost vzhledem k tomu, že německé předsednictví se ve svých prioritách
netají zájmem na posílení transatlantického partnerství. Daná priorita úzce souvisí se
zájmem kancléřky Merkelové na dalším prohlubování vztahů s USA i
s připravovaným summitem G8, kterému Německo bude předsedat.
Jednání v institucích EU
Na zasedání Výboru stálých zástupců 7.2. 2007 proběhla předběžná diskuse ke stavu
příprav summitu EU-USA. Summit by se měl věnovat aktuálním mezinárodněpolitickým otázkám (Kosovo, Blízký východ atd.) a dále spolupráci v oblastech
energetiky a ochrany klimatu.
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Další předpokládaný vývoj
Pozice EU pro hlavní témata summitu – energetiku a klimatické změny – bude moci
být přesně definována až po summitu Evropské rady (8.-9. březen), kde vyvrcholí
vnitrounijní debata právě o těchto tématech. Dále lze očekávat, že jednotlivé státy EU
se budou snažit do agendy summitu prosadit své partikulární zahraničně-politické
zájmy (např. přetrvávající vízovou asymetrii).
SUMMIT EU-RUSKO5
Popis problematiky
Summity na nejvyšší úrovni mezi EU a Ruskem se pravidelně konají dvakrát do roka
(na rozdíl od summitů s ostatními partnery, které jsou vždy pouze jednou ročně).
Zatím poslední summit (listopad 2006, Helsinki) proběhl v napjatém ovzduší okolo
vraždy bývalého agenta KGB Litvyněnka, ale zejména byl poznamenán odložením
zahájení jednání o nové Dohodě o „strategickém“ partnerství a spolupráci. To na
straně EU zablokovalo Polsko, které zahájení jednání podmiňuje zrušením zákazu
dovozu polského masa ze strany Ruska a také přísnějším postupem EU v oblasti
energetických vztahů s Ruskem.
Jednání v institucích EU a další předpokládaný vývoj
Přípravou dalšího summitu EU-Rusko, který proběhne 18.5. 2007 v Samaře se již
poprvé zabýval Výbor stálých zástupců (28.2. 2007). Jedním z hlavních témat
summitu bude zhodnocení dosavadní implementace čtyř společných prostorů (viz.
dok. komise 6737/07). Dále by konečně mohlo být rozhodnuto o zahájení jednání o
nové dohodě, v případě že do té doby Polsko ustoupí od svého veta konečnému textu
vyjednávacího mandátu pro Komisi. Je však ale možné, že k polskému vetu přibude
ještě veto litevské. Litva dlouhodobě upozorňuje na události z loňského léta, kdy
Rusko odstavilo větev ropovodu Družba, která zásobovala litevskou rafinérii
v Mazeikiu, poté co rafinérie byla prodána polské firmě PKN Orlen a ne ruskému
zájemci. Ruská strana odstavení vysvětluje potřebou technické údržby. Nelze vyloučit,
že Litva se přidá k polskému vetu, pokud Unie nezahrne tento litevský problém do
agendy svých jednání s Ruskem.6

5
6

Podrobně k tématu viz také Informační podklad PI č. 3.053 „EU a Rusko před summitem“ z listopadu 2006.
Zdroj: www.euobserver.com, 26.2. 2007.
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SÚDÁN/DÁRFÚR
Popis problematiky
Od července 2005 poskytuje EU civilně-vojenskou podporu misi Africké unie (AU)
v Súdánu (AMIS II). Jedná se zejména o finanční a technickou podporu mise (z fondu
African Peace Facility (APF), ale také prostřednictvím bilaterální pomoci členských
států. Přímo u mise působí též 19 vojenských expertů EU. Ze strany EU se nejedná se
o samostatnou misi EBOP, ale o podporu mise AU. V prosinci 2006 informovala
Evropská komise o vyčerpání dostupných prostředků z fondu APF pro další
financování mise. AMIS II proto nebude nadále životaschopný, pokus se EU
neshodne na jiném způsobu finační podpory nebo pokud financování mise (nebo
celou misi) nepřevezme OSN.
Vzhledem k dlouhodobé neefektivitě AMIS rozhodla Rada bezpečnosti OSN již
v srpnu 2006 o vyslání mise OSN do Súdánu. Súdánská vláda však toto odmítla –
teprve v lednu 2007 dosáhla s OSN shody na „hybridní misi“, která by se sestávala jak
z mise Africké unie, tak OSN. Příprava této mise včetně jednání o jejím složení však
mohou trvat ještě řadu měsíců.
Jednání v institucích EU
Rada se situací v Súdánu bude zabývat na svém zasedání 5. a 6. 3. 2007. Zejména se
bude jednat o možnostech další finanční podpory pro AMIS II. Nalezení resp. využití
jiného zdroje v rámci rozpočtu EU ale zabere přinejmenším několik měsíců, proto
veškerá finanční pomoc bude nyní záviset na bilaterálních příspěvcích členských států.
Česká republika prozatím schválila humanitární pomoc ve výši 5 mil. Kč
prostřednictvím World Food Programme.7
Situací v Súdánu/Dárfúru se zabýval také Evropský parlament a 15.2. 2007 přijal
k tématu usnesení. Zde vyzval OSN, aby jasně stanovila datum vyslání mírových
jednotek do Dárfúru – a to i v případě, že k tomu neposkytne súdánská vláda souhlas
– tedy na základě kapitoly VII Charty OSN. EU a ostatní mezinárodní aktéry vyzval
k přijetí účinných sankcí vůči všem stranám porušujícím příměří, a to včetně súdánské
vlády. Podle EP by měla být zvážena též hrozba ropným embargem. Vyzval také
Čínu, aby pozitivně využila svého vlivu v regionu, přestala do Sůdánu dodávat zbraně
a přestala v Radě bezpečnosti OSN blokovat přijetí cílených sankcí na súdánskou
vládu.
Další předpokládaný vývoj
Jednou z nejpravděpodobnějších variant pro další financování AMIS II, kromě
bilaterálních příspěvků členských států, bude „znovunaplnění“ APF finančními
prostředky z devátého Evropského rozvojového fondu. To však bude vyžadovat
souhlas od zemí AKT (Afrika, Karibik, Tichomoří) – partnery EU na základě Dohody
z Cotonou - pro které jsou tyto prostředky primárně určeny.
7

Zdroj: Předběžný mandát pro zasedání rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy v Bruselu ve dnech 5.-6.
března 2007. Ministerstvo zahraničních věcí, 26.2. 2007.
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UZBEKISTÁN
Popis problematiky
3. 10. 2005 přijala Rada rozhodnutí o omezujících opatřeních vůči Uzbekistánu
v souvislosti s událostmi v Andižanu a nevůlí uzbecké vlády tyto události vyšetřit,
resp. pustit do oblasti mezinárodní tým vyšetřovatelů. Přijaté sankce zahrnuly zbrojní
embargo a dále vízové sankce vůči představitelům režimu. Možné zrušení sankcí bylo
ze strany EU navázáno na zlepšení situace lidských práv a umožnění nezávislého
vyšetření andižanských událostí.
Na svém zasedání 13.11. 2006 schválila Rada společný postoj, kterým se zbrojní
embargo prodloužilo o dalších dvanáct měsíců a zákaz udělování víz o šest měsíců.
S ohledem na některé náznaky možného zlepšení lidsko-právní situace rozhodla o
přezkumu tohoto společného postoje po třech měsících.
Situace v oblasti v lidských práv má též za následek pozastavení spolupráce mezi EU a
Uzbekistánem v rámci Dohody o partnerství a spolupráci (s výjimkou setkávání na
technické úrovni).
Jednání v institucích EU a další předpokládaný vývoj
Přezkoumání společného postoje bude předmětem jednání Rady pro všeobecné
záležitosti a vnější vztahy ve dnech 5. a 6. března 2007. Ve svých závěrech Rada
s největší pravděpodobností zopakuje své znepokojení ohledně stavu lidských práv
v zemi, který neumožňuje Unii upustit od sankcí. Rada se pak opětovně bude
tématem sankcí zabývat v květnu tohoto roku (bude rozhodovat o prodloužení
vízových restrikcí). Na půdě Rady EU neexistuje v tomto tématu úplná shoda.
Některé státy (Německo, Francie) prosazují pragmatičtější přístup, zatímco Velká
Británie a severské státy – tradičně důsledně trvající na plnění stanovených podmínek
ze strany třetích států – odmítají ustoupit od sankcí bez výraznějšího posunu
v dodržování lidských práv.
Přetrvávání vyhrocených vztahů mezi EU a Uzbekistánem je velmi nevýhodné pro
německé předsednictví, které má za jednu z hlavních priorit kvalitativní zlepšení
vztahů mezi EU a zeměmi střední Asie. Evropské radě v červnu 2007 by
předsednictví mělo předložit návrh společné strategie EU pro střední Asii.
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DOKUMENTY SZBP EU
(Výběr dokumentů z databáze Rady EU)
Společný postoj Rady 2007/86/SZBP, kterým se prodlužuje a mění společný postoj
2004/133/SZBP o omezujících opatřeních vůči extremistům z Bývalé jugoslávské republiky
Makedonie – úřední věstník L 35
Datum: 7.2. 2007
Typ dokumentu: společný postoj přijatý podle hlavy V. Smlouvy o EU
Obsah dokumentu: Společný postoj 2004/133/SZBP se prodlužuje o dalších 12 měsíců a
aktualizuje se seznam jednotlivců, na které se vztahuje. Tito mají zakázán vstup na území EU
Společný postoj Rady 2007/92/SZBP, kterým se obnovují omezující opatření proti Pobřeží
slonoviny – úřední věstník L 41
Datum: 12.2. 2007
Typ dokumentu: společný postoj přijatý podle hlavy V. Smlouvy o EU
Obsah dokumentu: Omezující opatření zahrnující zbrojní embargo, zákaz vstupu na území EU
vybraným osobám a zmražení jejich finančních prostředků se v návaznosti na rezoluci Rady
bezpečnosti OSN prodlužují do 31. října 2007.
Společný postoj Rady 2007/93/SZBP, kterým se mění a prodlužuje společný postoj
2004/137/SZBP o omezujících opatřeních vůči Libérii – úřední věstník L 41
Datum: 12.2. 2007
Typ dokumentu: společný postoj přijatý podle hlavy V. Smlouvy o EU
Obsah dokumentu: O dalších 12 měsíců se prodlužuje zbrojní embargo a zákaz vstupu vybraným
osobám na území EU. Zákaz dovozu diamantů se prodlužuje o šest měsíců.
Společný postoj Rady 2007/94/SZBP , kterým se mění společný postoj 2002/960/SZBP o
omezujících opatřeních vůči Somálsku – úřední věstník L 41
Datum: 12.2. 2007
Typ dokumentu: společný postoj přijatý podle hlavy V. Smlouvy o EU
Obsah dokumentu: V souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1725/2006 se upravuje
společný postoj 2002/960/SZBP týkající se zbrojního embarga.
Rozhodnutí Rady 2007/91/SZBP, kterým se mění rozhodnutí 2004/197/SZBP o vytvoření
mechanismu pro správu financování společných nákladů operací Evropské unie v
souvislosti s vojenstvím nebo obranou (ATHENA) – úřední věstník L 41
Datum: 12.2. 2007
Typ dokumentu: rozhodnutí Rady přijaté podle hlavy V. Smlouvy o EU
Obsah dokumentu: Na základě pravidelného přezkumu (po každé operaci a alespoň jednou za 18
měsíců) se upravují některé pasáže rozhodnutí Rady o vytvoření mechanismu ATHENA.
•

Společná akce Rady 2007/87/SZBP, kterou se mění a prodlužuje mandát zvláštního
zástupce Evropské unie v Bosně a Hercegovině – úřední věstník L 35
Datum: 7.2. 2007
Typ dokumentu: společná akce přijatá podle hlavy V. Smlouvy o EU.
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•

Společná akce Rady 2007/106/SZBP o prodloužení mandátu zvláštního zástupce
Evropské unie pro Afghánistán – úřední věstník L 46
• Společná akce Rady 2007/107/SZBP o jmenování zvláštního zástupce Evropské unie
pro Moldavskou republiku – úřední věstník L 46
• Společná Akce Rady 2007/108/SZBP o prodloužení mandátu zvláštního zástupce
Evropské unie pro Súdán – úřední věstník L 46
• Společná akce Rady 2007/109/SZBP o změně a prodloužení mandátu zvláštního
zástupce Evropské unie v Bývalé jugoslávské republice Makedonii – úřední věstník L 46
• Společná akce Rady 2007/110/SZBP o prodloužení a změně mandátu zvláštního
zástupce Evropské unie pro mírový proces na Blízkém východě – úřední věstník L 46
• Společná akce Rady 2007/111/SZBP o změně a prodloužení mandátu zvláštního
zástupce Evropské unie pro Jižní Kavkaz – úřední věstník L 46
• Společná Akce Rady 2007/112/SZBP o jmenování zvláštního zástupce Evropské unie
pro oblast afrických Velkých jezer – úřední věstník L 46
• Společná akce Rady 2007/113/SZBP o změně a prodloužení mandátu zvláštního
zástupce Evropské unie pro Střední Asii – úřední věstník L 46
Datum: 15.2. 2007
Typ dokumentů: společné akce přijaté podle hlavy V. Smlouvy o EU.
Obsah dokumentů: Mandáty zvláštních zástupců EU se prodlužují následovně:
- Christian Schwarz-Schilling, EUSR pro Bosnu a Hercegovinu, do 30.6. 2007
- Francesc Vendrell, EUSR pro Afghánistán, do 29.2. 2008
- Kálmán Miszei, EUSR pro Moldavsko, do 29.2. 2008
- Pekka Haavisto, EUSR pro Súdán, do 30.4. 2007
- Erwan Fouéré, EUSR pro Makedonii, do 29.2. 2008
- Marc Otte, EUSR pro mírový proces na Blízkém východě, do 29.2. 2008
- Peter Semneby, EUSR pro Jižní Kavkaz, do 29.2. 2008
- Roeland Van De Geer, EUSR pro oblast afrických Velkých jezer, do 29.2. 2008
- Pierre Morel, EUSR pro Střední Asii, do 29.2. 2008
Cestovní plán pro další činnost EU v Konžské demokratické republice KDR – 6152/07
Datum: 8.2. 2007
Typ dokumentu: pracovní dokument Rady. LIMITE
Obsah dokumentu: Pracovní skupina COAFR vypracovala na základě žádosti od Politického a
bezpečnostního výboru (PBV) dokument k dalším perspektivám působení EU v KDR
Perspektivy pro budoucí misi EBOP na podporu reformy bezpečnostního sektoru
v Konžské demokratické republice (KDR) – 6153/07
Datum: 8.2. 2007
Typ dokumentu: pracovní dokument Rady. LIMITE
Obsah dokumentu: Pracovní skupina COAFR vypracovala na základě žádosti od PBV dokument
k možnostem dalšího působení mise na podporu reformy bezpečnostního sektoru v KDR.
Interpretační sdělení o uplatňování článku 296 Smlouvy s ohledem na zadávání zakázek
v oblasti obrany – 6223/07
Datum: 9.2. 2007
Typ dokumentu: Sdělení Evropské komise
Obsah dokumentu: pravidla Společenství (2004/18/ES) v oblasti zadávání veřejných zakázek se
vztahují i na zakázky v oblasti obrany, nicméně členské státy se mohou na základě článku 296 od
těchto pravidel odchýlit. Evropský soudní dvůr sice v několika judikátech definoval jisté
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okolnosti, za jakých je takováto výjimka možná, nicméně nepříliš přehledná legislativní situace
v této oblasti a dále neexistence jednotné definice „podstatných zájmů bezpečnosti“ způsobují,
že řada členských států aplikuje výjimku z pravidel společenství téměř automaticky na všechny
vojenské zakázky. Sdělení Evropské komise má v dané situaci za cíl přehledně interpretovat
stávající právní rámec, tak aby členské státy přesně věděly kdy mohou odchýlení na základě
článku 296 využít a kdy nikoli. Výhledovým plánem Komise je připravit návrh právně
závazného legislativního aktu (směrnice) pro tuto oblast.
Nástroje SZBP – 6233/07
Datum: 9.2. 2007
Typ dokumentu: přehled vypracovaný sekretariátem Rady
Obsah dokumentu: Dokument poskytuje úplný přehled nástrojů využitých v rámci SZBP
(společných postojů, společných akcí, deklarací, demarší, zpráv vedoucích misí atd.) během roku
2006.
Společná deklarace EU a Pákistánu – 5953/07
Datum: 6.2. 2007
Typ dokumentu: deklarace
Obsah dokumentu: Společná deklarace byla vydána u příležitosti setkání EU-Pákistán na
ministerské úrovni v Berlíně 8.2. 2007. Tématem bylo mj. rozšíření politického dialogu – vyšší
frekvence setkávání na všech úrovních.
Společný postoj Rady 2007/140/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu – úřední věstník
L 61
Datum: 27.2. 2007
Typ dokumentu: společný postoj přijatý podle hlavy V. Smlouvy o EU
Obsah dokumentu: Společný postoj na evropské úrovni implementuje rezoluci Rady bezpečnosti
OSN č. 1737/2006 o omezujících opatřeních vůči Íránu (týkají se embarga na zboží, materiály a
technologie využitelných pro jaderný program a zákazu vstupu na své území a zmrazení
finančních zdrojů osobám spojeným s íránským jaderným programem).
Společný postoj Rady obnovující opatření na podporu účinného provádění mandátu
Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii – 6218/07
Datum: 27.2. 2007
Typ dokumentu: návrh společného postoje Rady
Obsah dokumentu: O dalších 12 měsíců (do 16.3. 2008) se prodlužuje společný postoj
2004/293/SZBP. Ten zakazuje vstup na území EU osobám, „které jsou zapojeny do činností
napomáhajících osobám na svobodě pokračovat v unikání spravedlnosti za zločiny, z nichž je
ICTY obžaloval, nebo jinak jednají takovým způsobem, který by mohl bránit účinnému
provádění mandátu ICTY.“
Společný postoj Rady, kterým se obnovují omezující opatření vůči Zimbabwe – 5477/07
Datum: 9.2. 2007
Typ dokumentu: návrh společného postoje Rady. LIMITE
Obsah dokumentu: Navrhuje se prodloužení společného postoje 2004/161/SZBP o dalších 12
měsíců. Omezující opatření zahrnují zbrojní embargo, zákaz vstupu na území EU a zmrazení
finančních zdrojů vybraným představitelům režimu.
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Výroční zpráva EU o lidských právech 2006 – 5779/07
Datum: 29.1. 2007
Typ dokumentu: zpráva
Obsah dokumentu: Pravidelně každý rok vypracovává Rada zprávu o aktivitách EU v oblasti
lidských práv – zprávou se poté zabývá Evropský parlament.
Společné prostory EU-Rusko – zpráva o pokroku za rok 2006 – 6737/07
Datum: 23.2. 2007
Typ dokumentu: pracovní dokument Komise. LIMITE
Obsah dokumentu: Jedná se o jeden z podkladových materiálů pro přípravu summitu EU-Rusko
v květnu tohoto roku. Zpráva sumarizuje aktivity v rámci jednotlivých prostorů.
Súdán/Dárfůr, podpora AMIS – 6569/07
Datum: 23.2. 2007
Typ dokumentu: pracovní dokument Rady. LIMITE
Obsah dokumentu: Jedná se o podkladový materiál zvažující varianty dalšího financování mise
AMIS ze strany EU. K tématu přijala Rada závěry 12.2. 2007.
Zapojení EU do operace AMISOM v Somálsku – 6598/07
Datum: 20.2. 2007
Typ dokumentu: pracovní dokument Rady
Obsah dokumentu: Odborné orgány Rady zvažují možnosti podpory EU pro misi Africké unie
v Somálsku AMISOM. EU pravděpodobně vyšle na pomoc misi tým policejních expertů.
Podpůrný hraniční tým zvláštního vyslance EU v Gruzii – 6743/07
Datum: 27.2. 2007
Typ dokumentu: zpráva. LIMITE
Obsah dokumentu: Zpráva pokrývá aktivity Podpůrného hraničního týmu v lednu 2007.
Rozpočet SZBP – 6681/07
Datum: 22.2. 2007
Typ dokumentu: pracovní dokument Rady
Obsah dokumentu: Dokument informuje o stavu rozpočtu SZBP k 15.2. 2007. Celkový rozpočet
SZBP na rok 2007 činí 159 milionů eur.
Zbrojní embarga EU, OSN A OBSE – 6344/07
Datum: 20.2. 2007
Typ dokumentu: Informativní dokument Rady
Obsah dokumentu: Jedná se o aktuální přehled všech zbrojních embarg uvalených RB OSN,
Evropskou unií a OBSE.
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