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EVROPSKÁ UNIE A POLITIKA ROZŠÍŘENÍ
(Vztah k Turecku a zemím západního Balkánu)
BOSNA A HERCEGOVINA
Pozadí
Stabilizační a asociační proces (SAP) je rámcovou politikou EU pro země západního Balkánu (ZB),
které byly na summitu Evropské unie a západního Balkánu v Záhřebu (2000) označeny za kandidáty
na členství. Hlavním nástrojem SAP jsou Stabilizační a asociační dohody (SAD), obdoba tzv.
evropských dohod uzavíraných v devadesátých letech se zeměmi střední a východní Evropy. Ze
zemí ZB zatím nebyly uzavřeny tyto dohody s Bosnou a Hercegovinou (BaH) a Srbskem.
S BaH byla jednání o SAD dohodě 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 její podpis.

Aktuálně
K završení reformního procesu (zejm. co se týče policie - sjednocení řízení a
financování na celostátní úrovni, depolitizace jejích struktur a vytvoření funkčního
územního členění) jsou vládní orgány v BaH opakovaně vyzývány Radou, Komisí i
Evropským parlamentem (viz např. usnesení EP z 15.3.).
3. května 2007 se členské státy EU definitivně shodly na podobě SAD mezi EU a
BAH. Předsednictví při této příležitosti opětovně připomnělo, že podmínky
stanovené pro uzavření této dohody stále nebyly naplněny. Předsednictví dále ve svém
prohlášení vyzvalo politické vedení BaH, aby si uvědomilo svoji odpovědnost a
překonalo překážky na cestě k pokroku v reformním procesu.
11. května 2007 byl novým vysokým představitelem mezinárodního společenství pro
Bosnu a Hercegovinu jmenován slovenský diplomat Miroslav Lajčák. Dosavadního
vysokého představitele Christiana Schwarz-Schillinga nahradí ve funkci od 1.7. 2007.
Miroslav Lajčák zároveň nahradí Schwarz-Schillinga ve funkci zvláštního zástupce EU
pro Bosnu a Hercegovinu (příslušný mandát přijme Rada v průběhu června 2007).
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.
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Aktuálně
31. května 2007 byl v Bosně a Hercegovině při společné akci srbské a bosenskosrbské policie zadržen Zdravko Tolimir, někdejší spolupracovník Ratka Mladiče, který
je rovněž ICTY obviněn ze spáchání válečných zločinů během občanské války
v letech 1992-1995.
Hned následující den bylo Tolimirovo zatčení oceněno Angelou Merkelovou a Olli
Rehnem na jejich společném setkání se srbským prezidentem Tadičem. Rehn dále
naznačil, že ještě v červnu by mohla být znovuobnovena jednání o Stabilizační a
asociační dohodě. K tomu je však zapotřebí, aby Rada (např. na svém zasedání 1819.6.) konstatovala „plnou spolupráci Srbska s ICTY“. Rada se bude rozhodovat
především na základě informací od vrchní žalobkyně ICTY Carly del Ponte.
TURECKO
Pozadí
Přístupové rozhovory s Tureckem, zahájeny 3. října 2005, zatím příliš nepokročily. Doposud se
podařilo uzavřít pouze jednu ze 35 negociačních kapitol (věda a výzkum) a jedna další byla otevřena
(průmysl a podnikání). Rozhodnutím Rady (11.-12. 12. 2006) byla jednání s Tureckem částečně
pozastavena v osmi kapitolách (volný pohyb zboží, svoboda poskytování sužeb, finanční služby,
zemědělství a rozvoj venkova, rybolov, doprava, celní unie, vnější vztahy), vzhledem k tomu že
Turecko nesplnilo závazky vyplývající z protokolu k Ankarské dohodě. Dokud tyto závazky
(otevření přístavů a letišť pro kyperské lodě a letadla) nesplní, nemůže být otevřena žádná z výše
zmíněných osmi kapitol, ani uzavřena žádná z kapitol ostatních.

Aktuálně
Nový francouzský prezident Nicolas Sarkozy ihned po svém zvolení potvrdil svůj
kurz z předvolební kampaně – jednoznačně odmítl možnost budoucího členství
Turecka v EU. Místo toho chce prosazovat model privilegovaného partnerství.
S ohledem na institucionální debatu v EU a na připravované parlamentní i
prezidentské volby v Turecku Sarkozy nechce prozatím debatu o perspektivě
tureckého členství otevírat. Tuto debatu by však chtěl dostat na pořad jednání
Evropské rady v prosinci 2007.
Francie tedy s největší pravděpodobností nebude ani blokovat otevření dalších tří
kapitol (Hospodářská a měnová politika, Statistika, Finanční kontrola), kterého by
německé předsednictví chtělo dosáhnout na mezivládní konferenci 26.6. 2007.
Poté, co summitu Evropské rady v prosinci 2006 dominovala otázka absorpční
kapacity Evropské unie, problematice rozšíření se zřejmě nevyhne ani letošní
prosincový summit. Je otázkou, zda se Francii podaří přesvědčit všechny členské státy
o nutnosti vedení debaty na citlivé téma stanovení hranice pro další rozšiřování.
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HLAVNÍ BODY AGENDY SZBP EU
(Aktivity v oblasti Společné zahraniční a bezpečnostní politiky
a vnějších vztahů EU)
JEDNÁNÍ O STATUSU KOSOVA
Popis problematiky
26. 3. 2007 předal Martti Ahtisaari Radě bezpečnosti OSN svůj konečný návrh na
budoucí status Kosova. V doprovodné zprávě1 ke svému návrhu konstatuje, že
nezávislost (zpočátku pod mezinárodním dohledem) je jediným možným řešením.
V pátek 12. května 2007 předložily USA Radě bezpečnosti návrh na rezoluci ke
konečnému statusu Kosova. Návrh vychází ze zprávy M. Ahtisaariho – předpokládá
nezávislost pod mezinárodním dohledem. EU by na převzetí civilní správy od
UNMIK měla 120 dnů dlouhé přechodné období. Jak se dalo předpokládat, Rusko
označilo návrh rezoluce za nepřijatelný a vyzvalo k dalším jednáním mezi Srbskem a
kosovskými Albánci. Očekávaný zlom v jednáních by mohl přijít na jednání summitu
G8 v Heiligendamu.2
Jednání v institucích EU
Tématu Kosova se věnovala Rada na svém zasedání 14.-15.5. 2007. Ministři potvrdili
shodu ohledně civilní mise EU, která by v Kosovu měla být rozmístěna do 120 dnů
od přijetí rezoluce Rady bezpečnosti OSN. Nadále však v EU přetrvává neshoda
ohledně Ahtisaariho návrhu řešení statusu.
Význam jednání pro EU
Přijetí rezoluce Rady bezpečnosti OSN je pro EU důležité proto, že tato rezoluce dá
Unii mandát pro její rozšířenou působnost v Kosovu. EU bude mít novou
odpovědnost jako hlavní civilní správce Kosova (náhrada dosavadního UNMIK),
připravuje též realizaci civilní mise EBOP (asistence v oblastech soudnictví, policie,
veřejné správy).
Nikdo z mezinárodního společenství nezpochybňuje hlavní roli Evropské unie v
jednáních o konečném statusu Kosova a při následném dohledu nad jeho
implementací. V tomto ohledu je důležité, aby Unie dokázala prezentovat silný
jednotný postoj. Neschopností nalézt shodu nad Ahtisaariho návrhem podstatně
snižuje vliv EU na jednání vedená v Radě bezpečnosti OSN. Potřeba jednotného
vystupování EU bude ještě silnější, pokud se Rada bezpečnosti OSN neshodne na
rezoluci a některé země přistoupí k jednostrannému uznání Kosova.

1

Souhrnný návrh i doprovodná zpráva ke stažení ZDE.
Spekulace v médiích nejčastěji zmiňují variantu „výměny“ mezi Ruskem a USA – Rusko přistoupí na nezávislost
Kosova, pokud se bude moci podílet na peacekeepingových silách v Kosovu a pokud USA přislíbí, že nepřizvou do
NATO Ukrajinu a Gruzii.
2
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SPOLEČNÝ POSTOJ EU KE KUBĚ
Popis problematiky
V červnu 2003 rozhodla Rada EU o uvalení diplomatických sankcí na Kubu, poté co
kubánská vláda v sérii policejních akcí zatkla a uvěznila 75 disidentů – vesměs
aktivistů v oblasti lidských práv. V lednu 2005 převážila v Radě skupina států
požadujících přehodnocení postoje ke Kubě a sankce byly rozhodnutím Rady
pozastaveny. Členské státy EU se zároveň zavázaly, že na všech setkáních
s kubánskými představiteli budou otevírat otázku lidských práv.
Na jednání Rady v červnu 2005 byla otázka postoje ke Kubě opět projednávána.
Několik států v čele s Českou republikou požadovalo v souvislosti s nelepšící se
situací v dodržování lidských práv znovuzavedení sankcí. Rada však rozhodla o
zachování statu quo s tím, že k otázce se znovu vrátí v červnu 2006.
V červnu 2006 přijala Rada závěry3, ve kterých konstatovala zhoršení situace v oblasti
lidských práv od června 2005. Za daný rok počet politických vězňů (zdokumentované
případy) přesáhl 330. Rada dále potvrdila svoji dosavadní politiku – o další rok
prodloužila platnost společného postoje, na základě kterého zůstávají pozastaveny
diplomatické sankce, přičemž každá návštěva členského státu EU na Kubě (na vyšší
úrovni) by měla během jednání otevřít otázku lidských práv.
Jednání v institucích EU
Téma Kuby se na jednání Coreperu dostalo již v dubnu v souvislosti s přípravou
summitu EU-USA. Především Spojené státy trvaly na zařazení zmínky ke kubánskému
režimu do společné deklarace summitu. V dokumentu nakonec obě strany prohlašují,
že „budeme podporovat lidská práva, svobodu tisku a svobodu slova v regionu
(Latinské Ameriky). Zejména pak budeme podporovat kubánský lid, který
usiluje o uplatňování těchto práv.“4
Zatímco Polsko nebo ČR by uvítaly i silnější vyjádření summitu ke Kubě, Španělsko či
Itálie by zase zmínku ke Kubě v prohlášení summitu nejraději neviděly. Výše uvedený
text je kompromisem přijatelným pro členské státy EU i USA. Diskuse v Coreperu
nicméně předznamenala, jak bude vypadat červnové jednání v Radě o
prodloužení/revizi společného postoje EU vůči Kubě.
Další předpokládaný vývoj
Společný postoj EU vůči Kubě bude diskutován na Radě pro všeobecné záležitosti a
vnější vztahy 18.-19. 6. 2007. Rada zřejmě rozhodne o jeho prodloužení o další rok
(do června 2008), případně přistoupí k jeho částečné revizi. Rozhodně lze ale
předpokládat komplikovaná jednání. Česká republika či Polsko se dlouhodobě
vyslovují pro silnější podporu lidských práv a spolupráce s kubánskou opozicí –
případně i znovuzavedením diplomatických sankcí, zatímco Španělsko považuje za

3
4

Závěry rady viz zde: 9947/06
2007 EU-US Summit statement – Promoting Peace, Human Rights and Democracy Worldwide – ke stažení ZDE.
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kontraproduktivní jakýkoli restriktivní přístup a prosazuje aktivní spolupráci
s kubánskou vládou. Pro přijetí společného postoje je v Radě nutná jednomyslnost.
Ve svých závěrech z června 2006 rozhodla Rada (mj. i z iniciativy České republiky), že
je zapotřebí vypracovat středně/dlouho-dobou strategii Evropské unie pro Kubu
(výchozím předpokladem pro vypracování takové strategie by byl fakt, že Fidel Castro
nebude žít věčně a EU se musí připravit na možná již brzkou změnu režimu na
Kubě). Skutečností však je, že téma strategie EU pro Kubu se od té doby na vyšší
úrovni (Rada, Coreper) neobjevilo. Vypracování strategie pro Kubu nenalezneme ani
v pracovním programu německého předsednictví, ani ve společném programu
předsednického tria (Německo, Portugalsko, Slovinsko).
TÉMATA EVROPSKÉ RADY
Popis problematiky
21. a 22. 6. 2007 v Bruselu proběhne summit Evropské rady (ER). V souladu
s jednacím řádem Rady, Rada pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy má nejpozději
čtyři týdny před summitem ER na návrh předsednictví schválit předběžný anotovaný
program ER. Předsednictví dále předkládá Radě k projednání návrh závěrů ER.
Jednání v institucích EU
První verzi anotovaného programu ER předložilo předsednictví již 7.5. 2007 (dok.
9249/07), další pak 14.5. 2007 (dok. 9448/07). Na základě jednání v orgánech Rady
pak předsednictví předložilo 29.5. 2007 návrh závěrů ER (aktuální verze z 5.6. – viz
dok. 10317/07). Na základě těchto dokumentů se přípravě ER opakovaně věnuje
Coreper a bude to též jedno z hlavních témat Rady pro všeobecné záležitosti a vnější
vztahy 18.-19. 6. 2007.
Diskuse k Evropské radě proběhne též na půdě Evropského parlamentu (EP). Ve
středu 6.6. 2007 bude EP na základě zprávy Elmara Broka (EPP-ED) a Enriqueho
Baróna Crespa (PSE) diskutovat institucionální reformu EU. Den nato se bude EP na
základě sdělení Komise a Rady věnovat přípravám celé ER.
Hlavní témata summitu
Kromě institucionální reformy EU (u které jednání mezi členskými státy stále
nejsou u konce) se summit ER bude věnovat oblasti justice a vnitra a
hospodářským, sociálním a environmentálním otázkám (podrobněji viz dok.
10317/07).
V oblasti Společné zahraniční a bezpečnostní politiky a vnějších vztahů EU schválí
ER novou strategii pro střední Asii (podrobněji viz studie PI č. 3.065 „Strategie
Evropské unie pro střední Asii“ z 11.5. 2007, či již konečnou podobu samotného
dokumentu - 10068/07). ER dále přijme závěry k reformě Evropské politiky
sousedství.
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SUMMIT EU-KANADA
Popis problematiky
Summit mezi Evropskou unií a Kanadou se uskutečnil 4.6. 2007 v Berlíně. EU zde
zastupovala Angela Merkel, José Barroso a Javier Solana. Místo konání summitu se
pravidelně střídá mezi EU a Kanadou (v květnu 2005 zorganizovala summit Kanada v
„Niagara-on-the-Lake“, v roce 2006 summit neproběhl).
Summit pokryl tři hlavní tématické okruhy: 1) Zahraničně-politické a bezpečnostní
otázky, 2) Ekonomické partnerství, 3) spolupráce v oblastech změny klimatu a
energetiky.
Výsledky summitu
Výstupem summitu je společná deklarace Evropské unie a Kanady. Ve věci víz jsou
zde více odraženy požadavky EU, když hned ve druhém odstavci deklarace říká, že:
„Naším společným cílem je volný a bezpečný pohyb osob mezi EU a Kanadou a osvobození všech
členských států EU od vízové povinnosti v nejbližší možné době. Pro dosažení větší transparentnosti
a konkrétního pokroku na cestě k bezvízovému styku mezi občany všech členských států EU a
Kanady, poskytne Kanada v blízké době informace o kritériích a postupech, které je třeba splnit pro
zproštění vízové povinnosti..
Ze zahraničně-politických témat se summit vyjádřil k situaci v Libanonu, Haiti a
Dárfúru. Hlavním tématem byl Afghánistán – zde se obě strany shodly na zapojení
Kanady do policejní mise EUPOL Afghánistán a na zapojení EU do práce Kanadou
vytvořeného ISTF (In-Service Training Facility) v Kandaháru.
Významným tématem summitu byla změna klimatu. Kanada původně nechtěla do
závěrečné deklarace zahrnout žádné konkrétní závazky ke snižování emisí. EU
prosazovala do deklarace text vyzývající rozvinuté země ke snížení emisí do roku 2020
o 30%. V deklaraci se nakonec obě strany shodly že je zapotřebí snížit emise
skleníkových plynů o polovinu do roku 2050 – přičemž Kanada se zavazuje ke snížení
0 60-70% ve srovnání s rokem 2006.
POLICEJNÍ MISE EU PRO 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 průzkumná mise proběhla 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
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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
Základní koncept budoucí mise EBOP v Afghánistánu schválila Rada 12.2. 2007
s tím, že mise by měla mít převážně policejní charakter s přesahem do dalších oblastí
vlády zákona (právní systém, justice). Cílem mise bude především reforma policejních
složek a to jak na centrální, tak na regionální a provinční úrovni. Toto rozhodnutí
Rady přivítala 23.3. 2007 Rada bezpečnosti OSN ve své rezoluci č. 1746.
Na svém zasedání 23.4. 2007 schválili ministři zahraničí operační plán mise. Na dalším
zasedání (14.5. 2007) pak Rada přijetím společné akce (2007/369/SZBP) rozhodla o
vytvoření policejní mise EUPOL Afghánistán. Na misi čítající 160 policejních
důstojníků by se mělo podílet 18 členských států EU a několik dalších států (Kanada,
Nový Zéland, Norsko).
V čele mise bude stát německý brigádní generál Friedrich Eichele (Německo má
dlouhodobou zkušenost s výcvikem afghánských policistů. V období 2002-2006 na
něj vyčlenilo přes 70 mil. Eur, výcvikem prošlo na 17000 policistů).
Další předpokládaný vývoj
Předpokládalo se, že mise bude zahájena do konce června 2007, ještě za německého
předsednictví. Protáhla se však jednání s afghánskou stranou ohledně strategických
cílů mise a imunity jejích členů. Mise tak zřejmě nezačne dříve než v srpnu 2007.
Původní mandát mise je ve společné akci stanoven na tři roky. Každých šest měsíců
bude proveden přezkum jejích aktivit, v roce 2010 proběhne celkové zhodnocení mise
a případně bude rozhodnuto o jejím prodloužení.
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DOKUMENTY SZBP EU
(Výběr dokumentů z databáze Rady EU)
Summit EU-USA – 9117/07
Datum: 2.5. 2007
Typ dokumentu: výstupy summitu
Obsah dokumentu: Dokument shrnuje výsledky summitu, který proběhl 30.4. 2007 ve
Washingtonu, obsahuje všechny summitem přijaté dokumenty.
Společný postoj Rady, kterým se prodlužují některá omezující opatření proti Uzbekistánu
– úřední věstník L 128
Datum: 14.5. 2007
Typ dokumentu: společný postoj Rady přijatý podle hlavy V. Smlouvy o EU
Obsah dokumentu: Rada o dalších šest měsíců prodloužila opatření zamezující vstup na území
EU osobám odpovědným za nepřiměřené použití síly v Andižanu (květen 2005) a za maření
nezávislého vyšetřování.
Společná akce Rady, kterou se mění a prodlužuje společná akce 2005/889/SZBP o zřízení
mise Evropské unie pro pomoc na hranicích na hraničním přechodu Rafáh (EU BAM
Rafah) – úřední věstník L 133
Datum: 23.5. 2007
Typ dokumentu: společná akce Rady přijatá podle hlavy V. Smlouvy o EU
Obsah dokumentu: Na základě žádosti palestinské i izraelské vlády bude činnost mise EU BAM
Rafah prodloužena o dalších 12 měsíců (do 24.5. 2008).
Společná akce Rady 2007/369/SZBP o zřízení policejní mise Evropské unie v Afghánistánu
(EUPOL AFGHANISTAN) – úřední věstník L 139
Datum: 30.5. 2007
Typ dokumentu: společná akce Rady přijatá podle hlavy V. Smlouvy o EU
Obsah dokumentu: Na dobu tří let se zřizuje policejní mise EU v Afghánistánu. Cílem mise je
zlepšit práci afghánských civilních policejních složek.
Summit EU-Kanada – 9425/07
Datum: 10.5. 2005
Typ dokumentu: pracovní dokument Rady. LIMITE
Obsah dokumentu: Předsednictví informuje o stavu příprav summitu EU-Kanada. Dokument
obsahuje návrh společného prohlášení, tak jak je v současné době předjednaný mezi
předsednictvím EU a Komisí na straně jedné a kanadskou vládou na straně druhé.
Summit EU-Kanada – kanadský návrh deklarace – 9872/07
Datum: 23.5. 2007
Typ dokumentu: pracovní dokument Rady. LIMITE
Obsah dokumentu: Dokument obsahuje kanadský návrh na podobu společného prohlášení
summitu EU-Kanada (4.6. 2007).
Summit EU-Kanada – návrh deklarace – 10106/07
Datum: 29.5. 2007
Typ dokumentu: pracovní dokument Rady. LIMITE
Obsah dokumentu: Návrh společného prohlášení summitu EU-Kanada, tak jak byl oběma
stranami předjednaný k 29.5. 2007.
Kontakt:
Václav Štěrba, tel. 2237, email: sterbav@psp.cz
Štěpán Pecháček, tel. 2226, email: pechacek@psp.cz

11

Příprava summitu EU – Japonsko – 10027/07
Datum: 29.5. 2007
Typ dokumentu: pracovní dokument Rady. LIMITE
Obsah dokumentu: Předsednictví v tomto materiálu informuje o stavu příprav summitu mezi EU
a Japonskem (proběhne 5.6. 2007 v Berlíně).
Evropská unie a střední Asie: Strategie pro nové partnerství – 10068/07
Datum: 29.5. 2007
Typ dokumentu: pracovní dokument Rady. LIMITE
Obsah dokumentu: Připravovaná strategie EU pro střední Asii již byla na nižších úrovních Rady
dopracována a nyní bude předložena ke přijetí Radou (18.-19. 6. 2007) a následně Evropskou radou.
Stažení tureckého příspěvku do vojenského Hlavního cíle 2010 – 9928/07
Datum: 23.5. 2007
Typ dokumentu: pracovní dokument Rady. LIMITE
Obsah dokumentu: Vojenský štáb EU informuje o memorandu, ve kterém Turecko oznamuje
důvody pro stažení svého příspěvku do Hlavního cíle 2010 (Headline Goal 2010).
Mandát zvláštního zástupce EU v Kosovu – 9846/07
Datum: 22.5. 2007
Typ dokumentu: pracovní dokument Rady. LIMITE
Obsah dokumentu: Jedná se o předběžný návrh mandátu zvláštního zástupce EU v Kosovu
vypracovaný sekretariátem Rady. Právní akt bude moci být přijat až poté, kdy Rada bezpečnosti
přijme rezoluci k novému uspořádání Kosova a vymezí též pravidla pro přítomnost
mezinárodního společenství (zejm. Evropské unie).
Příručka EU pro stav nouze a koordinaci krizového řízení – 10011/07
Datum: 30.5. 2007
Typ dokumentu: pracovní dokument Rady. LIMITE
Obsah dokumentu: V červnu 2006 přijala Rada příručku, podle které by členské státy měly
postupovat při stavech nouze a koordinovat své krizové řízení. Např. vytváří seznam národních
kontaktních bodů. Tento rok by měla Rada přijmout novou revidovanou verzi příručky.
Civilní týmy rychlé reakce – 7568/07
Datum: 29.5. 2007
Typ dokumentu: pracovní dokument Rady. LIMITE
Obsah dokumentu: Výbor pro civilní aspekty krizového managementu (CIVCOM) v tomto
dokumentu dává doporučení k dalším fázím implementace konceptu Civilních týmů rychlé reakce.
Strategie a akční plán pro boj proti terorismu – 9666/07
Datum: 21.5. 2007
Typ dokumentu: zpráva
Obsah dokumentu: Vždy jednou za půl roku je Evropské radě předkládána zpráva o provádění
strategie pro boj proti terorismu a Akčního plánu pro boj proti terorismu. Tato poslední zpráva
pokrývá období od prosince 2006.
Činnost EU v oblasti prevence ozbrojených konfliktů – 8715/07
Datum: 25.5. 2007
Typ dokumentu: zpráva
Obsah dokumentu: Zprávu o provádění programu EU na prevenci ozbrojených konfliktů (přijat
Evropskou radou v Göteborgu v červnu 2001) předkládá předsednictví vždy jednou za rok
Evropské radě.
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Štěpán Pecháček, tel. 2226, email: pechacek@psp.cz

