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EVROPSKÁ UNIE A POLITIKA ROZŠÍŘENÍ
(Vztah k Bulharsku, Rumunsku, Turecku a zemím západního Balkánu)
CHORVATSKO
Pozadí
Od roku 2002 Evropská komise pravidelně předkládá Radě a Evropskému parlamentu zprávu o
pokroku Chorvatska (nejdříve v rámci Stabilizačního a asociačního procesu, od roku 2005 jako státu
vedoucího s EU přístupové rozhovory). V poslední zprávě (z listopadu 2006) Komise konstatuje
následující:
- V roce 2006 učinilo Chorvatsko další pokroky při plnění všech tří kodaňských kritérií a
implementaci Stabilizační a asociační dohody. Hlavní výzvou pro rok 2007 je v tomto pokroku
nepolevit a zaměřit se zejména na reformy v oblastech soudnictví, veřejné správy, boje proti
korupci a reformy hospodářské.
- Zvláštní důraz musí být kladen na dobré sousedské vztahy, především pokud jde o nalezení
řešení některých bilaterálních hraničních sporů. Pozornost také vyžadují otázky spojené s právy
menšin a návratem uprchlíků.
- Pokud jde o přístupové rozhovory, ty začaly velmi dobře a Chorvatsko se pilně činí v adaptaci
své legislativy na unijní acquis. Na základě dosavadního pokroku a při zvýšeném úsilí Chorvatska
o nápravu výše zmíněných nedostatků, lze očekávat, že přístupová jednání budou i nadále
pokračovat dobrým tempem.

Aktuálně
Zprávou k Chorvatsku se nyní zabývá i Evropský parlament. 29.1. předložil návrh
usnesení zpravodaj Hannes Swoboda (PSE, Rakousko), do 1.3. mohli poslanci
předkládat připomínky. V průběhu dubna by měl konečnou podobu schválit
Zahraniční výbor, načež se tématem bude zabývat i plénum EP.
Zpráva navržená poslancem Swobodou je v některých pasážích poměrně kritická.
Např. vyslovuje znepokojení nad klesající podporou přistoupení k EU ze strany
chorvatské veřejnosti a doporučuje vládě i opozici, aby se více snažily objasnit
veřejnosti hospodářský, politický a sociální přínos přístupového procesu.
Zpráva dále konstatuje, že „účinné stíhání válečných zločinů je stále ještě oslabováno
nepřátelstvím na místní úrovni vůči iniciativám zpochybňujícím úlohu Chorvatska v průběhu
konfliktu, přetrvávajícími předsudky některých soudů proti osobám, které nemají chorvatskou
národnost, a nedostatečnou ochranou svědků proti zastrašování; naléhavě žádá chorvatskou vládu,
aby aktivně povzbuzovala a podporovala stíhání válečných zločinů, a to bez ohledu na národnost
pachatelů; vyjadřuje v této souvislosti lítost nad nabídkou vlády hradit náklady na obhajobu generála
Gotoviny a nad jejím požadavkem jednat jako amicus curiae v případě generála Gotoviny a v dalších
případech, kterými se má zabývat Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii, jelikož z
obou těchto rozhodnutí plyne pro širokou veřejnost nejednoznačné poselství“.
Zpráva se též kriticky vyjadřuje k pokroku při reformě chorvatského soudnictví.
Diskuse k tématu bude dále pokračovat, přičemž i chorvatská vláda se snaží v EP
lobovat za mírnější vyznění konečného usnesení (např. 20. března proběhla na půdě
Zahraničního výboru EP výměna názorů mezi poslanci a chorvatskou ministryní
spravedlnosti (Ana Lovrin).
Kontakt:
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BOSNA A HERCEGOVINA
Pozadí
S Bosnou a Hercegovinou (BaH) byla jednání o Stabilizační a asociační dohodě (SAD) zahájena
25.11. 2005. Pokrok vedoucí k uzavření jednání spojuje Evropská unie s prováděním policejní
reformy a konsolidací federálních struktur. Jedním z dalších velkých úkolů pro BaH je vytváření
podmínek pro návrat vysídlených osob. Po technické stránce byla jednání o SAD dokončena již
v listopadu roku 2006, nedokončená ústavní reforma však dlouhodobě zůstává politickou překážkou
pro podpis SAD.

Aktuálně
Ve dnech 15. a 16. března 2007 navštívil Bosnu a Hercegovinu Komisař pro rozšíření
Olli Rehn. Původním účelem návštěvy mělo být parafování SAD v návaznosti na
konečné provedení reformy policie (sjednocené řízení a financování na celostátní
úrovni, depolitizace jejích struktur a vytvoření funkčního územního členění). Den
před návštěvou Komisaře, 14.3. 2007 mělo za aktivní účasti mezinárodního
společenství konečně dojít k nalezení kompromisního řešení. Text kompromisu
přijatelný pro bosenské Srby – který navrhoval podřízení všech policejních složek
ministerstvu na centrální úrovni, přičemž policie republiky Srbské by byla jednou ze
tří hlavních organizačních složek ministerstva – byl však nepřijatelný pro bosňácké
politické strany. Pokračující politická krize v Bosně a Hercegovině, která se projevuje i
v dalších situacích (legislativní nefunkčnost parlamentu, dlouhé sestavování vlád,
stagnace v reformách) zůstává velkou překážkou na cestě Bosny a Hercegoviny do
EU. Podpis SAD i nadále zůstává v nedohlednu.
TURECKO
Pozadí
Na základě zprávy Evropské komise, podle které Turecko nesplnilo povinnosti vyplývající
z dodatkového protokolu k Ankarské celní dohodě, rozhodla Rada (11.-12. 12. 2006) o pozastavení
jednání s Tureckem 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 dále
rozhodla o tom, že by jednání nyní měla pokračovat v těch kapitolách, které k tomu jsou technicky
připraveny. S Tureckem byla prozatím předběžně uzavřena pouze jedna kapitola - věda a výzkum.

Aktuálně
Zástupci členských zemí EU se v úterý 27.3. 2007 shodli na otevření další negociační
kapitoly – 20: podnikání a průmyslová politika. Kapitola pak byla otevřena o dva dny
později na přístupové konferenci.
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HLAVNÍ BODY AGENDY SZBP EU
(Aktivity v oblasti Společné zahraniční a bezpečnostní politiky
a vnějších vztahů EU)
VZTAHY MEZI EU A AFRIKOU
Popis problematiky
V prosinci 2005 přijala Evropská rada Strategii EU pro Afriku (Evropská unie a Afrika:
Na cestě ke strategickému partnerství). Strategie je základním rámcovým dokumentem pro
sjednocení politik členských států a Evropského společenství v oblastech míru a
bezpečnosti, lidských práv a dobrého vládnutí, rozvojové pomoci, udržitelného
ekonomického růstu a spolupráce v oblasti obchodu a investic do lidského potenciálu.
Časovým rámcem pro implementaci strategie jsou roky 2005-2015.
Strategie vůbec nezmiňuje spolupráci v oblasti energetiky. Jak ale poznamenává Sdělení
Komise o Energetické politice pro Evropu (z 15.1. 2007), „důležitost Afriky jako dodavatele
energií se během posledních let významně zvýšila, přičemž potenciál je ještě větší.“
Skutečností je, že v Africe se nachází až 9% světových zásob ropy, z nichž zhruba ¾
jsou v západní Africe. Dokument dále doporučuje zahájení dialogu, který by zahrnul
bezpečnost dodávek, spolupráci v oblasti technologií, udržitelné zacházení se zdroji a
transparentnost energetických trhů.
Jednání v institucích EU
V Radě a jejích orgánech (prac. skupiny) probíhá diskuse o budoucí spolupráci mezi
EU a Afrikou v oblasti energetiky. Výhledově by k danému tématu měla Rada
přijmout závěry. Ty zřejmě vyzdvihnou roli Afriky jakožto důležitého zdroje
energetických surovin, přičemž mnohá zdejší naleziště ropy a plynu zůstávají
nevyužita. Důležitá je nejen role zemí, které těmito nalezišti disponují, ale též zemí
subsaharské Afriky jakožto zemí tranzitních. Afrika má také značný (a nevyužitý)
potenciál v oblasti obnovitelných zdrojů. Závěry proto budou vyzývat
k intenzivnějšímu dialogu mezi EU a Afrikou ve všech těchto oblastech.
Další předpokládaný vývoj
Evropská rada na svém zasedání 8. a 9. března 2007 potvrdila záměr uskutečnit
v prosinci 2007 vrcholný summit EU – Afrika v Lisabonu. Pro Portugalsko jsou
vztahy EU a Afriky klíčovou prioritou a během svého předsednictví soustředí
značnou část potenciálu právě na přípravu summitu a na přezkum Strategie EU pro
Afriku. Vztahy v oblasti energetiky by měly být jedním z hlavních motivů tohoto
přezkumu.
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VNĚJŠÍ VZTAHY EU V OBLASTI ENERGETIKY
Popis problematiky1
Evropská energetická politika je dlouhodobě na předním místě v agendě Evropské
unie. Diskuse na Evropské radě (8.-9.3. 2007) a přijetí Akčního plánu pro období
2007-2009 není koncem, nýbrž začátkem dalšího procesu, který bude dominovat
programům všech následujících předsednictví. Součástí Akčního plánu je též
„Mezinárodní energetická politika.“
Vytvoření silné vnější energetické politiky EU nesouvisí pouze s úsilím o zajištění
stabilních dodávek energií pro evropský trh v následujících dekádách. Předpokládá se,
že Evropská unie, v případě že dokáže splnit své ambiciózní cíle v oblasti energetické
účinnosti a emisí skleníkových plynů, bude v roce 2030 stát za 10% světové spotřeby
energie a 15% produkce skleníkových plynů.2 Jinými slovy, v dlouhodobé perspektivě
není možné zajistit energetickou bezpečnost a účinně ovlivnit emise skleníkových
plynů, pokud se Evropské unii nepodaří přenést prvky své energetické politiky i na
mezinárodní úroveň – ať již prostřednictvím mezinárodních organizací a smluv nebo
v rámci bilaterálních vztahů s hlavními světovými partnery.
Jednání v institucích EU
Evropská komise vydala již v roce 2000 Zelenou knihu o zabezpečení zásobování
energií. Významnějším impulsem – i v souvislosti s rusko-ukrajinskou „plynovou
krizí“ – se ale stala Zelená kniha z března 2006, Evropská strategie pro udržitelnou,
konkurenceschopnou a bezpečnou energii. Ta už se přímo zabývá otázkou, zda „by
měla existovat společná vnější energetická politika spočívající v jednotném
vystupování EU“3
Na vydání Zelené knihy navázal Vysoký představitel pro společnou zahraniční a
bezpečnostní politiku, který Evropské radě v červnu 2006 předložil dokument „An
external policy to serve Europe´s energy interests“4 Tento dokument vzatý na vědomí
Evropskou radou následně rozpracovala Evropská komise ve svém sdělení „Vnější
vztahy v oblasti energie – od zásad k akci.“5 Mezinárodní energetická politika je dále
jedním z pěti hlavních pilířů Akčního plánu „Energetická politika pro Evropu“6, který
(na základě stejnojmenného sdělení Evropské komise7) přijala Evropská rada v březnu
2007. V kapitole Mezinárodní energetická politika stanovuje Akční plán následující úkoly:
• sjednání a finalizace dohody navazující na dohodu o partnerství a spolupráci
s Ruskem týkající se zejména energetických otázek;
• prohloubení vztahů EU s regiony střední Asie, Kaspického moře a Černého
moře za účelem další diverzifikace zdrojů a tras;
1

Podrobně k tomuto tématu viz práci PI č. 3.062 Vnější aspekty energetické bezpečnosti Evropské unie z března 2007.
Sdělení Komise Evropské radě a Evropskému parlamentu: Energetická politika pro Evropu, s. 18. KOM(2007) 1
v konečném znění.
3
KOM(2006) 105 v konečném znění.
4
Ke stažení ZDE.
5
KOM(2006) 590 v konečném znění.
6
Evropská rada 8. a 9. 3. 2007 v Bruselu. Závěry předsednictví. Ke stažení ZDE.
7
KOM(2007) 1 v konečném znění.
2

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

7

• posílení partnerství a spolupráce na základě dvoustranného dialogu v oblasti
energetiky s USA a Čínou, Indií, Brazílií a dalšími rozvíjejícími se ekonomikami a
se zaměřením na snížení emisí skleníkových plynů, energetickou účinnost,
obnovitelné zdroje a nízkoemisní energetické technologie, zejména technologie
zachycování a skladování uhlíku (CCS);
• zajištění provedení Smlouvy o Energetickém společenství s ohledem na její další
rozvoj a možné rozšíření na Norsko, Turecko, Ukrajinu a Moldavsko;
• plné využívání nástrojů dostupných v rámci evropské politiky sousedství;
• posílení vztahů v oblasti energetiky s Alžírskem, Egyptem a dalšími
producentskými zeměmi v regionu Mašrek/Magreb;
• rozvíjení zvláštního dialogu s africkými zeměmi v oblasti energetiky a využívání
nástrojů Společenství k posílení zejména decentralizované energie z obnovitelných
zdrojů a obecně přístupu k energii v tomto regionu a její udržitelnosti, jakož i
energetických infrastruktur společného zájmu;
• podpora přístupu k energii v rámci Komise OSN pro udržitelný rozvoj.
Další předpokládaný vývoj
Akční plán k Energetické politice pro Evropu přijala Evropská rada na období 20072009. Realizace tohoto akčního plánu bude zhodnocena na zasedání jarních
Evropských rad v letech 2008 a 2009, přičemž na počátku roku 2010 by měla
Evropská komise vypracovat strategický přezkum v oblasti energetiky, na základě
kterého přijme Evropská rada v březnu 2010 nový Akční plán pro období od roku 2010.
Konkrétními úkoly, před kterými nyní EU stojí, je sjednání posílené Dohody o
partnerství a spolupráci s Ruskem (po překonání polského veta), navázání hlubší
spolupráce s Afrikou (výhledově na summitu EU-Afrika v prosinci 2007 v Lisabonu),
vypracování Strategie EU pro střední Asii (bude předložena ke schválení Evropské
radě v červnu 2007) a posílení Evropské politiky sousedství. V centru všech těchto
politik by měla být aktivní energetická spolupráce.
PROJEV JAVIERA SOLANY V EVROPSKÉM PALAMENTU
Popis problematiky
29. března 2007 vystoupil Vysoký představitel pro Společnou zahraniční a
bezpečnostní politiku (SZBP) na plénu Evropského parlamentu s projevem
k současné mezinárodní situaci a možnostem SZBP v roce 2007. Ve svém projevu se
zmínil i o návrhu USA umístit součást svého protiraketového systému do Polska a
České republiky. V rozpravě pak vystoupili zástupci všech politických skupin.8
Resumé z projevu
Provádění společné zahraniční politiky je jednou z největších současných výzev pro
Evropskou unii. 1) Svět od Evropské unie mnohé očekává. 2) Aktivní globální
působení a přítomnost v konfliktních oblastech od Evropské unie vyžadují i její
8

Projev vysokého představitele ke stažení ZDE. K vystoupením jednotlivých poslanců viz tisková zpráva EP ZDE.
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občané. EU má nyní 10 zahraničních misí (např. v Kinshase, Bosně, Gaze, Iráku) a
dvě další – v Afghánistánu a Kosovu – připravuje. Je třeba, abychom splnili očekávání
v nás vložená a to si vyžádá přiměřené zdroje.
Klíčovými oblastmi SZBP jsou Blízký východ, Írán, Balkán, východní Evropa a Afrika.
• Blízký východ: Největším problémem regionu je arabsko-izraelský konflikt. Plně
podporujeme úsilí prezidenta Abbáse, které vychází z dodržování již dříve
dosažených dohod (s Izraelem), vzájemného uznání (Palestiny a Izraele),
odmítnutí násilí a závazek k řešení prostřednictvím dohody. Plně podporujeme
dohodu z Mekky, kde se zástupci Hamásu a Fatáhu shodli na vytvoření společné
vlády. EU se nyní musí zavázat ke spolupráci s novými ministry zahraničí a financí
palestinské vlády.
• Írán: Zadržování 15 britských námořníků je naprosto nepřijatelné a musí
okamžitě skončit. Pokud jde o íránský jaderný program, jednota mezinárodního
společenství, vyjádřená přijetím rezoluce RB OSN č. 1747 (24. 3. 2007), je
významným poselstvím Íránu. Problematika vztahů s Íránem musí být zvažována
nejen v regionálním kontextu, ale i v souvislosti s evropským úsilím o nešíření
zbraní hromadného ničení.
• Západní Balkán: Velkou politickou výzvou pro EU bude Kosovo. Jedná se o
stabilitu celého regionu, do kterého EU investovala významné lidské i materiální
zdroje po více než 15 let. EU má proto životní zájem na urychleném nalezení
životaschopného řešení. Po určení statusu Radou bezpečnosti OSN připadne na
EU důležitý úkol spojený s prováděním statusu. Její civilní přítomnost v Kosovu
bude mít dvě složky. 1) Úřad zástupce mezinárodního společenství – který bude
dohlížet na provádění statusu. 2) Mise EBOP v oblasti policie, justice a cel – která
bude mít až 1500 členů, bude to historicky největší civilní mise EU. Na důležité
křižovatce se nyní nachází Srbsko. Jakmile zde bude utvořena nová vláda, EU
musí podniknout řadu kroků na podporu jí a jejího (reformního) programu. Řadě
velkých výzev čelíme i u Bosny a Hercegoviny. Bosenské úřady se musí pohnout
směrem k potřebným reformám, potřebným pro uzavření Dohody o stabilizaci a
přidružení mezi Bosnou a EU. Na prvním místě je reforma policie.
• Východní Evropa: Složité vnitropolitické situaci čelí Ukrajina. Je třeba jim
pomoci tuto situaci překonat. Pozitivním signálem je zahájení jednání (2.4. 2007) o
posílené Dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Ukrajinou. Jednoznačně ale
musíme odsoudit nepřiměřená opatření při potlačení oslav Dne svobody minulou
neděli (25.3.) v Bělorusku. Musíme vytrvale opakovat běloruským úřadům, že
takhle to prostě nejde. Pokud jde o Gruzii, znepokojující je stagnace ohledně
konfliktu v Podněstří. Obecně, je třeba vyvinout více aktivity směrem k zamrzlým
konfliktům, za spolupráce s Ruskem a USA.
• Afrika: bude ústředním bodem pozornosti EU v roce 2007. Vážná zůstává
situace v Dárfúru, která si dnes více než kdykoli jindy vyžaduje vojenskou
přítomnost OSN. Zvláštní pozornost EU si vyžadují také Somálsko a Konžská
demokratická republika, do které EU investovala již velmi mnoho úsilí a
prostředků a odkud se teď rozhodně nemůže stáhnout.
Kontakt:
Václav Štěrba, tel. 2237, email: sterbav@psp.cz
Štěpán Pecháček, tel. 2226, email: pechacek@psp.cz
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• Obranné struktury: Úspěšná činnost EU při prevenci a řešení konfliktů nyní
vyžaduje aktivitu ve dvou hlavních oblastech. 1) Vytvoření struktur civilního
krizového managementu, v rámci kterých se shromáždí prostředky EU na
podporu policie, soudnictví, vlády zákona, veřejné správy, civilní ochrany. 2)
Dosažení co největšího možného propojení mezi vojenskými a civilními aspekty
krizového managementu. Nedávné konflikty (Afghánistán, Irák) jasně ukazují, že
žádná krize nemá výlučně vojenské řešení, avšak jakákoli postkonfliktní obnova
země není možná bez vojenských stabilizačních sil.
• Systém protiraketové obrany: Evropská unie má svoji bezpečnostní a obrannou
politiku, proto by tato otázka měla být diskutována v rámci EU. Unie však není
vojenskou aliancí, proto nemůže přijímat v těchto otázkách žádná rozhodnutí.
Taková rozhodnutí náleží členským státům. Je ale důležité diskutovat celé téma
s našimi ruskými přáteli.
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. První diskuse k přípravě
summitu proběhla již na zasedání Coreperu 7.2. 2007.
Jednání v institucích EU
Přípravě summitu se dále věnoval Coreper ve středu 28.3. 2007. Předsednictví
informovalo o předběžné struktuře deklarace, kterou předjednává se Spojenými státy.
Měla by mít 7 částí:
• Úvod
• Posílení transatlantické ekonomiky, zejména v oblasti regulatorní konvergence
• Dohoda o leteckých službách
• Energetika a změna klimatu
• Aktuální otázky mezinárodních vztahů
• Mezinárodní bezpečnost – spolupráce v oblasti krizového řízení
• Další otázky vzájemných vztahů (např. vízová reciprocita)
Nejkontroverznějším bodem summitu bude pravděpodobně otázky energetické
spolupráce a změny klimatu. Zatímco pro Evropskou komisi a řadu členských států je
to velmi důležité téma, Spojené státy k němu přistupují zdrženlivěji.
Další předpokládaný vývoj
Tématu se bude Coreper věnovat i na svých dubnových setkáních. Konečnou pozici,
jakou bude na summitu obhajovat unijní „trojka“ (předsedkyně Evropské rady,
předseda Evropské komise, Vysoký představitel pro SZBP), schválí Rada pro
všeobecné záležitosti a vnější vztahy 23.-24. dubna 2007. Příprava summitu EU-USA
v roce 2009 s největší pravděpodobností připadne na české předsednictví.
Kontakt:
Václav Štěrba, tel. 2237, email: sterbav@psp.cz
Štěpán Pecháček, tel. 2226, email: pechacek@psp.cz
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DOKUMENTY SZBP EU
(Výběr dokumentů z databáze Rady EU)
Společný postoj Rady, kterým se prodlužují omezující opatření vůči některým
představitelům Běloruska – 6769/07
Datum: 13.3. 2007
Typ dokumentu: společný postoj přijatý podle hlavy V. Smlouvy o EU
Obsah dokumentu: Prodlužuje se společný postoj 2006/276/SZBP (z dubna 2006) o dalších 12
měsíců. Společný postoj zakazuje představitelům běloruského režimu (celkem 37 osob) vstup na
území členských EU.
Společná akce Rady na podporu činnosti Organizace pro zákaz chemických zbraní
(OPCW) v rámci provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení – 5557/07
Datum: 12.3. 2007
Typ dokumentu: společná akce přijatá podle hlavy V. Smlouvy o EU
Obsah dokumentu: Kromě obecné politické podpory činnosti OPCW společná akce také
vyčleňuje 1.700.000 eur na jednotlivé projekty realizované touto organizací.
Společná akce Rady na podporu ničení chemických zbraní v Ruské federaci v rámci
strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení – 6698/07
Datum: 9.3. 2007
Typ dokumentu: společná akce přijatá podle hlavy V. Smlouvy o EU
Obsah dokumentu: Cílem společné akce je pomoci Rusku při likvidaci jeho zásob chemických
zbraní. Pro rok 2007 se z rozpočtu EU na tento účel vyčleňuje 3.145.000 eur.
Rozšíření Dohody o partnerství a spolupráci (PCA) mezi EU a Ruskem o Bulharsko a
Rumunsko – 7295/07
Datum: 12.3. 2007
Typ dokumentu: pracovní dokument Rady. LIMITE
Obsah dokumentu: Dokument obsahuje návrh společného prohlášení EU a Ruska k rozšíření
působnosti PCA o nově přistoupivší země – Bulharsko a Rumunsko.
Energetická spolupráce mezi Afrikou a Evropou – 7170/07
Datum: 12.3. 2007
Typ dokumentu: pracovní dokument Rady
Obsah dokumentu: Pracovní skupina Rady pro energetiku vypracovala doporučení k energetické
spolupráci mezi EU a Afrikou. Tímto tématem by se v blízké budoucnosti měla zabývat Rada (a
přijmout k němu závěry).
Policejní reforma v Bosně a Hercegovině – 6256/07
Datum: 8.3. 2007
Typ dokumentu: zpráva
Obsah dokumentu: Jedná se o částečně odtajněný dokument Zvláštního zástupce EU pro Bosnu a
Hercegovinu kde se hodnotí stav prováděné policejní reformy.
Společný vojenský seznam EU – 6781/07
Datum: 12.3. 2007
Obsah dokumentu: Jedná se o aktualizovanou verzi společného vojenského seznamu EU –
vybavení, na které se vztahuje Kodex chování EU pro vývoz zbraní.
Kontakt:
Václav Štěrba, tel. 2237, email: sterbav@psp.cz
Štěpán Pecháček, tel. 2226, email: pechacek@psp.cz
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Akční plán pro boj proti terorismu – 7233/07
Datum: 9.3. 2007
Typ dokumentu: Akční plán. LIMITE
Obsah dokumentu: Předsednictví společně s koordinátorem boje proti terorismu předložili
aktualizovanou verzi Akčního plánu.
Civilní týmy rychlé reakce – 7135/07
Datum: 7.3. 2007
Typ dokumentu: pracovní dokument Rady. LIMITE
Obsah dokumentu: Materiál vypracovaný generálním sekretariátem Rady se zabývá dalšími
postupy při vytváření Civilních týmů rychlé reakce.
Společná akce Rady 2007/192/SZBP, kterou se mění společná akce 2005/355/SZBP o
poradní a pomocné misi Evropské unie pro reformu bezpečnostního sektoru v Konžské
demokratické republice (KDR) – úřední věstník L 87
Datum: 27.3. 2007
Typ dokumentu: společná akce přijatá Radou podle hlavy V Smlouvy o EU
Obsah dokumentu: Mise na podporu reformy bezpečnostního sektoru působí v Kongu od května
2005, prozatím její mandát trvá do července 2007. S blížícím se koncem mandátu je třeba udělat
přezkum činnosti mise a jejího dalšího působení. Posilují pravomoci vedoucího mise.
Společná akce Rady o prodloužení mandátu týmu podílejícího se na přípravách zřízení
možné mezinárodní civilní mise v Kosovu, včetně účasti zvláštního zástupce Evropské unie
– 7168/07
Datum: 19.3. 2007
Typ dokumentu: návrh společné akce Rady. LIMITE
Obsah dokumentu: Mandát přípravného týmu bude prodloužen do 31. července 2007. Případná
civilní mise EU bude do Kosova vyslána až ve chvíli, kdy bude rozhodnuto o statutu Kosova.
Diplomatické zastoupení předsednictví ve třetích zemích – 16838/06
Datum: 14.12. 2006
Typ dokumentu: pracovní dokument Rady
Obsah dokumentu: Diplomatické zastoupení předsednictví ve třetích zemích se odvíjí od
zvláštního systému Rady. ČR bude ve druhé polovině 2007 zatupovat Evropskou unii
v Moldavsku, Mongolsku, Uzbekistánu a Singapuru.
Posílení transatlantických ekonomických vztahů – 7782/07
Datum: 26.3. 2007
Typ dokumentu: pracovní dokument předsednictví. LIMITE
Obsah dokumentu: Jedná se o informační materiál vypracovaný předsednictvím ve spolupráci
s Komisí s výhledem blížícího se summitu EU-USA.
Pomocná hraniční mise EU pro Moldavsko a Ukrajinu – 7737/07
Datum: 22.3. 2006
Typ dokumentu: zpráva. LIMITE
Obsah dokumentu: Zpráva o činnosti mise za měsíc únor.
Operace Althea – 7596/07
Datum: 20.3. 2006
Typ dokumentu: zpráva
Obsah dokumentu: Zpráva o činnosti mise za období prosinec 2006-únor 2007. Zprávu posílá
Vysoký představitel EU generálnímu tajemníkovi OSN.
Kontakt:
Václav Štěrba, tel. 2237, email: sterbav@psp.cz
Štěpán Pecháček, tel. 2226, email: pechacek@psp.cz

