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PROCES ROZŠIŘOVÁNÍ – VZTAH K BULHARSKU,
RUMUNSKU, CHORVATSKU, TURECKU A MAKEDONII
CHORVATSKO
Pozadí
Evropská rada na svém zasedání 16. a 17. 12. 2004 rozhodla, že vstupní vyjednávání s Chorvatskem začne 17.3.
2005, za podmínky, že Chorvatsko bude aktivně spolupracovat s Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou
Jugoslávii. Evropské unii se jedná především o dopadení a předání tribunálu chorvatského generála Gotoviny

Závěry Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy o Chorvatsku, 16. a 17. 3. 2005
Rada odkázala na závěry Evropské rady z června 2004, ve kterých se uvádí, že s Chorvatskem
budou zahájeny vstupní rozhovory jakmile proběhne dvojstranná mezivládní konference. EU
potvrdila svůj zájem na chorvatském přistoupení.
Rada zdůraznila, že plná spolupráce všech zemí západního Balkánu s Mezinárodním trestním
tribunálem (ICTY) je základním předpokladem prohlubování vztahů mezi těmito zeměmi a EU.
V této souvislosti Rada připomněla závěry Evropské rady (o Chorvatsku) z prosince 2004.
Vzhledem k nedosažení shody mezi členy Rady se zahájení vstupních rozhovorů s Chorvatskem
odkládá.
Jakmile dojde Rada k názoru, že Chorvatsko plně spolupracuje s ICTY, bude svolána dvojstranná
mezivládní konference a vstupní rozhovory budou moci začít.
Aktuálně
Vzhledem k tomu, že Chorvatsku se tuto podmínku nepodařilo ve stanoveném čase splnit, začátek
vstupních rozhovorů byl Radou odložen na neurčito. K otázce Chorvatska se vrátila Evropská
rada (ER) během svého jarního zasedání 22. a 23. března 2005. ER rozhodla poslat do
Chorvatska zvláštní pozorovací misi, složenou ze zástupců Lucemburska, Velké Británie,
Rakouska (současné a budoucí předsednictví), Komise a Vysokého představitele. Tato skupina do
května vypracuje zprávu hodnotící úroveň chorvatské spolupráce s ICTY, vyzní-li tato zpráva pro
Chorvatsko pozitivně, Rada bude moci rozhodnout o započetí vstupních rozhovorů ještě před
zasedáním červnové Evropské rady.1

BULHARSKO A RUMUNSKO
Pozadí
Evropská rada na svém zasedání 16. a 17. 12. 2004 přizvala Bulharsko a Rumunsko ke členství v Unii, do 14.12.
2004 se totiž oběma zemím podařilo uzavřít všechny kapitoly vyjednávání. Uzavření vstupních vyjednávání bylo
podmínečné. Komise bude nadále monitorovat, zda obě země naplňují acquis. Před koncem roku 2005 vypracuje
hodnotící zprávy, ve kterých může dát podnět Radě k odložení vstupu Smluv o přistoupení v platnost. Rada by o
tomto musela rozhodnout konsensem.
Na 25. dubna je naplánováno podepsání smluv o přistoupení s oběma zeměmi, za předpokladu že toto přistoupení
bude ještě předtím (13. dubna) schváleno Evropským parlamentem. Obě země by se měly stát členy EU k 1.1. 2007.
1

Pro podrobný přehled o průběhu jednání o Chorvatsku v orgánech Rady, včetně pozic jednotlivých aktérů, Viz
Informační studie PI „Proces Rozšíření – Chorvatsko: přehled o současné situaci (k 21.3. 2005)“- kód 901a.
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Aktuálně
29. a 30. března byly rumunská a bulharská žádost o členství v EU projednávány zahraničním
výborem Evropského parlamentu. V obou případech se poslanci výboru vyjádřili pro jejich
přistoupení.2 Ačkoliv role Evropského parlamentu po schválení členství formálně končí, poslanci
přijali ke svému usnesení dodatek o tom, že Parlament chce mít i nadále možnost účastnit se
procesu rozšíření o Rumunsko a Bulharsko. Reagují tak na zvláštní mechanismus začleněný do
smluv o přistoupení, na základě kterého může Rada na návrh Komise rozhodnout o odložení
vstupu těchto smluv v platnost o jeden rok. Poslanci EP se chtějí na tomto mechanismu podílet.

TURECKO
Pozadí
Evropská rada na svém zasedání 16. a 17. 12. 2004 zopakovala své závěry z Helsinek, že Turecko je plnohodnotným
kandidátem, na nějž se vztahují stejná vstupní kritéria jako na ostatní kandidáty. Vstupní vyjednávání mohou začít,
vzhledem k tomu, že Komise předložila zprávu podle které Turecko splňuje politická kritéria, bez zbytečných prodlev.
Evropská rada ocenila pokrok, jakého Turecko v naplňování kodaňských kritérií dosáhlo a vyzvala Turecko, aby
v reformním procesu nepolevilo. Začátek vstupního vyjednávání byl stanoven na 3. října 2005. Před započetím
vstupních jednání (3. října 2005) Turecko musí uznat Kyperskou republiku. Uznání Kypru je však pro Turecko velmi
citlivým tématem. Kyperská otázka je velmi citlivou záležitostí i pro Evropskou unii. Po vstupu Kypru do EU 1.5.
2004, totiž Turecko vojensky okupuje část území EU. Francie podmínila přijetí Turecka do EU také tím, že Turecko
uzná masové vyvražďování Arménů (až 1,5 milionu) během První světové války. Turecko odmítá toto vyvražďování
uznat za genocidu a zemřelé považuje za běžné oběti války. Francie oficiálně uznala arménskou genocidu v roce
2001.

Aktuálně
29. března obdržela Komise formální dopis od turecké vlády informující o jejím záměru podepsat
protokol rozšiřující celní unii mezi Tureckem a EU o 10 jejích nových členů. Podepsání tohoto
protokolu je jednou z klíčových podmínek k započetí vstupních rozhovorů v říjnu tohoto roku, mj.
i proto, že Turecko tím de facto uznává Kyperskou republiku.
Jen toto uznání však nestačí, chce-li Turecko zahájit vstupní rozhovory v daném termínu.
Především bude muset své vztahy s Kyprem normalizovat v řadě oblastí, např. bude muset zrušit
obchodní embargo na kyperské lodě a letadla (z roku 1987).

2

Rumunsko: pro 59,proti 2, zdrželo se 9, Bulharsko: pro 71, proti 1, zdrželo se 1
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IMPLEMENTACE EVROPSKÉ BEZPEČNOSTNÍ
STRATEGIE, EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ A OBRANNÁ
POLITIKA
BOJ PROTI TERORISMU
Společný postoj Rady 2005/220/SZBP, kterým se aktualizuje společný postoj
2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu a zrušuje společný
postoj 2004/500/SZBP, 14.3. 2005 (6580/05), úřední věstník L069
Tento společný postoj aktualizuje přílohu se seznamem osob a ruší společný postoj
2004/500/SZBP (ze 17. května 2004, aktualizující přílohu se seznamem osob).
Společný postoj 2001/931/SZBP přijala Rada 27. prosince 2001 v souvislosti s teroristickými
útoky z 11. září a s rozhodnutím mimořádné Evropské rady zasedající 21. září 2001, kde ER
označila boj s terorismem za prioritní cíl Evropské unie.
Tímto společným postojem Rada rozhodla o zmrazení finančních prostředků osobám a skupinám
spojených s terorismem. Jejich seznam je v příloze Společného postoje. Nejedná se pouze o
islamistické teroristické skupiny, ale mj. i o členy ETA.
Rozhodnutí Rady 2005/221/SZBP, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001
o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s
cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje rozhodnutí 2004/306/ES, 14.3. 2005
(6581/05), úřední věstník L069
Tímto rozhodnutím Rady se aktualizuje seznam osob, na něž se vztahuje Nařízení (ES)
č.2580/2001.
Nařízení (ES) č. 2580/2001 je prováděcím opatřením ke Společnému postoji 2001/931/SZBP na
úrovni Společenství.
Boj proto terorismu: program a priority pro rok 2005, 14.3. 2005 (5657/05)
Zpráva předsednictví ve spolupráci s koordinátorem boje proti terorismu.
Zpráva vychází z priorit boje proti terorismu nastolených Evropskou radou 16. prosince 2004.
Hlavními tématy jsou: sdílení informací a spolupráce při vynucování práva, financování
terorismu, civilní ochrana a ochrana kritické infrastruktury, zahrnutí boje s terorismem do všech
aspektů vnějších vztahů EU, radikalizace obyvatelstva a výcvik teroristů.
Členské státy mají co nejdříve vypracovat zprávy o implementaci prozatímního doporučení do
svých národních opatření boje proti terorismu. Členské státy mají co nejdříve jmenovat své
zástupce do protiteroristické operační skupiny Europolu. Dále mají co nejdříve ratifikovat
protokoly 2000/2002/2003 ke konvenci o Europolu.
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LIDSKÁ PRÁVA
Závěry Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy k 61. zasedání Komise pro lidská
práva, 16. a 17. 3. 2005
Evropská unie je rozhodnuta hrát během zasedání Komise pro lidská práva (KLP) jednu
z hlavních rolí a za tímto účelem definuje Rada pozici EU na této akci.
V souvislosti s reformou Organizace spojených národů a s výhledem na zářijový summit OSN
v New Yorku Rada vyjadřuje svoji podporu všem iniciativám vedoucím k posílení KLP a
vyslovuje též přesvědčení, že otázka dodržování lidských práv má být fundamentální dimenzí
plánované reformy OSN.
Rada potvrdila svoje přesvědčení, že KLP si musí podržet možnost analyzovat situaci lidských
práv ve všech zemích.
Rada informovala o tom, že EU předloží několik iniciativ, jak geograficky tak tematicky
orientovaných. Jmenovitě to budou Rezoluce o stavu lidských práv v Barmě/Myannaru a
v Korejské lidově-demokratické republice. Dále se EU vysloví, společně se Spojenými státy,
k situaci v Bělorusku. EU rovněž vyjádří své znepokojení nad stavem lidských práv
v Uzbekistánu a stranou nezůstane ani otázka izraelských osad na palestinských územích. EU
bude spolupracovat s vládami Afghánistánu a Kolumbie s cílem přijmout deklaraci předsednictví
o ochraně lidských práv v těchto zemích. EU podpoří švýcarskou iniciativu k Nepálu.
Co se týče tematických iniciativ, EU předloží iniciativy k problémům náboženské
nesnášenlivosti, k otázce trestu smrti a k právům dětí. Rada vyslovila přesvědčení, že na půdě
KLP by měly být odsouzeny všechny formy antisemitismu, rasismu a rasové diskriminace.
Rada potvrdila význam, jaký EU přikládá dialogům se třetími zeměmi a vyslovila se pro navázání
dialogu o lidských právech s Čínou a Iránem, jako i konzultací o podpoře lidských práv
s Ruskem.
Komise pro lidská práva je hlavním orgánem OSN pro oblast lidských práv. Zasedá každoročně
po dobu 6 týdnů v březnu a dubnu. Této Komise se účastní jak jednotlivé členské státy EU, tak i
EU jako celek. Pro českou republiku jsou prioritními oblastmi: Kuba, Barma/Myannar,
Bělorusko, Súdán a Palestina, tematicky pak občanská a politická práva, práva dětí,
nediskriminace (rasová) a reforma Komise.

EVROPSKÁ POLITIKA SOUSEDSTVÍ
Závěry rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy o Evropské politice sousedství, 16. a
17. 3. 2005
Rada vzala na vědomí zprávy vypracované Evropskou komisí v rámci Evropské politiky
sousedství o Arménii, Ázerbajdžánu, Gruzii, Egyptu a Libanonu.
K tomuto tématu se Rada opět vrátí na svém zasedání 25. dubna a přijme k němu závěry.3

3

Pro podrobnou informaci o Evropské politice sousedství viz. „Dokumenty Společné zahraniční a bezpečnostní
politiky EU, leden 2005“ Pro přehled o dokumentech a akčních plánech přijatých (přijímaných) v rámci EPS viz.
Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské
záležitosti.
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REFORMA OSN
Závěry Evropské rady o přípravě na summit OSN v září 2005, 22. a 23. 3. 2005
Evropská rada přivítala zprávu generálního tajemníka OSN s názvem „Ve větší svobodě: směrem
k rozvoji, bezpečnosti a lidským právům pro všechny“, která otvírá přípravu OSN na jeho
zářijový summit. Evropská unie potvrzuje svůj zájem hrát významnou roli jak v rámci OSN
obecně, tak při přípravě zářijového summitu.
Evropská rada vyzývá Komisi a Radu, aby pracovaly na společných pozicích EU, tak aby EU
mohla hrát významnou roli při budoucích jednáních.

VOJENSKÉ A CIVILNÍ MISE
Společná akce Rady 2005/190/SZBP o Integrované misi Evropské unie na podporu
právního státu v Iráku, EUJUST LEX, 7.3. 2005, úřední věstník L062
Touto společnou akcí je zřízena mise na podporu právního státu v Iráku, její plánovací fáze již
začala (9. Března), její Operační fáze začne nejpozději k 1. červenci 2005. Cílem mise je zajištění
přípravy vyšších a středních úředníků na vedoucí úrovni řízení a v oblasti trestního vyšetřování.
Tato příprava se uskutečňuje především na území EU, po stabilizaci bezpečnostní situace v Iráku
Rada zváží přesun mise přímo do této oblasti. Školitele vysílají členské státy EU, náklady na
mzdy, cestovné, pojištění atd. těchto školitelů nesou vysílací státy. Jedná se zhruba o 30 školitelů.
Trvání této společné akce končí ke 30. červnu 2006.
Operace Althea: čtvrtletní zpráva pro Organizaci spojených národů, 7.3. 2005 (6713/05)
Na základě Rezoluce Rady bezpečnosti 1575 (o operaci Althea) předkládá EU každé tři měsíce
Radě bezpečnosti zprávu o průběhu mise.
Operace EBOP v oblasti podpory právního státu: poučení z průběhu mise EUJUST
THEMIS, 15.3.2005 (7308/05)
Zpráva Generálního sekretariátu Rady politickému a bezpečnostnímu výboru o zkušenostech
z průběhu mise EUJUST THEMIS (působí v Gruzii od července 2004).

VÝVOZ ZBRANÍ
Návrh revidovaného Evropského kodexu chování o vývozu vojenského materiálu, 28.2.2005
(6793/05)
Pozadí
Kodex chování o vývozu vojenského materiálu schválila Rada v podobě politicky závazného
dokumentu v rámci své pravomoci v oblasti Společné zahraniční a bezpečnostní politiky v roce
1998.
Kodex obsahuje dvě části. V první jsou obsažena obecná kritéria, která mají být návodem pro
členské země, jak postupovat při povolování žádosti o licenci na vývoz zbraní a vojenského
materiálu. Ve druhé části jsou operativní opatření umožňující konkrétní jednání a koordinaci
7
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činnosti členských států v této oblasti. Pracovní skupina Rady EU pro vývoz konvenčních zbraní
(COARM) k tomuto Kodexu vypracovala v roce 2003 tzv. Uživatelskou příručku (User’s Guide),
která definuje standardy při notifikaci zamítnutých transakcí. Má sloužit kontrolním orgánům
členských zemí při vytváření jednotného rámce pro vydávání licencí a vzájemném informování. V
listopadu roku 2003 byl schválen Společný vojenský seznam (Common Military List of the EU),
který vychází z aktualizované verze seznamu Wassennaarské dohody. Společný seznam
specifikuje na jaké komodity se aplikace Kodexu vztahuje.
Návrh na změnu Kodexu zohledňuje posun v oblasti kontroly zbrojního obchodu, kterého bylo
dosaženo na úrovní OSN a EU. Jde především o existenci Registru konvenčních zbraní OSN
v roce 1992 (platný Kodex se na něj neodvolává), přijetí Akčního programu OSN k prevenci,
potírání a vymýcení nezákonného obchodu s ručními a lehkými zbraněmi ve všech jeho
aspektech z roku 2001, Společnou akci Rady 2002/589/SZBP o příspěvku EU k boji proti
destabilizujícímu hromadění a šíření ručních palných zbraní a lehkých zbraní, Společný postoj
Rady 2003/468/SZBP o kontrole zprostředkování obchodu se zbraněmi.
Obecná kritéria jsou věcně doplněna o striktní zákaz vydat licenci v případě, že existuje riziko, že
vojenský materiál, který má být vyvezen, může být použit k závažnému porušování
mezinárodního humanitárního práva. Samostatně je do podoby kritéria rozpracováno nebezpeční
dodání zbraní teroristickým organizacím a riziko nezamýšlených transferů technologií a jejich
použití pro jiné účely, než pro které byly určeny.
Operativní opatření jsou věcně doplněna o výčet druhů žádostí o udělení vývozní licence, na
které se Kodex vztahuje:
- žádost o udělení licence pro fyzický vývoz, včetně případů, kdy účelem těchto licencí je
licenční výroba vojenského materiálu ve třetích zemích
- žádosti o udělení licence pro zprostředkování
- žádosti o udělení licence pro převoz nebo překládku
- žádosti o udělení licence pro jakýkoliv nehmotný přenos softwaru a technologie prostředky,
jako jsou elektronická média, fax nebo telefon
Jako důležitá součást posuzování žádosti o vydání licence má být také kontrola osvědčení
konečného uživatele (tzv. end-use certificate).
Návrh nemění míru závaznosti Kodexu pro členské státy, která zůstává na úrovni politického
závazku.
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MEZINÁRODNÍ VZTAHY EU, POSTOJE
K JEDNOTLIVÝM OBLASTEM
AFRIKA
Závěry Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy k Súdánu, 16. a 17.3. 2005
Rada vyslovila naději, že se v co nejbližší době podaří na půdě Rady bezpečnosti OSN dosáhnout
shody na rezoluci o mírové misi OSN pro Súdán, která by ukončila násilné střety v oblasti
Dárfúru.
Výbor pro evropské záležitosti PS PČR již dříve situaci v Dárfúru/Súdánu projednával. Na své 8.
schůzi dne 1.10 se rozhodl zabývat Závěry Rady k Dárfúru/Súdánu ze 13.9. 2004 a určil k nim
zpravodaje (RNDr. Petr Nečas). Na své 12. schůzi dne 10.11. 2004 vzal výbor tento dokument
usnesením č. 66 na vědomí.
Aktuálně:
Ve čtvrtek 31. března byla schválena rezoluce Rady bezpečnosti č. 1593 o Súdánu. Tato rezoluce
rozhodla o předložení situace v Súdánu po 1. červenci 2002 prokurátorovi Mezinárodního
trestního soudu.

BLÍZKÝ A STŘEDNÍ VÝCHOD
Pozadí:
14. února byla na bývalého libanonského premiéra Rafíka Harírího spáchán atentát. Sýrie, kterou mnozí činí za
tento čin zodpovědnou, je od té doby pod silným mezinárodním tlakem, aby stáhla z Libanonu všechny své vojáky.
Syrská armáda je v Libanonu již od sedmdesátých let, kdy zasáhla do tamní občanské války, a stala se nástrojem
Syrské vlády v Libanonu. 28. února padla libanonská vláda v čele s Umarem Karámím, prezident Emil Lahúd však
sestavením nové vlády opět pověřil Karámího. Umar Karámí se snaží sestavit vládu národní jednoty (zahrnující
opozici), která by dovedla zemi k předčasným volbám. Kompromis s opozicí se mu však zatím nepodařilo nalézt a
v této souvislosti avizoval svoji rezignaci na post premiéra.

Závěry Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy k Libanonu, 16. a 17. 3. 2005
Rada bere na vědomí vůli ministerského předsedy Libanonu odstoupit, umožní-li to sestavení
nové vlády. Nová vláda by se měla zformovat co nejdříve a začít uskutečňovat kroky, které
budou v zájmu všech občanů.
Rada zopakovala svůj požadavek k realizaci mise, která by naplnila rezoluci 1559 Rady
bezpečnosti OSN a v tomto ohledu plně podporuje činnost zvláštního vyslance Generálního
tajemníka OSN.
Rada vyzývá Sýrii k urychlenému naplnění závazku prezidenta Assada ze 12. března ke stažení
všech syrských vojenských jednotek z Libanonu.
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Rada připomíná, jaký význam přikládá uspořádání svobodných rovných a transparentních voleb,
přesně v duchu ústavy, v původním termínu. EU bude celý volební proces sledovat a je
připravena poskytnout pomoc, která by mohla zahrnout i vyslání volební pozorovací mise.
Aktuálně:
3. dubna oznámil zvláštní vyslanec OSN pro jednání se Sýrií, že se Sýrie zavázala stáhnout
všechny své vojenské síly z Libanonu nejpozději do 30. dubna, tedy ještě před uskutečněním
všeobecných voleb v Libanonu, plánovaných na květen.
Libanonský premiér Umar Karámí, který již před časem avizoval svoji rezignaci, se rozhodl
zůstat na svém postu a nadále usilovat o sestavení vlády národní jednoty.
Závěry Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy o Iránu, 16. a 17. 3. 2005
Rada vzala na vědomí ústní zprávu Vysokého představitele o Iránu a také dopis Vysokého
představitele a ministrů zahraničních věcí Francie, Německa a Velké Británie a vyjádřila svoji
podporu postupu prezentovanému Vysokým představitelem.
Dopis Vysokého představitele a ministrů zahraničí Francie, Německa a Velké Británie
předsedovi Rady o Iránu, 11.3. 2005 (7222/05)
Jedná se o informaci o průběhu jednání s Iránem o jeho civilním jaderném programu a o politické
a hospodářské spolupráci.
Pozadí:
15. listopadu 2004 došlo ke shodě mezi Iránem na straně jedné a Německem, Francií, Velkou Británií a Vysokým
představitelem na straně druhé o zastavení všech aktivit souvisejících s obohacováním uranu. Po této Pařížské
dohodě mohla začít vyjednávání o politické a hospodářské spolupráci. O začátku těchto vyjednávání rozhodla
prosincová (2004) Rada pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy, jednání vedou zástupci výše zmíněných zemí a
Vysoký představitel.

RUSKO
Pozadí:
Na summitu EU-Rusko v Petrohradě v květnu 2003 potvrdily EU a Rusko svůj zájem na posilování vzájemné
spolupráce. V tomto kontextu rozhodly o vytvoření čtyřech společných prostorů v rámci existující Dohody o
partnerství a spolupráci (hospodářský prostor, prostor svobody spravedlnosti a bezpečí, prostor spolupráce v oblasti
vnější bezpečnosti, prostor výzkumu, vzdělání a kultury). Finalizování dohody o těchto společných prostorech se
očekává na summitu EU-Rusko, který se koná 10. Května 2005.

Závěry Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy o Rusku, 16. a 17.3. 2005
Rada vzala na vědomí zprávu předsednictví a Komise o přípravě summitu EU-Rusko, který se
uskuteční 10. května. Předsednictví především informovalo o průběhu hledání shody na podobě
balíčku čtyř společných prostorů.

VÝCHODNÍ EVROPA
Společná akce Rady o jmenování zvláštního zástupce Evropské unie pro Moldavsko, 17.3.
2005 (6804/05), úřední věstník L081
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Jmenováním zvláštního zástupce usiluje Unie o zefektivnění své vnější činnosti v Moldavsku,
především chce přispět k mírovému ukončení konfliktu v Podněstěří, přispívat k posílení
demokracie a právního státu, podporovat dobré vztahy mezi Moldavskou republikou a EU a
posílit efektivnost svého působení v této oblasti..

ZÁPADNÍ BALKÁN
Společný postoj Rady, kterým se obnovují opatření na podporu účinného provádění
mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY), 10.3.2005
(6939/05), úřední věstník L071
Tímto společným postojem se prodlužuje Společná akce Rady 2004/293/SZBP ze 30. března
2004. Prodlužuje se o 12 měsíců.

RŮZNÉ
Závěry Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy o obchodu s rozvojovými zeměmi, 16.
a 17. 3. 2005
Rada se zabývala návrhem předpisu o aplikaci systému všeobecných celních preferencí pro
obchod s rozvojovými zeměmi v období od 1. dubna 2005 do 31. prosince 2008. Vyzvala Výbor
stálých zástupců (zasedající 24.3) k dopracování finální verze, tak aby systém mohl být přijat k
prvnímu dubnu.
Nový systém všeobecných celních preferencí je upraven v Nařízení Rady o uplatňování systému
všeobecných celních preferencí. Toto nařízení nebylo zatím Radou schváleno4. Výbor pro
evropské záležitosti PS PČR návrh tohoto nařízení projednal na své 11. schůzi 2. listopadu 2004 a
vzal jej svým usnesením č. 49 na vědomí.
Tento systém se skládá ze tří režimů: 1) obecný režim: plně pozastavuje cla společného celního
sazebníku u tzv. necitlivých produktů s výjimkou zemědělských komponentů, o 3,5% snižuje
valorická cla společného celního sazebníku u tzv. citlivých produktů.5
2) zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných: jedná se o
zvláštní zvýhodněný režim pro země , které jsou méně začleněny do mezinárodního obchodního
systému a chybí jim diverzifikace hospodářství. Na tento zvýhodněný režim mají nárok země,
které ratifikují a účinně provádějí mezinárodní úmluvy o lidských právech, právech pracovníků a
životním prostředí. Nařízení tyto úmluvy vyjmenovává. Musí se jednat o zemi, která není Světovou
bankou ve třech konsekutivních letech klasifikována jako země s vysokými příjmy. Země spadající
do tohoto režimu může bezcelně do Společenství vyvážet (až na několik výjimek) všechny produkty
vyjmenované v příloze k Nařízení (citlivé i necitlivé).
3) zvláštní režim pro nejméně rozvinuté země: tento režim je určen pro nejméně rozvinuté země
(podle klasifikace OSN) a umožňuje těmto zemím bezcelní dovoz do Společenství bez jakýchkoli
dalších podmínek.
4

K 5.4. 2005
v příloze II. K Nařízení jsou uvedeny „citlivé“ a „necitlivé“ produkty. Jedná se o citlivost z hlediska vnitřního trhu
EU. Jedná-li se o produkt, jehož bezcelní import by vážně ohrozil evropské producenty, je zařazen do skupiny
„citlivé“, v opačném případě pak do skupiny „necitlivé“.
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Nástroje SZBP (legislativní akty, deklarace, demarše, zprávy šéfů misí, setkání v rámci
politického dialogu) – 2004, (6735/05)
Jedná se o informativní přehled vypracovaný generálním sekretariátem Rady o všech nástrojích
použitých Evropskou unií v rámci Společné zahraniční a bezpečnostní politiky v roce 2004.
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