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EVROPSKÁ UNIE A POLITIKA ROZŠÍŘENÍ
(Vztah k Turecku a zemím západního Balkánu)
CHORVATSKO
Pozadí
Za dva roky a tři měsíce trvání přístupových rozhovorů se Chorvatsku podařilo
otevřít 16 z celkového počtu 35 negociačních kapitol a pouze dvě uzavřít.1 Takto
nízké skóre jde na vrub především listopadovým parlamentním volbám a s nimi
související předvolební kampani. Původním (a stále deklarovaným) záměrem
chorvatské vlády bylo uzavření jednání ve všech kapitolách nejpozději do počátku
roku 2009. Při předpokládané délce ratifikace přístupové smlouvy jednoho a půl roku,
Chorvatsko se mělo stát členem EU od roku 2011.
V hodnotící zprávě z listopadu 2007 Komise označila průběh přístupových jednání za
uspokojující, za přetrvávající problémy však označila chybějící soudní a správní
reformy, nedostatečný boj proti korupci a nedodržování práv srbské menšiny.
Aktuálně
Opakované varovné výzvy nyní vysílá směrem k Chorvatsku jak Komisař pro
rozšíření, tak i zpravodaj v Evropském parlamentu Hannes Swoboda2 (Rakousko,
PSE). Ten především upozorňuje na skutečnost, že pokud nyní chorvatská vláda
nezabere, přístupový proces se zpozdí o několik let – mj. i z důvodů na straně EU
(konec funkčního období Evropské komise, volby do Evropského parlamentu a
následné jmenování nové komise na podzim 2009).
12. ledna vyslovil chorvatský parlament důvěru nové vládě Ivo Sanadera. Součástí
kabinetu jsou kromě HDZ další malé strany, mezi nimi i Chorvatská rolnická strana.
Ta silně podporovala vznik zvláštní ekologické chráněné rybolovné zóny (o rozloze
zhruba 57000 km2)v Jadranském moři. Ta vznikla zákonem s účinností od 1.1. 2008.
Její existence však vadí Slovinsku, Itálii a Evropské komisi. Předsednické Slovinsko již
chorvatskou vládu varovalo, že bude-li tato legislativa uplatňována, bude to znamenat
zablokování přístupových jednání v 5-6 kapitolách.
Premiér Sanader před parlamentem slíbil, že vláda podnikne vše možné pro urychlení
jednání s Bruselem, tak aby všechny kapitoly byly uzavřeny ještě do konce roku 2008.

1

Srovnej např. s ČR. Jednání zahájena v březnu 1998, do konce roku 1999 se podařilo otevřít 23 z celkového počtu
29 kapitol a 10 z nich též předběžně uzavřít. Během roku 2000 bylo otevřeno i zbylých šest kapitol a uzavřeny další
tři. Přístupová jednání skončila v prosinci 2002.
2
Viz Euobserver, 11.1. 2008.
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HLAVNÍ BODY AGENDY SZBP EU
(Aktivity v oblasti Společné zahraniční a bezpečnostní politiky
a vnějších vztahů EU)
SZBP BĚHEM SLOVINSKÉHO PŘEDSEDNICTVÍ
Kontext
V první polovině roku 2008 bude Slovinsko z titulu předsedající země zastupovat
Evropskou unii v oblasti Společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP). Pro
malý členský stát to není jednoduchý úkol i vzhledem k omezeným kapacitám (z
celkem 147 třetích zemí, kde má Unie své diplomatické zastoupení, má Slovinsko
ambasády pouze ve 20 z nich. Ve většině ostatních budou předsednickou úlohu
vykonávat zastoupení Francouzské republiky). Slovinsku komplikuje situaci též fakt,
že již od počátku svého předsednictví musí věnovat velkou část potenciálu
problematice Kosova.
Ve svém vlastním programu3 vychází Slovinsko ze společného 18-měsíčního
programu s Německem a Portugalskem.4 8. ledna diskutovala slovinská vláda o svých
prioritách s kolegiem Evropské komise, 16. ledna představil předsednický program
premiér Janez Janša v plénu Evropského parlamentu. 29. ledna bude o náplni
předsednictví v oblasti SZBP diskutovat slovinský ministr zahraničí Dimitrij Rupel na
půdě Zahraničního výboru EP.
Prioritní oblast
Za hlavní prioritu v oblasti zahraniční politiky si Slovinsko zvolilo oživení Solunského
procesu, který byl od roku 2003 hybnou silou pro přibližování zemí západního
Balkánu ke členství v EU. Tento proces však zejména v posledním roce spíše
stagnoval5, a to jak pro ztrátu vnitropolitické dynamiky v jednotlivých zemích, tak pro
řešení institucionální reformy v EU.
Slovinsko by chtělo dokončit síť stabilizačních a asociačních dohod (SAD) – tedy
prosadit podpis SAD se Srbskem i přes jeho nedostatečnou spolupráci s ICTY a
dosáhnout podpisu SAD s Bosnou a Hercegovinou, jakmile ta splní nezbytné
podmínky (reforma policie). Na neformálním setkání ministrů zahraničních věcí
(28.3.-29.3. 2008 v Brdu) by na základě sdělení Komise měla být diskutována
perspektiva další (plné) vízové liberalizace pro země západního Balkánu. Klíčovým
slovinským zájmem je nalezení stabilního řešení pro budoucí status Kosovo a civilní
přítomnosti EU v této provincii.

3

Slovenian Presidency Programme: Si.nergy for Europe. Ke stažení ZDE.
18-month Programme of the German, portuguese and Slovenian Presidencies. Ke stažení ZDE.
5
Viz hodnotící zprávy Evropské komise z listopadu 2007. Ke stažení ZDE.
4
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Čemu se předsednictví nevyhne
• V kontextu Evropské politiky sousedství bude Slovinsko dbát jak na rozvoj
dimenze východní (setkání ministrů zahraničních věcí v rámci Černomořské
synergie) tak dimenze jižní (mj. založení Euro-středomořské univerzity ve
slovinském Piranu).
• Vyhodnocení provádění Strategie pro střední Asii (přijatá Evropskou radou
v červnu 2007) a přijetí navazujících dokumentů pro jednotlivé země regionu.
• Summity se světovými partnery – Summit EU-Latinská Amerika a Karibik
(15.-17. 5. 2008 v Peru), EU-Rusko, EU-USA a EU-Japonsko.
• Jednou z ambic předsednictví je obnovit proces jednání o nové partnerské
dohodě s Ruskou federací (doposud blokováno Polskem, nová polská vláda však
koncem prosince dosáhla určité shody s Ruskem na řešení jejich bilaterálního sporu).
• Novelizace Evropské bezpečnostní strategie, ke které vyzvala Evropská rada
v prosinci 2007. Hlavní část jednání proběhne až za francouzského předsednictví,
nicméně diskuse by měla být zahájena již za Slovinců.
• Bude pokračovat angažovanost Unie na Blízkém východě, v Íránu, Iráku,
Afghánistánu a Africe (Somálsko, Súdán, Středoafrická republika). Slovinské
předsednictví zahájí provádění Společné strategie EU-Afrika, přijaté na summitu
v Lisabonu v prosinci loňského roku.
• Vyhodnocení „sankčních“ společných postojů vůči některým třetím zemím
– Moldavsko, Uzbekistán, Zimbabwe, Barma/Myanmar, Bělorusko, Kuba.
• Během slovinského předsednictví by měla být připravena (případně i
vyslána) civilní ESDP mise do Guinea-Bissau.
PŘÍPRAVA MISE ESDP PRO KOSOVO
Popis problematiky
Již od května 2006 působí v Kosovu plánovací tým pro budoucí civilní misi na
podporu vlády zákona. Cílem plánovacího týmu je připravit půdu pro působení
budoucí civilní mise (zajistit infrastrukturu, analyzovat potřeby). Cílem budoucí civilní
mise bude monitorování a poradenství v oblasti vlády zákona (zejm. soudnictví a
policie) a měla by mít i některé výkonné pravomoci v oblasti policejní správy,
zachování veřejného pořádku, celní a pohraniční správy apod.
V prosinci 2007 přijala Evropská rada politické rozhodnutí ohledně ustavení této
civilní ESDP mise, na Radě ministrů nyní je připravit podrobná mandát a další
plánovací dokumenty (ConOps – Concept of Operation).
Jednání v institucích EU
Jednání o výše zmíněných dokumentech proběhlo 15. a 18. ledna v Politickém a
bezpečnostním výboru. Ke přijetí společné akce však nedošlo už na Radě pro obecné
záležitosti a vnější vztahy 28.1., jak se předpokládalo. Důvodem odložení byly srbské
prezidentské volby, které jdou do druhého kola (3. února 2008). Unie nechce vysláním
mise snížit šance proevropského prezidenta Tadiče na znovuzvolení.
Kontakt:
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Text společné akce schválil 1. února 2008 Výbor stálých zástupců. Nakonec bylo
dosaženo shody všech členských států (s výjimkou Kypru, který zřejmě využije
mechanismu konstruktivního zdržení se hlasování). Společnou akci tak již jen jako
bod A (bez diskuse) přijme nebližší konající se Rada (Ecofin 12.2.).
Rozpočet SZBP
Výše rozpočtu SZBP na rok 2008 je stanovena na 285.25 milionů eur.6 Hlavní výdaje
z rozpočtu by měly jít právě na civilní misi EU v Kosovu (165 milionů eur během
prvních dvanácti měsíců působení mise). Mezinárodní civilní úřad, bude-li ustaven
pod autoritou EU, nebude financován z rozpočtu SZBP.
Další předpokládaný vývoj
Jakmile bude společná akce ministry přijata, začne tří až čtyř měsíční přechodné
období, během kterého bude mise EU postupně nahrazovat stahující se policejní,
soudní a celní složky mise UNMIK. Na konci tohoto procesu by po Kosovu mělo být
rozmístěno 1825 policejních, justičních a celních expertů – rozmístěných do
policejních útvarů, na regionální soudy a do pohraničních oblastí. Zvláštní policejní
síly budou v Prištině a v dalších strategických bodech (letiště atp.).
PROJEKT STŘEDOMOŘSKÉ UNIE
Popis problematiky
S nápadem vytvoření Středomořské unie přišel krátce po svém zvolení v květnu 2007
francouzský prezident Sarkozy. Ještě v průběhu loňského roku začali jeho zvláštní
emisaři jednat o projektu s vládami severoafrických zemí a konzultovány byly postupně
i členské státy EU a unijní instituce. V říjnu 2007 ohlásil Sarkozy konání summitu hlav
středomořských států, plánované na červen 2008 do francouzského Marseilles.
Aktuální vývoj
Po bouři negativních reakcí ze strany řady členských států EU (zejména Německa) i
Evropské komise přehodnotil francouzský prezident svůj plán. Summit by měl
proběhnout v Paříži a až v červenci (aby nezasáhl do slovinského předsednictví). 13.7.
2008 by se na summitu měly setkat hlavy středomořských států, následující den (státní
svátek k dobytí Bastily) by je pak v rámci neformální Evropské rady doplnili
představitelé ostatních členských států EU. Tím by mělo být zajištěno, že projekt
Středomořské unie nebude nijak dublovat ani rozporovat aktivity EU.
Na společné večeři v Římě (20. prosince 2007) tuto ideu společně s francouzským
prezidentem podpořili premiéři Itálie a Španělska. Cílem této unie by bylo „sjednocení
Evropy a Afriky okolo regionu Středozemního moře s vytvořením partnerství
založeném na rovném postavení všech zemí.“
6

CFSP Budget Priority Actions 2008-2009. dok. 16275/07.
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Středomořská unie stále nemá konkrétní definovaný obsah. Jisté však je, že záměrem
projektu bude vychýlit těžiště Evropské unie více směrem na jih, což by posílilo pozici
Francie v regionu.7
VOJENSKÁ MISE EU V ČADU A STŘEDOAFRICKÉ REPUBLICE
Popis problematiky
15. října 2007 přijala Rada společnou akci 2007/677/SZBP o vojenské operaci EU
v Čadské republice a Středoafrické republice. Mise o celkovém počtu 3.800 vojáků by
měla být doplňujícím opatřením k úsilí EU o stabilizaci situace v Dárfúru (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 Dárfúru má regionální přesahy (statisíce uprchlíků
v příhraničních táborech, boje mezi milicemi vedené i přes hranice) právě do Čadu a
Středoafrické republiky.
Zahájení mise a její složení
28. ledna 2008 rozhodli ministři zahraničí v Radě EU o zahájení vojenské operace8.
Na základě tohoto rozhodnutí mohl velitel operace, irský generál Patrick Nash, zahájit
rozmísťování sil. Na operaci se přímo v poli podílí 14 členských států EU. Největší
kontingent o velikosti 2000 mužů vysílá Francie (bývalý koloniální správce země).
Mezi další přispěvatele patří Irsko (400), Polsko (400), Švédsko (200), Rakousko (180),
Rumunsko (150), Nizozemí (70), Španělsko (70), Finsko (60), Belgie (120), Itálie (60),
Portugalsko (30), Řecko (20) a Slovinsko (15).
Na řízení mise se z operačního štábu ve francouzském Mont-Valérien budou podílet
důstojníci vyslaní z 22 členských států EU (včetně tří důstojníků z ČR). Společné
náklady operace (hrazené prostřednictvím mechanismu ATHENA) by nakonec měly
činit 119,6 milionů Eur, vlastní náklady spojené s vysláním vojáků si hradí vysílající
země. Trvání operace se předpokládá na 12 měsíců od dosažení počáteční operační
schopnosti (předpokládá se v průběhu března).
Hlavní úkoly mise
- Ochrana ohrožených civilistů, zejména uprchlíků a vysídlených osob.
- Umožnit dodávky humanitární pomoci a volný pohyb humanitárních pracovníků
zajištěním bezpečnosti v oblastech operace.
Zajistit ochranu pracovníků, zařízení a budov OSN a umožnění volného pohybu
pracovníků OSN v oblastech operace.
7

Koncept Středomořské unie rozebral ve své zprávě pro prezidenta Sarkozyho také Hubert Védrine – viz Rapport
pour le President de la République sur la France et la Mondialisation. Září 2007, ke stažení ZDE.
Problematice se velmi podrobně věnuje také Rapport d´Information sur le theme „Comment construire l´Union
mediterranéenne?“ vypracovaná zpravodajem zahraničního výboru Assemblée Nationale Jean-Claude Guibalem.
Prosinec 2007, ke stažení ZDE.
8
Rozhodnutí Rady o zahájení vojenské operace Evropské unie v Čadské republice a ve Středoafrické republice –
15880/07
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REZOLUCE EP K ÍRÁNU
Popis problematiky
Írán je strany Evropského parlamentu dlouhodobě jedním z nejsledovanějších témat.
Nejen kvůli ostře sledovanému jadernému programu, ale též pro zájem o situaci
lidských práv v této sedmdesátimilionové muslimské zemi. Níže shrnuté usnesení je
za poslední tři roky již pátým, kterým se EP k Íránu vyjadřuje.
Usnesení Evropského parlamentu
Ve svém usnesení z 31.1. 2008 se Evropský parlament vyjádřil k několika aktuálním
otázkám souvisejících se situací v Íránu:
- Íránský jaderný program: riziko šíření jaderných zbraní v rámci íránského
jaderného programu je i nadále pro EU zdrojem vážných obav. EP proto i nadále
podporuje rezoluce Rady bezpečnosti OSN vyzývající Írán k pozastavení všech
činností souvisejících s obohacováním uranu. Zjištění zpravodajských služeb USA
hovoří ve prospěch dvousměrného přístupu EU vůči Íránu – vedle trvání na
sankcích také pokračující diplomatické úsilí. Parlament dále vyzval USA, aby se
s ohledem na svůj diplomatický úspěch při jednání o severokorejském jaderném
programu zapojily po boku EU do diplomatických jednání s Íránem. EU by i
nadále měla stát v čele jednání o zastavení íránského jaderného programu –
důležitá je v tomto ohledu spolupráce i s Ruskem a Čínou.
- Lidská práva: EP je vážně znepokojen zhoršením lidskoprávní situace v Íránu
v posledních letech – zejména pokud jde o rozsudky trestu smrti a popravy,
k nimž byli odsouzeni i mladiství a nezletilí pachatelé. Znepokojující je také nárůst
represe občanské společnosti – zastánců práv žen, práv menšin, studentským
hnutím, učitelům, novinářům…atd. Íránské orgány by měly účinněji postupovat
proti všem formám mučení a jiného ponižujícího zacházení a trestů, včetně
nelidských poprav. EP vyzval Radu a Komisi, aby mu během první poloviny
roku 2008 předložily souhrnnou zprávu o situaci lidských práv v Íránu,
včetně návrhů projektů, které by mohly být financovány z Evropského
nástroje pro demokracii a lidská práva.
- Vztahy EU-Írán: Případné uzavření dohody o obchodu a spolupráci mezi EU a
Íránem9 bude záviset na podstatném zlepšení lidskoprávní situace v této zemi a na
plné spolupráci Íránu s MAAE. EP vyzval Komisi, aby vypracovala Sdělení o
perspektivách vztahů mezi EU a Íránem. Dále požádal Komisi, aby v Íránu
ustavila svoji delegaci a tím mj. přispěla k posílení dialogu s občanskou společností.

9

Uzavření takové dohody je součástí balíčku, který Unie dlouhodobě Íránu nabízí výměnou za pozastavení jeho
jaderného programu. Podrobněji viz. Informační studie PI č. 3.063.
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KEŇA
Popis problematiky
Násilné nepokoje v Keni vypuknuly po vyhlášení výsledků prosincových
prezidentských voleb.10 V nich podle volební komise zvítězil o rozdíl 2,4% hlasů
dosavadní prezident Kibaki (příslušník nejpočetnějšího kmene v zemi – Kikuyu).
Poražený kandidát Odinga (náleží ke druhému největšímu kmeni – Luo) tento
výsledek neuznal. Násilnosti rozpoutané především na kmenové bázi již stály život
přes 1000 lidí a na 300.000 obyvatel bylo nuceno opustit domovy (ČTK, 4.2. 2008).
Do zprostředkování mírových rozhovorů mezi znepřátelenými stranami se aktivně
zapojil bývalý generální tajemník OSN Kofi Annan.
Jednání v institucích EU
4. ledna se k situaci v Keni vyjádřilo předsednictví prostřednictvím prohlášení SZBP.
V něm vyzvalo keňské představitele, aby se zabývali zjištěními volebních pozorovatelů
EU, upozorňujících na neregulérní průběh voleb. Obě strany by měly usilovat o
nalezení politického řešení současné krize a spolupracovat v této věci s Africkou unií.
Členské státy EU a Evropská komise se mezitím zaměří na humanitární pomoc krizí
postiženému obyvatelstvu.
Ve svých závěrech z 28.1. 2008 Rada zopakovala svoji výzvu keňským politickým
představitelům, aby se zasadili o ukončení násilností a aby vyšetřili reportovaná
zjištění o falšování volebních výsledků. Rada podpořila mírotvorné úsilí Panelu
významných afrických osobností (v čele s Kofi Annanem).
Rada dále upozornila keňskou vládu, že legitimní řešení současné krize je podmínkou
pro dobré vztahy s EU. Nenalezení udržitelného politického řešení se projeví
v donorských aktivitách EU a jejích členských států a při realizaci Akčního plánu
společné strategie Afriky a EU, který byl přijat na Summitu EU-Afrika v prosinci 2007
v Lisabonu.
Evropský parlament
Ve svém usnesení ze 17. ledna 2008 adresoval Evropský parlament především průběh
volební kampaně a voleb samotných. Pokud by nebylo možné spravedlivě přepočítat
hlasy nestranným orgánem, měly by být uspořádány nové volby. Předsednictví a
Evropskou komisi vyzval EP k podpoře smírčího úsilí vedeného Kofi Annanem.
V případě potřeby by na jeho podporu měla být do Keni vyslána evropská delegace na
vysoké politické úrovni. Komise by měla Africké unii poskytnout veškerou technickou
pomoc potřebnou pro prošetření průběhu prezidentských voleb.
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Prezidentské a parlamentní volby proběhly 27. prosince 2007 za velmi hojné účasti voličů (v některých okrscích
až 90% voličů).
Kontakt:
Václav Štěrba, tel. 2237, email: sterbav@psp.cz
Štěpán Pecháček, tel. 2226, email: pechacek@psp.cz
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DOKUMENTY SZBP EU
(Výběr dokumentů z databáze Rady EU)
Společná akce Rady 2008/38/SZBP, kterou se mění společná akce 2007/405/SZBP o
policejní misi Evropské unie v Konžské demokratické republice v rámci reformy
bezpečnostního sektoru a justičního rozhraní (EUPOL RD Congo) – úřední věstník L 9
Datum: 20.12. 2007
Typ dokumentu: společná akce přijatá podle hlavy V. Smlouvy o EU
Obsah dokumentu: Policejní mise v Konžské demokratické republice byla zahájena 1. července
2007, prozatím s mandátem na dobu jednoho roku. Tato společná akce upravuje její velitelskou a
řídící strukturu.
Společná akce Rady o mandátu zvláštního zástupce EU v Kosovu – 5375/08
Datum: 16.1. 2008
Typ dokumentu: návrh společné akce Rady. LIMITE
Obsah dokumentu: V pracovních orgánech Rady je připravován mandát pro zvláštního zástupce
EU (ZZEU) pro Kosovo, kterého se Rada v blízké době chystá jmenovat. ZZEU by měl též
vykonávat funkci vedoucího mezinárodní civilní správy v Kosovu (nahrazující UNMIK).
Aktivity a další perspektiva Evropské bezpečnostní a obranné školy (EBOŠ) – 16846/07
Datum: 21.12. 2007
Typ dokumentu: zpráva
Obsah dokumentu: Evropská bezpečnostní a obranná škola (European Security and Defence
College) byla založena v červenci 2005. Do konce roku 2007 měl Řídící výbor EBOŠ připravit
zprávu hodnotící činnost a další možnosti jejího působení – s ohledem na možnou úpravu
společné akce, kterou byla škola založena.
Pracovní skupina pro provádění strategického partnerství mezi EU a Afrikou – 5282/08
Datum: 15.1. 2008
Typ dokumentu: pracovní dokument Rady. LIMITE
Obsah dokumentu: Během portugalského předsednictví byla v rámci Rady vytvořena ad hoc
pracovní skupina, která měla na starosti přípravu summitu EU s Afrikou (proběhl 8.-9. prosince
2007 v Lisabonu). Tato skupina nyní nezanikne, Coreper naopak pracuje na rozšíření její
působnosti, která by nyní zahrnula koordinaci a soudržnost činností EU při provádění summitem
přijaté strategie a akčního plánu na období 2008-2010.
Podpůrný tým zvláštního zástupce EU v Gruzii – 5118/08
Datum: 10.1. 2008
Typ dokumentu: zpráva. LIMITE
Obsah dokumentu: Zpráva o činnosti Podpůrného týmu zvláštního zástupce EU v Gruzii za
měsíc prosinec 2007. Podpůrný tým má na starosti spolupráci s místními úřady na zefektivnění
správy hranic.
Společný postoj Rady 2008/81/SZBP, kterým se mění společný postoj 98/409/SZBP k Sieře
Leone – úřední věstník L 24
Datum: 28.1. 2008
Typ dokumentu: společný postoj přijatý podle hlavy V. Smlouvy o EU
Kontakt:
Václav Štěrba, tel. 2237, email: sterbav@psp.cz
Štěpán Pecháček, tel. 2226, email: pechacek@psp.cz
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Obsah dokumentu: Společný postoj 98/409/SZBP (zahrnující zbrojní embargo a zamezení
vstupu na území EU představitelům vojenské junty) byl upraven v souladu s rezolucí Rady
bezpečnosti OSN č. 1793/2007).
Rozhodnutí Rady o zahájení vojenské operace Evropské unie v Čadské republice a ve
Středoafrické republice – 15880/07
Datum: 28. 1. 2008
Typ dokumentu: Rozhodnutí Rady přijaté podle hlavy V. Smlouvy o EU
Obsah dokumentu: Rada schválila operační plán a pravidla zapojení a rozhodla o zahájení
vojenské operace 28. ledna 2008. Zároveň pověřila velitele operace k zahájení rozmísťování sil.
Mise na podporu vlády zákona v Kosovu – 5453/08
Datum: 31.1. 2008
Typ dokumentu: pracovní dokument Rady. LIMITE
Obsah dokumentu: Dokument obsahuje legislativní a finanční ustanovení pro nadcházející misi a
návrh společné akce, tak jak byl 31.1. 2008 schválen Politickým a bezpečnostním výborem.
Koncept operace na podporu vlády zákona v Kosovu – 5977/08
Datum: 31.1. 2008
Typ dokumentu: návrh konceptu operace. LIMITE
Obsah dokumentu: Návrh konceptu operace (CONOPS), tak jak byl 29. ledna 2008 schválen
Politickým a bezpečnostním výborem.
Řídící a kontrolní struktura civilních operací EU – 9919/07
Datum: 1.2. 2008
Typ dokumentu: částečně odtajněný dokument Rady
Obsah dokumentu: V červnu 2007 přijala Rada novou směrnici týkající se řízení a politické
kontroly civilních misí krizového managementu EU. Nyní byl tento dokument částečně odtajněn.
Body agendy Rady mající rozvojový rozměr – 5892/08
Datum: 31.1. 2008
Typ dokumentu: informační dokument předsednictví
Obsah dokumentu: Když v říjnu 2006 diskutovala Rada o rozvojové politice, vyzvala každé
předsednictví, aby při přípravě agendy jednání všech Rad identifikovalo body, které mohou mít
přesah i do rozvojové politiky (a které tak zasluhují širší diskusi).
Vzdělávací program EU v oblasti Evropské bezpečnostní a obranné politiky – 5538/08
Datum: 21.1. 2008
Typ dokumentu: pracovní dokument Rady
Obsah dokumentu: Jedná se o plán vzdělávání v oblasti EBOP pro období 2008-2010.

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

