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

listopad 2007

2

OBSAH
OBSAH _____________________________________________________________________ 2
HLAVNÍ BODY AGENDY SZBP EU____________________________________________ 3
BARMA/MYANMAR ___________________________________________________________________
TÉMATA NA EVROPSKÉ RADĚ _________________________________________________________
ROZVOJOVÁ POLITIKA EU_____________________________________________________________
SUMMIT S ČÍNOU _____________________________________________________________________
SUMMIT S INDIÍ ______________________________________________________________________

3
3
4
6
7

DOKUMENTY SZBP EU______________________________________________________ 8

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

3

HLAVNÍ BODY AGENDY SZBP EU
(Aktivity v oblasti Společné zahraniční a bezpečnostní politiky
a vnějších vztahů EU)
BARMA/MYANMAR
Popis problematiky
Rada pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy přijala 15.10. 2007 závěry, ve kterých
odsoudila brutální zásahy barmské vlády proti demonstrujícím a vyzvala ji
k okamžitému zastavení represí a propuštění všech zadržovaných. V návaznosti na
varování barmské vlády prostřednictvím prohlášení předsednictví z 25.9. rozhodla
Rada o rozšíření stávajících omezujících opatření (zbrojní embargo, pozastavení
rozvojové pomoci, zákaz vstupu vybraným osobám na území EU, zmrazení jejich
kont, omezení investic a pozastavení vládních návštěv na vysoké úrovni) a přijetí
sankcí nových. Ty zahrnují zákaz dovozu dřeva a dřevařských produktů a dále kovů,
minerálů a drahých kamenů. Zároveň jsou zakázány vývozy technologií a vybavení
využitelných v dřevařském a důlním průmyslu a (nové) investice do těchto oblastí.
Jednání v institucích EU
Na svém zasedání 19.11. 2007 přijala Rada společný postoj 2007/750/SZBP,
prostřednictvím kterého se výše jmenované sankce implementují. Dále přijala závěry,
ve kterých zopakovala své výzvy barmské vládě a zároveň připomněla, že její příslušné
orgány rozpracovávají možnosti dalších sankcí. Rada přivítala jmenování Piero Fassina
zvláštním vyslancem EU pro Barmu. Tohoto poslance italského parlamentu (a
bývalého ministra spravedlnosti) jmenoval do funkce Javier Solana. Jeho hlavním
úkolem je koordinovat aktivity EU směrem k Barmě, měl by také podporovat úsilí
Ibrahima Gambariho, zvláštního vyslance OSN pro Barmu.
Další předpokládaný vývoj
Společný postoj byl přijat na dobu neurčitou s tím, že bude průběžně přezkoumáván.
Otevřené jsou možnosti jak zpřísnění sankcí, tak jejich uvolnění, v závislosti na
činnosti barmské vlády. I nadále je však zřejmé, že bez aktivního zapojení Číny, Indie
a dalších států v regionu, které jsou hlavními obchodními partnery barmské vlády,
nebudou mít evropské sankce znatelný efekt. Tématu se bude Rada opět věnovat 10.
prosince 2007.
TÉMATA NA EVROPSKÉ RADĚ
Popis problematiky
14. 12. 2007 proběhne v Bruselu summit Evropské rady (ER). V souladu s jednacím
řádem Rady, Rada pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy má nejpozději čtyři týdny
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před summitem ER schválit předběžný anotovaný program ER. Předsednictví dále
předkládá Radě k projednání návrh závěrů ER
Jednání v institucích EU
Komentovaný návrh agendy Evropské rady předložilo předsednictví 16.11. 2007 (dok.
15278/07). Na základě jednání ve Výboru velvyslanců (15.11., 21.11., 28.11.) pak
předsednictví 3.12. 2007 předložilo první návrh závěrů ER (dok. 16000/07).
Tato Evropská rada se bude věnovat třem hlavním oblastem: 1) Svoboda, bezpečnost
a právo (migrační politika, boj proti terorismu, posílení policejní a justiční spolupráce),
2) Hospodářské, sociální a environmentální otázky (Lisabonská strategie, změna
klimatu, přezkum strategie udržitelného rozvoje, námořní politika, Galileo), 3) Vnější
vztahy (viz níže).
Další předpokládaný vývoj
V oblasti vnějších vztahů by měly být přijaty závěry ke Kosovu, výsledkům summitu
EU-Afrika a Evropské politice sousedství – se zdůrazněním strategického významu
vztahů se středomořskými zeměmi. Zmíněna by měla být důležitost vztahů EU se
strategickými světovými partnery (Brazílie, Ukrajina, Rusko, Čína, Indie, Afrika), první
zasedání Transatlantické hospodářské rady (9.11. 2007), Rozvojové cíle milénia či
Evropský konsensus o humanitární pomoci.
Otevřené je prozatím zařazení dalších témat, která podporují některé členské státy
(mírový proces na Blízkém východě, Írán, Barma/Myanmar, revize Evropské
bezpečnostní strategie).
ROZVOJOVÁ POLITIKA EU
Popis problematiky
Během každého předsednictví je jedno zasedání Rady pro všeobecné záležitosti a
vnější vztahy (GAERC) věnováno otázkám rozvojové politiky (za účasti ministrů pro
rozvojovou politiku). Podobně se vždy jednou za předsednictví věnuje GAERC
otázkám bezpečnostní a obranné politiky (za účasti ministrů obrany).
Jednání v institucích EU
Portugalsko zahrnulo jak oblast rozvojové politiky, tak bezpečnostní a obranné
politiky, na agendu GAERC 19.11. 2007. Na společném zasedání ministrů obrany a
ministrů pro rozvojovou politiku byly diskutovány problematika rozvoje a
bezpečnosti (a jejich vzájemná provázanost), možnosti reakce EU na nestabilní situace
v rozvojových zemích, základní principy chování v humanitárních krizích, koherence
evropské migrační a rozvojové politiky, spolupráce s rozvojovými zeměmi v oblasti
změny klimatu, podpora afrického zemědělského sektoru a Dohody o hospodářském
partnerství (EPA´s). Ke všem těmto tématům byly přijaty závěry.1
1

Závěry GAERC z 19.11. 2007 ke stažení ZDE.
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Evropská komise se do debaty zapojila prostřednictvím několika dokumentů.
Zejména akcentovala problematiku postupů EU při nestabilních situacích
v rozvojových zemích2, obchodních vztahů se zeměmi AKP3, udržitelného rozvoje4,
změny klimatu5, rozvoje zemědělství v Africe6 či celkové efektivity rozvojové politiky
Evropského společenství.7
Evropský parlament přijal 15.11. 2007 usnesení o reakci EU na nestabilní situace v
rozvojových zemích,8 a 29.11. 2007 usnesení o podpoře afrického zemědělství a
usnesení k Evropskému konsensu o humanitární pomoci.9
Význam tématu rozvojové politiky
Šíře debaty v Radě, aktivita Evropské komise a mimořádný zájem Evropskému
parlamentu (který v rekordně krátkém termínu projednal Sdělení Komise o postupech
EU v nestabilních situacích, tak aby usnesení bylo přijato ještě před jednáním Rady
ministrů) svědčí o rostoucí pozornosti vůči rozvojové politice EU. Stále více je též
sledována souvislost rozvojové politiky s dalšími činnostmi EU majícími vnější
rozměr (energetická bezpečnost, životní prostředí a změna klimatu, zemědělská
politika, obchodní politika, bezpečnostní a obranná politika).
Portugalské předsednictví během svého působení ještě dále akcentovalo rozvoj vztahů
se zeměmi a regiony rozvojového světa (mimořádný červencový summit s Brazílií,
posílení Evropské politiky sousedství s důrazem na její jižní dimenzi, mimořádné
diplomatické úsilí při přípravě prosincového summitu s Afrikou).
Rozvojové politice bude věnována velká pozornost i v následujících letech a to
v souvislosti s definicí působnosti nyní vytvářeného Evropského útvaru pro vnější
činnost, v rámci revize Evropské bezpečnostní strategie či s ohledem na blížící se
termín pro naplnění Rozvojových cílů Milénia.

2

Sdělení Evropské komise – úvahy o postupu EU v nestabilních situacích – činnost ve složitém prostředí pro trvale
udržitelný rozvoj, stabilitu a mír2, KOM(2007) 643 v konečném znění, kód Rady 14356/07
3
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě: Dohody o hospodářském partnerství. Kód Rady 14498/07.
4
Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu: Zpráva o pokroku v plnění Strategie pro udržitelný rozvoj 2007.
Kód rady 14238/07.
5
Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu: Založení globální aliance pro změnu klimatu mezi Evropskou
unií a chudými rozvojovými zeměmi, které jsou změnou klimatu nejvíce ohroženy. Kód Rady 13107/07.
6
Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu - Podpora afrického zemědělství. Návrh na spolupráci v rámci
kontinentu a regionů v oblasti rozvoje zemědělství v Africe. Kód Rady 12190/07.
7
Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu - Výroční zpráva za rok 2007 o rozvojové politice Evropského
společenství a o provádění vnější pomoci v roce 2006. Kód Rady 11141/07.
8
Ke stažení ZDE.
9
Obě usnesení ke stažení ZDE.
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SUMMIT S ČÍNOU
Popis problematiky
10. summit mezi EU a Čínou se uskutečnil 28.11. 2007 v Pekingu. Hostitelskou stranu
zastupoval premiér Wen Ťia-pao, Evropská unie byla zastoupena předsedou
Evropské rady José Socratem a předsedou Evropské komise José Barrosem. Hlavním
výstupem summitu bylo společné prohlášení (dok. 16070/07).
Jednání v institucích EU
Přípravě summitu se v průběhu listopadu věnovaly příslušné orgány Rady, 19.11. pak i
samotná Rada ministrů. Jako hlavní témata jednání byly identifikovány:
- Budoucnost vzájemných vztahů
- Otázka Tchaj-wanu
- Příprava Dohody o partnerství a spolupráci
- Hospodářské a obchodní otázky (zejm. znepokojivý propad obchodní bilance
v neprospěch EU)
- Spolupráce v oblastech energetiky a změn klimatu
- Lidská práva
- Z mezinárodních otázek pak rozvoj a stabilita v Africe, Myanmar a Severní
Korea, Blízký a Střední východ (zejm. Írán), Kosovo a průběh summitu ASEM.
Tradičně citlivým tématem je zbrojní embargo, které Unie uplatňuje vůči Číně od
zásahu jejích bezpečnostních složek na Náměstí nebeského klidu v roce 1989. Na
straně Unie patří mezi zastánce zvednutí embarga zejm. Francie (velmi aktivně se o to
zasazoval prezident Chirac), podporu měl tento krok i u bývalého německého
kancléře Gerharda Schrödera. Po vyhrocení vztahů Číny s Tchaj-wanem v roce 2005
(přijetí Zákona proti odtržení), s nedostatkem pokroku na poli lidských práv a
zejména s výměnou politických špiček ve Francii a Německu, má dnes zvednutí
embarga v Evropě spíše slabou podporu.
Politicky choulostivé je též téma Tchaj-wanu. Unie se dlouhodobě snaží v této otázce
vystupovat neutrálně. 25.10. k tématu vydal prohlášení Vysoký představitel pro SZBP
Javier Solana.10 Zde potvrdil, že Unie podporuje politiku jedné Číny a zároveň ale
očekává, že problematika tchaj-wanské úžiny bude vyřešena mírumilovně
prostřednictvím jednání obou stran. EU je proti jakékoli jednostranné akci, která by
mohla zvýšit napětí.
Hlavní výstupy summitu
Ve společném prohlášení ze summitu se obě strany vyjádřily ke všem výše zmíněným
otázkám, bez výraznějšího průlomu či přijetí nového závazku ve kterékoli z nich.
Určitým posunem však je společně deklarovaná vůle aktivně zasáhnout proti
rostoucímu deficitu obchodní bilance na straně EU (o 30% za tento rok, zejména
10

Ke stažení ZDE.
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následkem slabého kurzu Juanu a dalších ochranářských opatření čínské vlády). Za
tímto účelem bude do konce března 2008 mezi Evropskou komisí a čínskou vládou
zřízen „Dialog na vysoké úrovni o hospodářských a obchodních otázkách.“
SUMMIT S INDIÍ
Popis problematiky
8. summit mezi EU a Indií proběhl 30.11. 2007 v Dillí. Indickou stranu zastupoval
premiér Manmohan Singh a další členové jeho vlády. Za Evropskou unii se summitu
zúčastnili předseda Evropské rady José Socrates, vysoký představitel pro SZBP Javier
Solana, předseda Evropské komise José Barroso a komisař pro obchod Peter
Mandelson. Výstupem summitu je společné prohlášení (dok. 16029/07).
Jednání v institucích EU
Během přípravných jednání k summitu byly identifikovány tři hlavní tématické okruhy
pro jednání:
- Vztahy mezi EU a Indií: současný vývoj v Indii a Evropské unii, provádění
strategického partnerství mezi EU a Indií prostřednictvím akčního plánu,
hospodářské a obchodní otázky (jednání o Dohodě o volném obchodu).
- Globální témata: rozvojové otázky, energetická spolupráce a změna klimatu
(především v kontextu konference na Bali), jednání ve WTO o rozvojové agendě
z Dohá, nešíření zbraní a odzbrojení, boj proti terorismu.
- Aktuální mezinárodní otázky: arabsko-izraelský konflikt, udržitelný rozvoj
v Africe, situace v Barmě/Myanmaru, vnitropolitické dění v Pákistánu, vývoj
v Afghánistánu a další regionální témata (konflikt na Srí Lance, situace v Nepálu).
Problematickým bodem vztahů mezi EU a Indií je otázka liberalizace obchodu
s průmyslovými výrobky, o kterou Unie usiluje jak na půdě WTO, tak v rámci jednání
o Dohodě o volném obchodu. S cílem dosáhnout pokroku v této oblasti se summitu
účastnil i komisař Mandelson.
Další předpokládaný vývoj
Ve společném prohlášení se obě strany v duchu spolupráce vyjádřily ke všem výše
zmíněným otázkám. Ohledně uzavření Dohody o volném obchodu summit žádné
rozhodnutí neučinil, nicméně předseda indické vlády vyjádřil naději, že k podpisu
dohody by mohlo dojít v průběhu jednoho roku (do příštího summitu). Z hlediska
EU bude však klíčový obsah dohody – tak aby se nejednalo pouze o odbourání
dovozních cel, ale také netarifních bariér, které působí evropským firmám velké
problémy. Neshody i nadále přetrvávají v postojích k jednání na půdě WTO.
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DOKUMENTY SZBP EU
(Výběr dokumentů z databáze Rady EU)
Společná akce Rady 2007/732/SZBP, kterou se mění společná akce 2007/106/SZBP o
prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro Afghánistán – úřední věstník L295
Datum: 13.11. 2007
Typ dokumentu: společná akce Rady přijatá podle hlavy V. Smlouvy o EU
Obsah dokumentu: S ohledem na působení policejní mise EU v Afghánistánu se upravuje
mandát pro činnost zvláštního zástupce EU. Tento má vedoucímu policejní mise poskytovat
vedení v otázkách místní politické situace. Zvláštní zástupce EU a velitel operace se podle
potřeby vzájemně konzultují.
Společná akce Rady 2007/733/SZBP, kterou se mění společná akce 2007/369/SZBP o zřízení
policejní mise Evropské unie v Afghánistánu – úřední věstník L295
Datum: 13.11. 2007
Typ dokumentu: společná akce přijatá podle hlavy V. Smlouvy o EU
Obsah dokumentu: V souladu s pokyny pro velitelskou a řídící strukturu pro civilní mise EU
(pokyny přijaty v červnu 2007) se odpovídajícím způsobem upravuje společná akce o zřízení
EUPOL Afghánistán (přijata v květnu 2007). Zejména se jedná o vymezení pravomocí mezi
velitelem civilní operace, vedoucím mise a Politickým a bezpečnostním výborem.
Společný postoj Rady 2007/734/SZBP o omezujících opatřeních proti Uzbekistánu – úřední
věstník L295
Datum: 13.11. 2007
Typ dokumentu: společný postoj Rady přijatý podle hlavy V. Smlouvy o EU
Obsah dokumentu: 15. října rozhodla Rada ve svých závěrech o prodloužení zbrojního embarga
vůči Uzbekistánu o dalších dvanáct měsíců a vízových restrikcí o dalších šest měsíců. Nicméně,
s cílem povzbudit uzbecké orgány k další aktivitě, EU nebude nadcházejících šest měsíců vízové
restrikce uplatňovat. Rozhodnutí se provádí přijetím společného postoje Rady.
Společná akce Rady 2007/744/SZBP, kterou se mění a prodlužuje společná akce
2006/623/SZBP o zřízení týmu EU podílejícího se na přípravách zřízení možného
mezinárodního civilního úřadu v Kosovu, včetně účasti zvláštního zástupce Evropské unie
– úřední věstník L301
Datum: 19.11. 2007
Typ dokumentu: společná akce Rady přijatá podle hlavy V. Smlouvy o EU
Obsah dokumentu: Doba použitelnosti společné akce 2006/623/SZBP končila ke 30.11. 2007.
Vzhledem k tomu, že otázka statusu Kosova zůstává stále nevyřešená, trvání společné akce se
prozatím prodlužuje do 31. března 2008 (nebo do 30 dnů od jmenování mezinárodního civilního
zástupce/zvláštního zástupce EU pro Kosovo).
Společná akce Rady 2007/778/SZBP, kterou se mění a prodlužuje společná akce
2006/304/SZBP o zřízení plánovacího týmu EU (EUPT Kosovo) v souvislosti s možnou
operací EU pro řešení krize v oblasti právního státu a v dalších možných oblastech
v Kosovu – úřední věstník L312
Datum: 29.11. 2007
Typ dokumentu: společná akce Rady přijatá podle hlavy V. Smlouvy o EU
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Obsah dokumentu: Společná akce zaměřená na přípravu budoucí civilní mise EU v Kosovu se
prodlužuje do 31. března 2008. Nejpozději do 31. ledna 2008 Rada rozhodne, zda tuto společnou
akci dále prodloužit. Mandát pro působení plánovacího týmu je upraven do souladu s pokyny pro
velitelskou a řídící strukturu pro civilní mise EU.
Společná akce Rady 2007/749/SZBP o policejní misi Evropské unie (EUPM) v Bosně a
Hercegovině – úřední věstník L303
Datum: 19.11. 2007
Typ dokumentu: společná akce Rady přijatá podle hlavy V. Smlouvy o EU
Obsah dokumentu: V souladu s pokyny pro velitelskou a řídící strukturu pro civilní mise EU
(pokyny přijaty v červnu 2007) se odpovídajícím způsobem upravuje společná akce o zřízení
EUPM v Bosně a Hercegovině (přijata v listopadu 2005). Zejména se jedná o vymezení
pravomocí mezi velitelem civilní operace, vedoucím mise a Politickým a bezpečnostním
výborem. Na základě zvacího dopisu (19.9. 2007), ve kterém orgány Bosny a Hercegoviny
vyzvaly Unii k prodloužení operace, rozhodla Rada o jejím prodloužení do konce roku 2009.
Společná akce Rady 2007/748/SZBP o změně společné akce 2007/87/SZBP, kterou se mění a
prodlužuje mandát zvláštního zástupce Evropské unie v Bosně a Hercegovině – úřední
věstník L303
Datum: 19.11. 2007
Typ dokumentu: společná akce Rady přijatá podle hlavy V. Smlouvy o EU
Obsah dokumentu: Nově se vymezuje mandát pro působení zvláštního zástupce EU v Bosně a
Hercegovině (Miroslav Lajčák). Mezi jeho úkoly zejména patří: nabízet poradenství a podporu
EU v politickém procesu, podporovat celkovou politickou koordinaci Unie v BaH, poskytovat
veliteli vojenských sil EU a vedoucímu politické mise politické poradenství v otázkách místního
politického rozměru, zajišťovat soulad a soudržnost opatření Unie vůči veřejnosti, podporovat
provádění restrukturalizace policie a přípravu ústavní reformy, přispívat k rozvoji a upevňování
dodržování lidských práv a základních svobod.
Společná akce Rady 2007/753/SZBP o podpoře dohledu a kontroly MAAE v Korejské
lidově demokratické republice v rámci provádění strategie EU proti šíření zbraní
hromadného ničení – úřední věstník L304
Datum: 19.11. 2007
Typ dokumentu: společná akce Rady přijatá podle hlavy V. Smlouvy o EU
Obsah dokumentu: V červenci 2007 začala Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE)
provádět ujednání o dohledu a kontrole, pokud jde o odstavení jaderných zařízení v KLDR. Pro
provádění tohoto ujednání však v současné době rozpočet MAAE nedisponuje potřebnými
finančními prostředky. EU poskytne MAAE mimořádný mimorozpočtový příspěvek až do výše
1,780 milionů eur, použitelný na dobu 18 měsíců.
Společná akce Rady 2007/760/SZBP, kterou se mění a prodlužuje společná akce
2005/190/SZBP o Integrované misi Evropské unie na podporu právního státu v Iráku,
EUJUST LEX – úřední věstník L305
Datum: 22.11. 2007
Typ dokumentu: společná akce Rady přijatá podle hlavy V. Smlouvy o EU
Obsah dokumentu: Společná akce o misi na podporu právního státu v Iráku, přijatá v březnu
2005, se dále prodlužuje do 30 dubna 2008 (poté bude dále přezkoumána, předpokládá se její
trvání do konce roku 2009). V mandátu se upravuje linie velení, tak aby byla v souladu s pokyny
pro velitelskou a řídící strukturu pro civilní mise EU.
Kontakt:
Václav Štěrba, tel. 2237, email: sterbav@psp.cz
Štěpán Pecháček, tel. 2226, email: pechacek@psp.cz
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Společný postoj Rady 2007/761/SZBP, kterým se obnovují omezující opatření proti Pobřeží
slonoviny – úřední věstník L305
Datum: 22.11. 2007
Typ dokumentu: společný postoj Rady přijatý podle hlavy V. Smlouvy o EU
Obsah dokumentu: Omezující opatření zahrnující zbrojní embargo, zákaz vstupu na území EU
vybraným osobám a zmrazení jejich finančních prostředků se v návaznosti na rezoluci Rady
bezpečnosti OSN (1782/2007 z 29. října 2007) prodlužují do 31. října 2008.
Společný postoj Rady 2007/750/SZBP, kterým se mění společný postoj 2006/318/SZBP,
kterým se obnovují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru – úřední věstník L308
Datum: 19.11. 2007
Typ dokumentu: společný postoj Rady přijatý podle hlavy V. Smlouvy o EU
Obsah dokumentu: Přijetím společného postoje se provádí závěry Rady EU z 15. října, kde Rada
rozhodla o rozšíření stávajících sankcí o zákaz dovozu dřeva a dřevařských produktů a dále
kovů, minerálů a drahých kamenů. Zároveň se zakazuje vývoz technologií a vybavení
využitelných v dřevařském a důlním průmyslu a (nové) investice do těchto oblastí.
Závěry Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy – 15240/07, 15238/07
Datum: 19.11. 2007
Typ dokumentu: závěry Rady
Obsah dokumentu: Rada pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy na svém setkání v Bruselu
přijala závěry k Barmě/Myanmaru, Kolumbii, Mírovému procesu na Blízkém východě,
Libanonu, západnímu Balkánu, Evropské bezpečnostní a obranné politice, bezpečnosti a rozvoji,
koherenci politik pro rozvoj, dohodám o hospodářském partnerství a k rozvoji zemědělského
sektoru v Africe.
Společná akce Rady, kterou se mění společná akce 2005/797/SZBP o policejní misi
Evropské unie pro Palestinská území – 14628/07
Datum: 27.11. 2007
Typ dokumentu: návrh společné akce. LIMITE
Obsah dokumentu: Společná akce o policejní misi pro Palestinská území byla přijata v listopadu
2005 na období tří let. Touto navrhovanou společnou akcí se pouze nově upravuje velitelská a
řídící struktura mise, tak aby byla v souladu s pokyny pro civilní mise, které Rada přijala
v červnu 2007.
Společná akce Rady, kterou se mění společná akce 2005/889/SZBP o zřízení mise Evropské
unie pro pomoc na hranicích na hraničním přechodu Rafáh – 14805/07
Datum: 26.11. 2007
Typ dokumentu: návrh společné akce. LIMITE
Obsah dokumentu: I v tomto případě navrhovaná společná akce pouze upravuje velitelskou a
řídící strukturu mise.
Civilní týmy rychlé reakce: implementační proces – 15939/07
Datum: 29.11. 2007
Typ dokumentu: pracovní dokument Rady. LIMITE
Obsah dokumentu: Hodnotící dokument k dosavadnímu působení Civilních týmů rychlé reakce a
možnostem dalšího rozšíření stávajících kapacit.

Kontakt:
Václav Štěrba, tel. 2237, email: sterbav@psp.cz
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Příspěvek Evropské unie k boji proti destabilizujícímu hromadění a šíření ručních palných
a lehkých zbraní – 15494/07
Datum: 26.11. 2007
Typ dokumentu: zpráva
Obsah dokumentu: V pořadí již šestou výroční zprávu o provádění společné akce
2002/589/SZBP schválila Rada na svém zasedání 19.11. 2007.
Návrh společné strategie Afrika-EU a prvního akčního plánu této strategie (2008-2010) –
14799/07
Datum: 16.11. 2007
Typ dokumentu: pracovní dokument Rady
Obsah dokumentu: Společná strategie Afrika-EU a jí rozvíjející podrobná akční plán by měly být
přijaty na summitu Evropské unie a Afriky, který se bude konat 8.-9. 12. v Lisabonu.
Evropská obranná agentura – rozpočet a finanční rámec – 15634/07
Datum: 27.11. 2007
Obsah dokumentu: Ministři obrany členských států EU schválili 19.11. 2007 na jednání Rady
rozpočet pro Evropskou obrannou agenturu na rok 2008. Opětovně nebylo dosaženo shody
ohledně přijetí tříletého finančního rámce.
Pokyny pro práci Evropské obranné agentury v roce 2008 – 15413/07
Datum: 19.11. 2007
Obsah dokumentu: Pokyny pro práci Evropské obranné agentury v následujícím roce přijali
ministři obrany na jednání Rady 19.11. 2007.
Zpráva o činnosti Evropské obranné agentury – 14937/07
Datum: 9.11. 2007
Typ dokumentu: zpráva
Obsah dokumentu: Zprávu vypracovanou ředitelem Evropské obranné agentury schválila Rada
19.11. 2007.
Provádění strategie a akčního plánu pro boj proti terorismu – 15411/07
Datum: 28.11. 2007
Typ dokumentu: zpráva
Obsah dokumentu: Pravidelná šestiměsíční zpráva předkládaná Evropské radě o provádění
Strategie a akčního plánu pro boj proti terorismu.
Provádění strategie EU pro boj proti terorismu – 15448/07
Datum: 23.11. 2007
Typ dokumentu: diskusní dokument. LIMITE
Obsah dokumentu: Pravidelnou zprávu o provádění protiteroristické strategie doplnil tentokrát
nově jmenovaný Koordinátor boje proti terorismu (Gilles de Kerchove) o diskusní dokument
k řadě aspektů boje proti terorismu (sdílení informací, zvláštní vyšetřovací metody, radikalizace
a nábor, technická pomoc třetím zemím, organizace práce v Radě, provádění nástrojů EU).
Strategie Evropské unie pro boj proti radikalizaci a náboru – 15443/07
Datum: 23.11. 2007
Typ dokumentu: zpráva
Obsah dokumentu: Strategii pro boj proti radikalizaci a náboru teroristů přijala Rada v prosinci
2005. Každoroční vyhodnocení provádění strategie vypracovává Koordinátor boje proti
terorismu.
Kontakt:
Václav Štěrba, tel. 2237, email: sterbav@psp.cz
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Návrh zprávy o pokroku v oblasti rozvoje vojenských prostředků EU – 15866/07
Datum: 28.11. 2007
Typ dokumentu: zpráva. LIMITE
Obsah dokumentu: Vojenský výbor EU každých půl roku vypracovává zprávu o rozvoji
vojenských prostředků EU, zejm. s ohledem na plnění Vojenského hlavního cíle 2010. Mj.
zhodnocuje plnění plánu rozvoje prostředků, rozmístitelnost jednotek, rozvoj sil rychlé reakce,
práci Operačního střediska EU, spolupráci s NATO atd.
Rozhodnutí Rady o zásadách, prioritách a podmínkách evropského partnerství s Albánií –
15094/07
Datum: 13.11. 2007
Typ dokumentu: návrh rozhodnutí Rady. LIMITE
Obsah dokumentu: Rada přijala v lednu 2006 rozhodnutí ohledně evropského partnerství
s Albánií, naplnění krátkodobých priorit obsažených v programovém dokumentu obvykle trvá
jeden až dva roky. Komise proto nyní předkládá návrh aktualizovaného evropského partnerství
s Albánií, které zohledňuje vývoj popsaný v hodnotící zprávě k Albánii z 6.11. 2007.
Vojenská operace EU v Čadu a Středoafrické republice – 15185/07
Datum: 22.11. 2007
Typ dokumentu: Informační dokument. LIMITE
Obsah dokumentu: Jedná se o informační materiál k nadcházející misi EU v Čadu a
Středoafrické republice, určený zejména úřadům tiskových mluvčích ve členských státech a
Institucích EU.
Závěrečná zpráva o Civilním hlavním cíli 2008 – 14807/07
Datum: 9.11. 2007
Typ dokumentu: zpráva. LIMITE
Obsah dokumentu: Závěrečnou zprávu o Civilním hlavním cíli 2008 přijala 19.11. 2007
ministerská konference ke zlepšení civilních schopností. Tento koncepční dokument k rozvoji
civilních prostředků pro krizový management přijala Rada v prosinci 2004.
Nový Civilní hlavní cíl 2010 – 14823/07
Datum: 9.11. 2007
Typ dokumentu: pracovní dokument Rady. LIMITE
Obsah dokumentu: Koncepční dokument navazující na Civilní hlavní cíl 2008 byl schválen
19.11. 2007 ministerskou konferencí ke zlepšení civilních schopností.
Konference o zlepšení civilních schopností – 14729/07
Datum: 19.11. 2007
Typ dokumentu: prohlášení ministrů. LIMITE
Obsah dokumentu: Prohlášení ministrů k současnému stavu a perspektivám působení EU
v oblasti civilního krizového managementu.
Schopnost Vojenského štábu EU vést plánování misí EU na strategické úrovni – 14834/07
Datum: 12.11. 2007
Typ dokumentu: zpráva. LIMITE
Obsah dokumentu: Zpráva Vysokého představitele pro SZBP obsahující analýzu kapacit
Vojenského štábu pro plánování Unií vedených operací.
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