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

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

DOKUMENTY SZBP EU
(Výběr dokumentů z databáze Rady EU)

Václav Štěrba

Parlament České republiky
Kancelář Poslanecké sněmovny

Parlamentní institut

Přehled dokumentů SZBP EU

září 2007

2

OBSAH
OBSAH _________________________________________________________ 2

EVROPSKÁ UNIE A POLITIKA ROZŠÍŘENÍ __________________ 3
STAV PŘÍSTUPOVÝCH JEDNÁNÍ S CHORVATSKEM _____________ 3
STAV PŘÍSTUPOVÝCH JEDNÁNÍ S TURECKEM _________________ 4

HLAVNÍ BODY AGENDY SZBP EU ___________________________ 5
BARMA ______________________________________________________ 5
EVROPSKÝ PARLAMENT A ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ______ 6
KOSOVO _____________________________________________________ 8
LIBYE _______________________________________________________ 9
VOJENSKÁ MISE EU V ČADU A STŘEDOAFRICKÉ REPUBLICE _ 10
ZIMBABWE NA SUMMITU EU-AFRIKA ________________________ 11

DOKUMENTY SZBP EU ______________________________________ 12

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

3

EVROPSKÁ UNIE A POLITIKA ROZŠÍŘENÍ
(Vztah k Turecku a zemím západního Balkánu)
STAV PŘÍSTUPOVÝCH JEDNÁNÍ S CHORVATSKEM
Pozadí
Přístupová jednání s Chorvatskem byla zahájena 3. října 2005. Z celkového počtu 35 kapitol
unijního acquis se doposud podařilo uzavřít dvě kapitoly (Věda a výzkum, Vzdělání a kultura). Deset
dalších kapitol bylo mezitím otevřeno, šest z nich v červnu tohoto roku k závěru německého
předsednictví.
Ve zprávě o pokroku Chorvatska za rok 2006 konstatovala Evropská komise, že přístupové
rozhovory začaly velmi dobře a Chorvatsko se pilně činí v adaptaci své legislativy na unijní
acquis. Hlavní výzvou pro rok 2007 pak je v tomto pokroku nepolevit a zaměřit se zejména na
reformy v oblastech soudnictví, veřejné správy a boje proti korupci.

Aktuálně
V současné době jsou otevřeny negociační kapitoly Právo usazování a svoboda
poskytování služeb, Právo společností, Právo duševního vlastnictví, Finanční služby,
Informační společnost a média, Hospodářská a měnová politika, Statistika, Podniková
a průmyslová politika, Celní unie a Finanční kontrola. Během portugalského
předsednictví se očekává otevření dalších kapitol – Transevropské sítě, Ochrana
zdraví a spotřebitele, Vnější vztahy a Finanční a rozpočtová ustanovení.
Celkový počet otevřených kapitol naznačuje slušné tempo vedení přístupových
rozhovorů. Na druhou stranu, zatím se jedná spíše o kapitoly jednodušší. Obtížnými
kapitolami, které přístupové rozhovory dozajista hodně protáhnou budou Justice a
vnitro, Soudnictví a základní práva, Hospodářská soutěž, Veřejné zakázky či
Zemědělství. Vzhledem ke špatné zkušenosti z přístupových rozhovorů s Bulharskem
a Rumunskem bude Unie přísně trvat na splnění všech stanovených podmínek před
uzavřením jednotlivých kapitol.
Chorvatsko opakovaně deklarovalo ambici dokončit přístupová jednání ještě v roce
2008, tak aby se už v roce 2009 mohlo stát členem EU. Od počátku bylo zřejmé že
taková ambice je nereálná a vývoj přístupových rozhovorů to jen potvrzuje. Nelze
vyloučit, že přístupová jednání by mohla být ukončena už za (a s přispěním) českého
předsednictví. Nicméně i takový výhled by byl velmi optimistický (Přístupové
rozhovory s lucemburskou skupinou zemí, mezi nimiž byla i Česká republika, trvaly
téměř celých pět let, další rok pak byl zapotřebí pro ratifikaci Přístupové smlouvy
všemi členskými a tehdy kandidátskými státy. Lze očekávat, že jednání s Chorvatskem
budou trvat přinejmenším stejně dlouho, ne-li déle s ohledem na další rozšíření acquis
od let 1998-2002).

Kontakt:
Václav Štěrba, tel. 2237, email: sterbav@psp.cz
Štěpán Pecháček, tel. 2226, email: pechacek@psp.cz
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STAV PŘÍSTUPOVÝCH JEDNÁNÍ S TURECKEM1
Pozadí
Přístupové rozhovory mezi EU a Tureckem byly zahájeny 3. října 2005. Jednání však začala být
velmi záhy blokována ze strany Kypru, vzhledem ke stále nevyřešené otázce rozděleného ostrova.
Rozhodnutím Rady v prosinci 2006 byla jednání s Tureckem 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.
S Tureckem byla zatím uzavřena jen jedna kapitola (Věda a výzkum) a další tři byly otevřeny
(Podniková a průmyslová politika, Statistika, Finanční kontrola – všechny tři během německého
předsednictví). Vývoj dalších jednání je jednoznačně spojený s vyřešením kyperské otázky a v té věci
Unie čeká na ústupek turecké vlády. Jistá očekávání byla vkládána do parlamentních voleb, které se
konaly v červenci.

Aktuálně
V červencových volbách jednoznačně zvítězila vládní Strana spravedlnosti a rozvoje
v čele s premiérem Erdoganem. V 550 členném parlamentu obsadila 340 křesel,
parlament pak již 5. září vyslovil důvěru nové Erdoganově vládě. Bývalý ministr
zahraničí Abdulláh Gül byl krátce předtím zvolen prezidentem.
První zahraniční cesta nově zvoleného prezidenta vedla do turecké části Kypru. Ve
svém projevu ve zdejším parlamentu Gül zopakoval pozici Turecka, že kyperský
problém by neměl být spojován s přístupovými rozhovory Turecka a EU. Dále vyzval
ke zrušení obchodního embarga uvaleného Unií na severní Kypr. Dokud se tak
nestane, Turecko nepřestane blokovat přístup kyperských lodí a letadel do tureckých
přístavů a na turecká letiště.
V listopadu 2007 předloží Evropská komise další hodnotící zprávu o pokroku
přístupových jednání s Tureckem. Není vyloučeno, že se perspektivou tureckého
členství v EU bude zabývat Evropská rada v prosinci, byť nepřímo prostřednictvím
diskuse o budoucnosti EU. Usnesení k Turecku připravuje též Evropský parlament,
první diskuse v jeho zahraničním výboru již proběhla 11. září.

1

Podrobně k negociačnímu procesu viz např. EU-TURKEY-MONITOR,
Integrationsforschung, č. 3/2, červenec 2007. Ke stažení ZDE.
Kontakt:
Václav Štěrba, tel. 2237, email: sterbav@psp.cz
Štěpán Pecháček, tel. 2226, email: pechacek@psp.cz
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HLAVNÍ BODY AGENDY SZBP EU
(Aktivity v oblasti Společné zahraniční a bezpečnostní politiky
a vnějších vztahů EU)
BARMA
Popis problematiky
Ve středu 26.9. 2007 barmské bezpečnostní složky razantním způsobem zasáhly proti
obyvatelům protestujícím proti vládnoucímu vojenskému režimu. Demonstrace
zahájily již v srpnu stovky buddhistických mnichů, když impulsem vedoucím
k protestům bylo náhlé několikanásobné zvýšení cen pohonných hmot. K protestu se
posléze začaly přidávat buddhistické kláštery po celé zemi. V posledním týdnu před
zásahem bezpečnostních sil se do protestů masivně zapojila i politická opozice a
desetitisíce dalších lidí.
Situaci se mimořádně věnovala Rada bezpečnosti OSN v noci ze středy na čtvrtek
27.9. 2007. Ve svém prohlášení vyjádřila znepokojení nad násilným zásahem proti
demonstrantům. Zejména Čína, ale také Rusko, se však postavily proti přijetí sankcí.
Spojené státy americké přijaly sankce vůči Barmě již v úterý 25.9. (byly rozšířeny cílené
ekonomické a vízové sankce pro představitele vojenského režimu).
První omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru přijala Rada EU již v roce 1996.
Společný postoj přijatý v roce 2006 (2006/318/SZBP) zahrnoval zbrojní embargo,
pozastavení rozvojové pomoci (s výjimkou humanitárních projektů a programů na
podporu demokracie a lidských práv), zákaz vstupu vybraným osobám na území EU,
zmrazení jejich kont a pozastavení vládních návštěv na vysoké úrovni (ministři,
náměstci, političtí ředitelé). Vzhledem k tomu, že EU nezaznamenala v Barmě
zlepšení v oblasti lidských práv ani pokrok směrem ke všeobecnému demokratickému
procesu, účinnost společného postoje 2006/318/2006 byla v dubnu 2007 Radou
prodloužena o dalších 12 měsíců.
Jednání v institucích EU
V úterý 25.9. vydalo předsednictví prohlášení SZBP, ve kterém se jménem Unie
solidarizovalo s barmskými protestanty a vyzvalo barmskou vládu k nepoužívání násilí
vůči pokojně protestujícímu obyvatelstvu. V opačném případě by Unie přistoupila
k rozšíření současného sankčního režimu.
Jednání o situaci v Barmě bylo mimořádně doplněno na program Coreperu 27.9.
Členské státy se v zásadě shodly na nutnosti rychle a účinně reagovat, včetně
možnosti zpřísnění cílených sankcí proti režimu a také prostřednictvím apelu na Indii
a Čínu, jejichž vliv je v daném regionu rozhodující.2
2

Podrobněji viz Zápis z Coreperu 27.9. 2007, TIC. č. 4910/2007, 28. září 2007.

Kontakt:
Václav Štěrba, tel. 2237, email: sterbav@psp.cz
Štěpán Pecháček, tel. 2226, email: pechacek@psp.cz
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Evropský parlament
Evropský parlament se otázkou lidských práv zabývá poměrně často a přijímá kritická
usnesení.3 Opakovaně požaduje propuštění Do Aun Schan Su Ťij a dalších politických
vězňů. Do Aun Schan Su Ťij dokonce v minulosti vyznamenal Sacharovovou cenou
za svobodu myšlení. Opakovaně též kritizuje působení vlád Ruska, Číny a Indie, které
s barmským režimem aktivně obchodují a to včetně dodávek zbraní a strategických
surovin.
Ve čtvrtek 27. září přijal Evropský parlament další rezoluci reagující na nejnovější dění
v Barmě.4 V tomto usnesení odsoudil „brutální odpověď barmských orgánů“ na
pokojnou demonstraci barmských mnichů a desetitisíců dalších barmských obyvatel.
Dále vyzval Čínu a Rusko, aby podpořily prohlášení Rady bezpečnosti OSN
jednoznačně odsuzující čin barmských bezpečnostních složek. Rada bezpečnosti by
pak měla pověřit generálního tajemníka OSN podniknutím kroků usnadňujících
v Barmě národní usmíření a přechod k demokracii.
Evropský parlament také vyzval Radu EU, aby v součinnosti s dalšími aktéry
mezinárodního společenství připravila koordinovaný soubor dalších opatření, včetně
cílených ekonomických sankcí, které by byly použity proti barmskému režimu, pokud
by pokračoval v násilí a nereagoval na výzvu k návratu k demokracii.
Další předpokládaný vývoj
O zpřísnění či rozšíření omezujících opatření vůči Barmě by mohla Rada rozhodnout
prostřednictvím přijetí společného postoje již na svém zasedání 15.10. 2007.
V Evropském parlamentu se objevila iniciativa, vycházející především z řad EPP-ED
a ALDE, k bojkotu olympijských her v Pekingu, pokud se Čína aktivně nezasadí o
zastavení represí ze strany barmské vlády. O této výzvě chtějí zástupci EP diskutovat
s předsednickou zemí a dalšími evropskými vládami.
EVROPSKÝ PARLAMENT A ENERGETICKÁ BEZPEČNOST
Popis problematiky
K energetice se Evropský parlament vyjádřil již v rámci Usnesení o příspěvku k
jarnímu zasedání Evropské rady v roce 2007, které přijal 14.2. 2007.5 Zde EP
především zdůraznil, že: „Energetická politika, a zejména zabezpečení dodávek
energie, se musí stát nedílnou součástí společné zahraniční a bezpečnostní politiky a
společné politiky rozvoje obchodu Evropské unie. Je třeba vytvořit společnou

3

Od května 2005 již přijal pět takových usnesení. Poslední usnesení ze září 2007 je ke stažení ZDE.
Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Barmě, 27. 9. 2007. Ke stažení ZDE.
5
Usnesení Evropského parlamentu o příspěvku k jarnímu zasedání Evropské rady v roce 2007 v souvislosti s
lisabonskou strategií, 14.2. 2007. Ke stažení ZDE.
4

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

7

strategii, která by zabezpečila a diverzifikovala dodávky a tranzitní trasy a stala se tak
důkazem solidarity v rámci Evropské unie.“
Debata pokračovala i v následujících měsících. Např. 28. února 2007 proběhlo
z iniciativy předsedy Zahraničního výboru (Jacek Saryusz-Wolski, EPP-DE, Polsko)
veřejné slyšení na téma „Směrem ke společné evropské zahraniční energetické
politice?“
Jednání v Evropském parlamentu
26. září 2007 přijal Evropský parlament usnesení s názvem „Směrem ke společné
evropské zahraniční politice v oblasti energií.“ Jedná se o poměrně rozsáhlou a
podrobnou rezoluci, ve které EP vyzývá k vytvoření této politiky s tím, že energetická
politika by měla být nedílnou součástí společné zahraniční politiky EU. V souvislosti
s konáním mezivládní konference vyzývá k přijetí odpovídajícího smluvního základu
pro oblast energetiky a energetické bezpečnosti. Do Smluv by měla být začleněna
ustanovení týkající se zabezpečení dodávek, tranzitu a investic souvisejících
s energetickou bezpečností a prosazování energetické účinnosti. Na druhou stranu
nesmí být zpochybněno svrchované právo členských států na strategickou volbu
týkající se skladby energie.
Zahraniční energetická politika EU musí být plně v souladu s principy a cíly její
zahraniční politiky, kterými jsou zejména zachování míru, ochrana lidských práv a
podpora demokracie a právního státu. Unie by též měla stát v čele celosvětového boje
proti změnám klimatu a to jak úsilím o naplňování Kjótského protokolu, tak aktivní
snahou o vytvoření vícestranného rámce pro omezení emisí skleníkových plynů po
roce 2012.
Evropský parlament vyzývá Radu a Komisi, aby ještě do konce roku 2007 vytvořily
přesný plán, včetně podrobného časového rámce, vedoucí k vytvoření evropské
zahraniční politiky v oblasti energií. Po vstupu Reformní smlouvy v platnost by měl
být jmenován Vysoký představitel pro zahraniční energetickou politiku (funkce
personálně propojená s funkcí Vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a
bezpečnostní politiku), který by koordinoval všechny aktivity EU týkající se energetiky
a energetické bezpečnosti. Výchozím dokumentem evropské zahraniční energetické
politiky by pak měla být Smlouva o energetické chartě, jakožto nejvýznamnější
mezinárodní instrument pro spolupráci v oblasti energetiky.
Další předpokládaný vývoj
Klíčovými dokumenty k energetické politice EU jsou nyní závěry Evropské rady
z března 2007 a s nimi související Akční plán pro období 2007-2009. První přezkum
provádění tohoto akčního plánu provede Evropská rada v březnu 2008. Počátkem
roku 2009 by Evropská komise měla předložit aktualizovaný strategický přezkum
v oblasti energetiky, na základě kterého by byl přijat nový akční plán pro období od
roku 2010 dále.
Kontakt:
Václav Štěrba, tel. 2237, email: sterbav@psp.cz
Štěpán Pecháček, tel. 2226, email: pechacek@psp.cz
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KOSOVO
Popis problematiky
20. července byla bezúspěšně ukončena jednání v Radě bezpečnosti OSN. Vzhledem
k přetrvávajícímu nesouhlasu Ruska s návrhem rezoluce předloženým společně
Francií, Spojenými státy a Velkou Británií nebylo ani vyvoláno hlasování o této
rezoluci. V zásadě tak byl opuštěn Ahtisaariho plán jako základ pro další jednání –
budoucí status Kosova se nyní bude hledat prostřednictvím dalších jednání mezi Srby
a kosovskými Albánci.
Vedením jednání pověřila OSN tzv. Trojku (USA, Rusko, Evropská unie), což je
upravený formát původní kontaktní skupiny (USA, Rusko, Německo, Francie, Velká
Británie, Itálie).
Jednání v institucích EU
V Evropské unii nadále přetrvává rozpor mezi členskými státy, kdy zejm. Slovensko,
Rumunsko, Řecko a Kypr odmítají řešení, které by bylo vnucené jedné ze stran (tedy
jednostranné vyhlášení nezávislosti ze strany Kosova a její následné mezinárodní
uznání).
Jakékoli řešení mimo rámec OSN by bylo nepřijatelné i pro řadu dalších států, jak
potvrdilo i neformální setkání ministrů zahraničí EU 7.-8. září v portugalské Viana do
Castelo. Další diskuse ministrů zahraničních věcí k tématu je plánována na jednání
Rady 15.10. 2007.
Další předpokládaný vývoj
18. a 19. září se zástupci Trojky v Londýně setkali se zástupci Srbska a kosovských
Albánců. Další setkání proběhlo 28. září v New Yorku na okraji Valného shromáždění
OSN. Obě setkání však skončila bez úspěchu, zástupci Srbska i Kosova nadále
setrvávají na svých pozicích. Další setkání se uskuteční v průběhu října.
10. prosince 2007 by Trojka měla prezentovat zprávu o výsledcích jednání mezi
Srbskem a kosovskými Albánci a doporučit další postup. Nelze vyloučit, že při
nenalezení shody ohledně statusu přistoupí kosovský parlament k vyhlášení
nezávislosti.
V listopadu 2007 proběhnou v Kosovu parlamentní volby. Srbská vláda i srbský
prezident již vyzvali Srby žijící v Kosovu k jejich bojkotu.

Kontakt:
Václav Štěrba, tel. 2237, email: sterbav@psp.cz
Štěpán Pecháček, tel. 2226, email: pechacek@psp.cz
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LIBYE
Popis problematiky
Od roku 1999 zadržovala Libye pět bulharských sestřiček a palestinského lékaře, které
vinila z úmyslného nakažení 426 libyjských dětí v Benghází virem HIV. Libyjskými
soudy byli tito zdravotníci i odsouzeni k smrti. Vykonání rozsudku však bylo
odkládáno, mj. i vzhledem k tlaku Evropské unie.
Dle EU neoprávněné zadržování těchto zdravotníků bylo dlouhodobě na překážku
prohlubování vztahů mezi Unií a Libyí. Libye se na rozdíl od ostatních států
Maghrebu/Mashreku nepodílela na Barcelonském procesu, dokonce ani nemá s EU
uzavřenou asociační dohodu, na základě které by mohl být uzavřen Akční plán
v rámci Evropské politiky sousedství. Libye rovněž nemá přístup k prostředkům
z unijního programu MEDA.
V červenci 2007 Libye po intenzivních jednáních s EU a zejména Francií zadržované
zdravotníky propustila (změnila jim trest na doživotí a k odpykání trestu je vydala do
jejich země, kde vzápětí obdrželi milost).
Jednání v institucích EU
V návaznosti na vyřešení problému zadržovaných zdravotníků má Unie s Libyí
normalizovat své vztahy. Zejména by měla být zahájena jednání o rámcové dohodě
mezi EU a Libyí, která by pokrývala všechny oblasti spolupráce (obchod, migrace,
lidská práva, energetická spolupráce, politický dialog atd.). Radou pro justici a vnitro
(18.9.) měly být přijaty závěry (bez diskuse jako bod A, obsah závěrů byl předjednán
v pracovní skupině), ve kterých by Evropská komise byla vyzvána k vypracování
návrhu směrnic pro jednání o této dohodě.6
Přijetí závěrů ale zablokovala Belgie. Ne však pro jejich obsahovou stránku, jako spíše
z principu. Belgie trvá na tom, že politika EU vůči Libyi by měla být nejprve
projednána na odpovídající politické úrovni a teprve poté by měly být přijaty závěry.
Tématu Libye se proto budou věnovat ministři zahraničí členských států na jednání
Rady 15. října 2007.
Další předpokládaný vývoj
Na prohloubení vztahů s Libyí, zejména prostřednictvím uzavření široké a právně
závazné dohody, panuje v EU všeobecná shoda. Lze však na půdě Rady očekávat
hlubší diskusi o další politice EU vůči této zemi, způsobu jejího zapojení do
Barcelonského procesu, Evropské politiky sousedství atd.

6

Návrh závěrů viz dok. 12943/07
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VOJENSKÁ MISE EU V ČADU A STŘEDOAFRICKÉ REPUBLICE
Popis problematiky
S iniciativou vyslání vojenské mise do východního Čadu a na sever Středoafrické
republiky přišla na počátku července 2007 Francie. Jednalo se o jednu z prvních
zahraničně-politických iniciativ prezidenta Sarkozyho. Rada pro všeobecné záležitosti
a vnější vztahy se v rámci jednání o situaci v Dárfůru zabývala i touto možností a ve
svých závěrech ji též připustila.7
Vyslání mise by mělo být doplňujícím opatřením k úsilí EU o stabilizaci situace
v Dárfůru (EU zde finančně a technicky podporuje misi Africké unie, podporuje další
posílení mezinárodní přítomnosti prostřednictvím hybridní mise AU/OSN a též se
podílí na humanitární pomoci). Krize v Dárfůru je vnímána jako problém regionální,
s přesahy do Čadu a Středoafrické republiky. Spolu se statisíci dárfůrských uprchlíků
se sem přenesly i konflikty mezi znepřátelenými skupinami a kritická humanitární
situace. Všeobecně se má za to, že bez stabilizace v příhraničních oblastech těchto
zemí není do budoucna možná stabilizace situace v samotném Dárfůru.
Jednání v institucích EU
V EU existuje politická shoda na vyslání vojenské mise do Čadu a Středoafrické
republiky. 27.8. přijala Rada bezpečnosti OSN předsednické prohlášení, ve kterém
vyjádřila zájem řešit situaci súdánských uprchlíků v Čadu a Středoafrické republice
prostřednictvím multidimenzionální mise vedené Evropskou unií. V pátek 14.9.
předložili evropští členové Rady bezpečnosti OSN tomuto orgánu návrh rezoluce na
vyslání příslušné mise.
Do mise by EU měla vyslat zhruba 4.000 vojáků. Nejvíce se na jejím složení bude
podílet Francie, příspěvek přislíbily i další země (např. Polsko). Mise bude otevřena i
nečlenským státům EU (na unijních misích se obvykle podílejí např. Norsko či
Kanada). Hlavní štáb bude mít mise v Paříži. Mandát mise se bude odvíjet od textu
rezoluce Rady bezpečnosti OSN a od obsahu schválené společné akce.
Další předpokládaný vývoj
Vojenská mise bude realizována v rámci Evropské bezpečnostní a obranné politiky.
Její vyslání tedy bude muset schválit Rada prostřednictvím společné akce (přijímá se
jednomyslně). Společná akce by měla být přijata během října, v návaznosti na přijetí
rezoluce Radou bezpečnosti OSN. Zahájena by měla být v říjnu nebo listopadu
tohoto roku, předpokládaná délka trvání mise je 12 měsíců.

7

Závěry Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy, 23.7. 2007. Ke stažení ZDE.
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ZIMBABWE NA SUMMITU EU-AFRIKA
Popis problematiky
Portugalské předsednictví má zvláštní zájem na uspořádání summitu EU-Afrika,
předběžně naplánovaném na 8.-9. prosince 2007. Bude se jednat v pořadí o druhý
takový summit (první se konal v roce 2000 v Káhiře). Summit se měl konat též v roce
2003, nicméně tenkrát musel být odvolán kvůli neshodě Evropské unie a Africké unie
ohledně účasti prezidenta Zimbabwe Roberta Mugabeho. V roce 2002 přijala EU
omezující opatření vůči Zimbabwe, na základě kterých mají vybraní představitelé
režimu (včetně prezidenta Mugabeho) zakázán vstup na území EU.
Vycházeje ze Strategie EU pro Afriku, summit EU-Afrika by měl položit základy
strategickému partnerství mezi oběma kontinenty. Diskutovány by měly být
především otázky chudoby, nelegální migrace, zdraví, vzdělávání či změny klimatu.
Jednání v institucích EU
Na úrovni Rady nebo Coreperu se zatím o dalším postupu Unie nejednalo, mj. i
proto, že pro portugalské předsednictví se jedná o delikátní diplomatickou situaci.
Britský premiér Gordon Brown se jasně vyjádřil, že v případě Mugabeho účasti na
summit nepřiletí. Pro některé Africké země je naopak nepřijatelné, že by Mugabe
neměl být pozván a zřejmě by v takovém případě i zvážily vlastní účast.
Jednoznačně proti účasti Roberta Mugabeho na summitu se staví Evropský
parlament. Ve svém usnesení o Zimbabwe, z dubna 20078, mj. vyzývá Radu, aby:
• zajistila důsledné uplatňování současných omezujících opatření všemi členskými státy včetně
zbrojního embarga a zákazu cestování, přičemž zdůrazňuje, že otázku Zimbabwe nelze oddělovat
od širších vztahů EU s Afrikou; vyzývá proto Radu, aby zajistila, že na plánovanou schůzku
EU-Afrika na nejvyšší úrovni, která se bude konat v Lisabonu v prosinci 2007, nebudou pozvány
žádné ze zakázaných osob, ani se jí nezúčastní; je toho názoru, že nedůsledné uplatňování cílených
sankcí vážně podrývá politiku EU vůči Zimbabwe a je velkým zklamáním pro ty, kdo v
Zimbabwe usilují o podporu mezinárodního společenství;
• dále rozšířila cílená omezující opatření a seznam zakázaných jednotlivců, aby obsahoval
daleko více činitelů Mugabeho režimu včetně vládních ministrů, poslanců a guvernérů, příslušníků
vojenských sil, členů ústřední informační služby a příslušníků policie a guvernéra Reserve Bank of
Zimbabwe
Další předpokládaný vývoj
Portugalskému předsednictví zřejmě nezbude, než prezidenta Mugabeho na summit
pozvat. Nicméně bude se jej snažit přimět, buď přímo nebo prostřednictvím dalších
afrických zemí, aby se ze summitu omluvil. Pokud by Mugabe nakonec pozvání přijal
a přijel, Velká Británie a možná i některé další státy EU by na summit vyslaly místo
premiérů níže postavené zástupce vlád.
8

Usnesení Evropského parlamentu o Zimbabwe. 26. dubna 2007. Ke stažení ZDE.
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DOKUMENTY SZBP EU
(Výběr dokumentů z databáze Rady EU)
Rozvoj a upevňování vnějších služeb: 2007-2008 – 12810/07
Datum: 12.9. 2007
Typ dokumentu: Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu
Obsah dokumentu: Komise v materiálu informuje o rozvoji svých vnějších služeb. V roce 2007
plánuje otevřít čtyři nové delegace – ve Východním Timoru, Ázerbajdžánu, Černé Hoře a při
Africké unii (Addis Abeba). V roce 2008 plánuje Komise otevřít svá zastoupení v Uzbekistánu a
při Radě Evropy. Na plnohodnotné delegace by měly být přeměněny regionalizované delegace
v Kyrgyzstánu a Tádžikistánu a stejně tak v Nepálu, Jemenu, Džibutsku, Togu a Libérii.
Civilní hlavní cíl 2008 – 12774/07
Datum: 11.9. 2007
Typ dokumentu: pracovní dokument Rady. LIMITE
Obsah dokumentu: Během portugalského předsednictví by měl být završen program rozvoje
civilních kapacit EU (Civilní hlavní cíl 2008) a zároveň přijat program nový. Portugalské
předsednictví v tomto materiálu navrhuje postupy směrem k tomuto cíli.
Pomocná hraniční mise EU pro Moldavsko a Ukrajinu – 12448/07
Datum: 28.8. 2007
Typ dokumentu: zpráva. LIMITE
Obsah dokumentu: Pomocná hraniční mise EU je rozmístěna při hranicích mezi Moldavskem a
Ukrajinou od prosince 2005, jejím cílem je posílit správu hranic a hraničních přechodů a zamezit
tak pašování, nelegálním přechodům a celním podvodům. Tento dokument obsahuje zprávu a
činnosti mise za červenec 2007.
Vojenská operace EU v Čadu a Středoafrické republice – 12764/07
Datum: 10.9. 2007
Typ dokumentu: pracovní dokument Rady. LIMITE
Obsah dokumentu: Dokument obsahuje základní fakta a okolnosti připravované mise EU. Na
4.000 vojáků ze zemí EU by mělo být rozmístěno ve východním Čadu a na severu Středoafrické
republiky.
Společná akce Rady o vojenské operaci Evropské unie v Čadu a Středoafrické republice –
12459/07
Datum: 24.9. 2007
Typ dokumentu: návrh společné akce Rady
Obsah dokumentu: Prostřednictvím společné akce vyšle Evropská unie svoji vojenskou misi do
Čadu a Středoafrické republiky. Vyslání mise by mělo být doplňujícím opatřením k úsilí EU o
stabilizaci situace v Dárfůru, která má přesahy do Čadu a Středoafrické republiky
(prostřednictvím uprchlíků a rovněž přeshraničním vedením bojů mezi znepřátelenými
kmenovými skupinami).
Závěry Rady o Libyi – 12943/07
Datum: 14.9. 2007
Typ dokumentu: návrh závěrů Rady.
Kontakt:
Václav Štěrba, tel. 2237, email: sterbav@psp.cz
Štěpán Pecháček, tel. 2226, email: pechacek@psp.cz
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Obsah dokumentu: Rada se ve svých závěrech, jakmile budou přijaty, vyjádří k budoucnosti
vztahů mezi EU a Libyí, poté co Libye konečně propustila zadržované zdravotníky.
Společná akce Rady, která doplňuje a prodlužuje mandát zvláštního zástupce pro střední
Asii – 12332/07
Datum: 25.9. 2007
Typ dokumentu: návrh společné akce Rady
Obsah dokumentu: Zejména s ohledem na přijetí (v červnu 2007) Strategie Evropské unie pro
střední Asii se upravuje mandát pro činnost zvláštního zástupce (nové úkoly se týkají zejména
energetické bezpečnosti, lidských práv, spolupráce s OBSE při prevenci konfliktů, spolupráce
s dalšími regionálními organizacemi atd.)
Dohoda mezi Evropskou unií a Chorvatskou republikou o její účasti na policejní misi
Evropské unie v Afghánistánu – 10619/07
Datum: 17.9. 2007
Typ dokumentu: návrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody na základě čl. 24 SEU. LIMITE
Obsah dokumentu: Rozhodnutím Rady budou stanoveny pravidla pro účast Chorvatska na
policejní misi EU v Afghánistánu (EUPOL Afghanistan, zřízena společnou akcí Rady
2007/369/SZBP ze 30. května 2007.
Operace Althea – čtvrtletní zpráva – 13227/07
Datum: 25.9. 2007
Typ dokumentu: zpráva
Obsah dokumentu: Čtvrtletní zprávu o činnosti vojenské operace EU v Bosně a Hercegovině
předkládá pravidelně Vysoký představitel pro SZBP generálnímu tajemníku OSN.
Výměna klasifikovaných informací EU se třetími zeměmi a organizacemi – 13059/07
Datum: 19.9. 2007
Typ dokumentu: pracovní dokument Rady
Obsah dokumentu: Jedná se o informační materiál, který obsahuje přehled všech bezpečnostních
dohod a administrativních ustanovení, podle kterých se řídí výměna klasifikovaných informací
mezi Evropskou unií a třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi.
Zpráva EU o soudržnosti politik v zájmu rozvoje – 13135/07
Datum: 21.9. 2007
Typ dokumentu: pracovní dokument Evropské komise
Obsah dokumentu: Evropská komise v této zprávě hodnotí pokrok v realizaci Konceptu
soudržnosti politik v rámci rozvoje. Tento koncept vychází z předpokladu, že nejenom
rozvojovou politikou může EU ovlivnit vývoj v rozvojových zemích. V úvahu je třeba brát i
další politiky s implikacemi pro rozvojové země, politiky týkající se životního prostředí, změny
klimatu, bezpečnosti, zemědělství, rybolovu, sociálních rozměrů globalizace, migrace, výzkumu,
informační společnosti, dopravy a energetiky.
Boj proti financování terorismu – 11948/07
Datum: 20.9. 2007
Typ dokumentu: zpráva. LIMITE
Obsah dokumentu: Pravidelná šestiměsíční zpráva o provádění Strategie proti financování
terorismu, kterou přijala Evropská rada v prosinci 2004.
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