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EVROPSKÁ UNIE A POLITIKA ROZŠÍŘENÍ
ISLAND
Pozadí
Dosavadní vztahy EU s Islandem se soustředí především na ekonomickou spolupráci
v rámci Evropského hospodářského prostoru (EEA), který na Island rozšiřuje
legislativu jednotného trhu EU (s výjimkou zemědělství a rybolovu). Island je také
přidruženou zemí Schengenské dohody. 1 Právě rybolov, který tvoří 90 % islandského
exportu do zemí EU byl jedním z hlavních důvodů, proč Island dosud nevyvíjel snahy
o vstup do EU. V současné době se Reykjavík potýká s dopady celosvětové finanční
krize, což může mít důležité důsledky pro jeho vztahy s EU.
Aktuálně
Finanční krize dosud přinesla dvě protikladné tendence v dalším vývoji vzájemných
vztahů. První z nich je odstředivá: Island se na záchranu svého finančního sektoru
pokusil získat půjčky, údajně i ze strany evropských zemí. Se svou žádostí však
neuspěl.2 To ho vedlo k vyjednávání o půjčce s Ruskem3.
Podobný charakter má i neshoda Islandu s Velkou Británií ohledně garance vkladů
britských střadatelů v islandských bankách. Dne 8. října 2008 britský premiér Gordon
Brown pohrozil Islandu mezinárodní žalobou, protože úspory britských občanů jsou
ohroženy. Následně britská vláda zmrazila islandská aktiva ve své zemi, přičemž
použila antiteroristických zákonů. To vyvolalo ostrou reakci Islandu, který Velké
Británii taktéž pohrozil žalobou.
Na druhé straně, Island v současné době začíná uvažovat i o vstupu do EU. Vede ho
k tomu především zájem o zavedení eura, s ohledem na
současnou
zkušenost
s bezprecedentní nestabilitou islandské koruny. Na počátku října se pro tuto možnost
vyslovily odborové svazy a 12. října o této možnosti mluvil i spíše euroskeptický
ministr pro rybářství. Eurokomisař pro rozšíření Olli Rehn prohlásil, že cesta k euru
vede pouze přes členství v EU a že vyjednávání by mohla trvat pouze rok, protože
Island již zavedl většinu acquis communitaire v souvislosti s členstvím v EEA.4

1

Více informací o vztazích EU-Island ke stažení ZDE.
Které země Island o pomoc konkrétně požádal, odmítli islandští představitelé komentovat.
3
Půjčka by měla dosáhnout výše 4 miliard eur a její úrok by se měl pohybovat o 30 až 50 bodů nad sazbou LIBOR.
4
Více informací viz. TIC 846/2008-OSLO, 14. 10. 2008 TIC 830/2008-OSLO, 8. 10. 2008 Europolitics 3611, 7. 10.
2008 Euobserver.com 13. 10. 2008
2
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BOSNA A HERCEGOVINA
Pozadí
V červnu 2008 byla s Bosnou a Hercegovinou uzavřena Dohoda o stabilizaci a
přidružení (SAA).5 Ratifikace této smlouvy však dosud neproběhla. Vývoj v Bosně a
Hercegovině je dlouhodobě neutěšený a v současné době se začíná mluvit o kritické
situaci.
Aktuálně
Dne 22. října 2008 uveřejnili Richard Holbrooke (jeden z hlavních strůjců
Daytonské mírové dohody) a Paddy Ashdown (bývalý Vysoký představitel GT OSN
pro Bosnu a Hercegovinu ) článek v britském deníku The Guardian6, v němž
upozorňují na situaci v Bosně a Hercegovině, která je podle nich kritická. Píší, že na
jedné straně existují snahy Republiky srbské o odtržení se od federativního celku,
jakmile se k tomu naskytne příležitost. Na straně druhé je zde snaha centrální vlády o
vytvoření unitárního státu. Výsledkem této situace je pak „skutečné nebezpečí
kolapsu“.
Příčinou této situace je podle nich i postoj EU k Bosně a Hercegovině: EU se sice
začala na bosenské půdě hluboce angažovat, nevypracovala nicméně koherentní
strategii a oslabila vliv mezinárodního společenství tím, že mluvila o pokroku Bosny a
Hercegoviny v oblastech, kde k žádnému pokroku nedošlo. Kromě toho se
mezinárodní společenství soustředí především na Kosovo a zapomíná, že Bosna a
Hercegovina je ve skutečnosti závažnějším problémem. Možným řešením situace by
byla nová angažovanost USA v oblasti ve spolupráci s EU. Javier Solana by podle
autorů článku měl iniciovat studii, která by navrhla podobu takové společné politiky.
Dne 27. října 2008 se k tomuto problému vyslovil vysoký představitel GT OSN a
zvláštní představitel EU pro Bosnu a Hercegovinu (EUSR) Miroslav Lajčák.7 Ten
nepokládá rozpad země v současné době za reálný, varuje nicméně, že mezinárodní
společenství se skutečně nevěnuje Bosně dostatečně, protože jeho pozornost je
nasměrována ke Kosovu. Země se už v roce 2006 „zasekla v cyklu nekonstruktivní
rétoriky a napětí“, když o dva hlasy neprošel návrh ústavní reformy.
Lajčák pokládá za nejnaléhavější problémy rozdělení státního majetku, nový pokus o
ústavní reformu a status distriktu Brčko, který dnes patří pod Republiku srbskou i
muslimsko-chorvatsko federaci.

5

Bližší informace o procesu uzavírání smlouvy a problémech s tím spojených viz Přehled SZBP duben, květen a
červen 2008.
6
Článek ke stažení ZDE.
7
Rozhovor Miroslava Lajčáka pro server aktualne.centrum.cz k nahlédnutí ZDE.
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Dne 23. října 2008 se k situaci v Bosně a Hercegovině ve svém usnesení8 9 vyslovil
také Evropský parlament (EP). Ten v něm naléhavě žádá členské státy EU, aby
neprodleně přikročily k ratifikaci SAA, protože tím dojde k upevnění evropské
vyhlídky země. Bosnu a Hercegovinu potom vyzývá ke snaze o přibližování se EU.
Europoslankyně Doris Pack (EPP-ED, Německo), která usnesení připravovala, se
k situaci v zemi vyjádřila takto: „Situace nemůže být horší. Rozdělení podle etnických
hranic roste, úřad vysokého představitele neužívá své pravomoci a nikdo se ho nebojí
a nerespektuje ho“ 10.
Ve svém proslovu k Evropskému parlamentu dne 22. října 2008 komentoval dění
v Bosně a Hercegovině také komisař pro rozšíření Olli Rehn. Hovořil o „nedostatku
společné vize, která poškozuje evropskou perspektivu“. Podepsání stabilizační a
asociační dohody s Bosnou a Hercegovinou sice bylo nadějným krokem, konsensus
ale zkolaboval a reformy se zastavily.11
Další předpokládaný vývoj
Dne 5. listopadu 2008 zveřejní Komise zprávu o pokroku zemí západního Balkánu,
tedy i Bosny a Hercegoviny. Lze očekávat, že bude odrážet některé postřehy Olliho
Rehna (viz výše). V listopadu 2008 se bude problémem Bosny a Hercegoviny rovněž
zabývat Rada ve formátu ministrů zahraničí. V dlouhodobějším výhledu by mělo dojít
ke zrušení funkce vysokého představitele a posílení funkce EUSR. Tento proces však
předpokládá pokrok oproti současnému stavu.
CHORVATSKO
Pozadí
Chorvatsko je kandidátskou zemí EU, která má nejblíže k členství v klubu. Přístupová
jednání chce uzavřít v průběhu roku 2009 (do vypršení mandátu současné Komise
v listopadu 2009) a členem EU se pak chce stát nejpozději v roce 2011. Jeho
přístupový proces je však již delší dobu komplikován mimo jiné spory se
Slovinskem.12
Aktuálně
Dne 30. října 2008 mělo na mezivládní konferenci s Chorvatskem dojít k otevření čtyř
kapitol a k uzavření dvou kapitol unijního acquis communitaire. Tento krok byl nicméně
zablokován Slovinskem na jednání Coreperu o den dříve. Slovinsko svoje veto

8

Usnesení k dispozici ZDE.
Stejného dne EP ve svém legislativním usnesení odsouhlasil uzavření SAA s Bosnou a Hercegovinou.
10
Více informací viz Europolitics 3624, 24. 10. 2008
11
Více informací viz Euobserver.com. 23. 10. 2008
12
Např. se jednalo o spor o chorvatskou ekologickou rybolovnou zónu, který byl nakonec vyřešen v březnu 2008.
Viz Přehled SZBP duben 2008.
9
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zdůvodňuje nevyřešeným územním sporem13 s Chorvatskem. Materiály, které
Chorvatsko EU předkládá, údajně obsahují mapy, které zobrazují územní spor jako
vyřešený.
Do průběhu přístupového procesu by rovněž mohly negativně zasáhnout problémy
Chorvatska s organizovaným zločinem. Po nedávném zavraždění významného
investigativního žurnalisty se k tomuto problému opět obrátila pozornost. Zpravodaj
pro Chorvatsko v Evropském parlamentu Hannes Swoboda (PSE, Rakousko) případ
označil za „šok, který zhoršuje chorvatské ambice na vstup do EU“.14
Očekávaný vývoj
Dne 5. listopadu 2008 zveřejní Komise zprávu o pokroku Chorvatska a očekává se i
uveřejnění cestovní mapy, podle níž Chorvatsko uzavře přístupová jednání do
listopadu 2009. Další mezivládní konference s Chorvatskem se má konat v prosinci
2008. Ta by mohla přinést další pokrok ve vyjednáváních – otevřeno a uzavřeno by
podle diplomatických zdrojů z EU mohlo být až deset kapitol.15

HLAVNÍ BODY AGENDY SZBP EU
(Aktivity v oblasti Společné zahraniční a bezpečnostní politiky
a vnějších vztahů EU)
BĚLORUSKO
Popis problematiky
Vztahy EU a Běloruska se v poslední době dynamicky vyvíjí, což bývá dáváno do
souvislosti mimo jiné s obavou EU z aktivit Ruska ve svém blízkém zahraničí.
V srpnu 2008 Bělorusko propustilo mezinárodně uznávané politické vězně, na což
EU vstřícně zareagovala; naznačila, že v případě spravedlivého průběhu
parlamentních voleb ze dne 28. září 2008 je připravena k zrušení sankcí a posílení
vztahů. Smíšené hodnocení těchto voleb vedlo k dilematu, jaké kroky vůči Bělorusku
udělat.16
Jednání v institucích EU
Dne 9. října 2008 se k situaci v Bělorusku vyjádřil ve svém usnesení17 Evropský
parlament (EP). V něm europoslanci přivítali propuštění politických vězňů. Dále
vyjádřili politování nad tím, že v Bělorusku v souvislosti s volbami nedošlo
13

Jedná se 670 km dlouhou hranici podél řeky Dragonja. Vyjednávání o tomto sporu byla dlouho zablokována. Od
roku 2007 jsou předmětem rozhočdčího řízení Mezinárodního soudního dvora v Haagu.
14
Viz Euobserver.com, 27. 10. 2008
15
Viz Europolitics 3628, 30. 10. 2008.
16
Více informací o vztazích EU a Běloruska a o volbách 2008 viz Vybrané téma 12/2008, ke stažení ZDE.
17
Usnesení EP ke stažení ZDE.
Kontakt:
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k výraznému demokratickému pokroku a označili demokratickou legitimitu
běloruského režimu za pochybnou. Vyzývají proto běloruskou vládu k přijetí
konkrétních opatření, která by směřovala k demokratickým volbám (zajištění
podmínek pro volební kampaň, zrušení předčasného hlasování...), a k respektu
k lidským právům, která jsou systematicky porušována (zneužitelný trestní zákoník,
vylučování studentů ze škol za jejich politické postoje, postavení národnostních
menšin a nevládních organizací...). Radu pak EP vyzývá, aby nerušila zákaz vydávání
víz pro osoby, které se přímo podílejí na porušování demokratických norem a
lidských práv. Navrhují pak zvážení podmíněného šestiměsíčního pozastavení tohoto
zákazu pro ostatní úředníky. Dále navrhuje zvýšení podpory běloruské občanské
společnosti18.
Dne 13. října o Bělorusku jednala Rada, na okraji zasedání se konalo setkání
ministerské trojky s běloruským ministrem zahraničí. Ve svých závěrech19 Rada přes
výhrady k průběhu voleb uvádí, že „upřímně doufá v postupné oživení vztahů“. Proto
se rozhodla pozastavit na šest měsíců zákaz vydávání víz pro běloruské vládní činitele,
s výjimkou těch, kteří jsou spojováni se zmizeními některých osob z roku 1999 a
2000, a předsedy Ústřední volební komise20. V praxi toto rozhodnutí znamená
možnost prezidenta Lukašenka a dalších představitelů Běloruska po Evropě.
Další předpokládaný vývoj
Pozastavení zákazu zatím platí na šest měsíců, poté se o něm bude znovu jednat ve
světle dalších pokroků Běloruska na cestě k evropským demokratickým standardům.
Rada však výslovně uvádí, že v případě nutnosti mohou být sankce obnoveny i dříve.
GRUZIE
Popis problematiky
V dohodách z 12. srpna a 8. září 2008 bylo stanoveno, že ruská vojska se mají
stáhnout z gruzínského území do deseti dnů po rozmístění mise EUMM Georgia,
uskutečněném do 1. října 2008.21
Aktuálně
Rusko se z území přilehlých k Jižní Osetii a Gruzii stáhlo již s dvoudenním
předstihem, nicméně jeho síly zůstaly v oblastech Jižní Osetie a Abcházie, které byly
předtím kontrolovány gruzínskými úřady (Kodorské údolí, Achalgorská oblast).
Za současné situace není účastníkům mise povolen vstup a monitoring na území
18

EU poskytuje Bělorusku (respektive některým běloruským subjektům) pomoc, která se týká např. odstraňování
následků černobylské katastrofy, podpory běloruských studentů a nezávislých médií.
19
Závěry Rady k dispozici ZDE.
20
Zákaz vydávání víz vychází ze společné akce 276/2006/SZBP a týká se zhruba 40 běloruských vládních činitelů,
kteří jsou odpovědní za nedostatečné vyšetření zmizení čtyř známých osob v letech 1999/2000, popřípadě za
nelegitimní průběh voleb v letech 2004 a 2006 a s nimi spojené porušování lidských práv.
21
Obecnější informace o konfliktu v Gruzii a jeho vývoji viz Přehled SZBP září 2008 a přehled SZBP srpen 2008.
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Abcházie a Jižní Osetie, včetně dvou výše zmiňovaných oblastí. Mise EU je ale
pověřena mandátem týkajícím se „celého území Gruzie“.
Jednání v institucích EU
Vedoucí mise EUMM Georgia Hansjörg Haber se ke stávající situaci vyjádřil v tom
smyslu, že Rusko by mělo opustit zóny v Jižní Osetii a Abcházii, které před pětidenní
válkou nekontrolovalo, a vpustit pozorovatele EU na sporná území.22
Dne 13. října 2008 o situaci v Gruzii jednala Rada. Ve svých závěrech23 přivítala
stažení ruských sil z území přilehlých k Jižní Osetii a Abcházii a vyjádřila podporu
Gruzii ve věci Kodorského údolí a Achalgorské oblasti. Zopakovala také svůj závazek
přispět k vyřešení situace, zejména svým příspěvkem k ženevským rozhovorům.
Dne 14. října se v Ženevě konala konference, na které o den později navázaly
mezinárodní rozhovory o vyřešení přetrvávajících problémů v regionu (ze strany EU
pod vedením zvláštního zástupce pro Gruzii). Rozhovory mezi Ruskem a Gruzií se
konají pod záštitou OBSE, EU a OSN. Jejich výsledky však nejsou jisté. Již jejich
počátek byl poznamenán neshodami ohledně přítomnosti zástupců Jižní Osetie a
Abcházie, takže první kolo jednání nakonec bylo přerušeno.
Další předpokládaný vývoj
Druhé kolo ženevských rozhovorů bylo odsunuto na 18. listopad 2008. EU od nich
očekává především urychlené řešení problému vysídlenců v Gruzii24 a další jednání o
pobytu ruských sil ve výše zmiňovaných oblastech. Dne 22. října 2008 se má
v Bruselu konat dárcovská konference pro Gruzii. V blízké budoucnosti se rovněž
předpokládá otevření rozhovorů s Gruzií o usnadnění vízového režimu a o
ustanovení zóny volného obchodu.

RUSKO
Popis problematiky
Na mimořádném zasedání Evropské rady dne 1. září 2008, které se věnovalo situaci
v Gruzii, byly pozastaveny práce na nové Dohodě o partnerství, dokud Rusko
nestáhne své síly z území Gruzie na pozice ze 7. srpna 2008, jak vyžaduje dohoda z
12. srpna 2008.25 Dne 8. října 2008 Rusko své síly stáhlo, nicméně nadále si ponechalo
pod kontrolou dvě oblasti, které byly předtím kontrolovány gruzínskými úřady
(Kodorské údolí, Achalgorská oblast).
22

Více informací viz Euobserver.com. Russian troops must leave disputed territories, EUMM chief says. 13. 10.
2008
23
Závěry Rady k dispozici ZDE.
24
Odhaduje se, že válka v Gruzii zbavila domova zhruba 192 tisíc lidí.
25
Podrobnější informace viz Přehled SZBP srpen 2008.
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Jednání v institucích EU
Dne 13. října 2008 se o možném obnovení přípravných prací jednalo v Lucemburku
na zasedání Rady. K takovému rozhodnutí ovšem nedošlo, a to přes tlak Francie,
Německa a Itálie na rychlé zahájení rozhovorů s Ruskem. Ty se domnívají, že
splněním dohody z 8. září, která předpokládala stažení Ruska z bezpečnostních zón26,
Rusko již splnilo všechny podmínky k tomu, aby práce na Dohodě o partnerství byly
obnoveny. Opačný názor zastává např. Velká Británie, Polsko, Česká republika,
pobaltské státy a Švédsko. Podle nich je možné rozhovory obnovit až poté, co Rusko
„splní všechny své závazky“, tzn. až se stáhne z Kodorského údolí a Achalgori. Tyto
postoje zůstaly nezměněny i na zasedání Evropské rady ze dne 15. a 16. října 2008.
Další předpokládaný vývoj
Dne 14. listopadu 2008 se má konat summit EU-Rusko. Čtyři dny předtím se o
vztazích EU s Ruskem bude opět jednat v Radě EU. Bezprostředně před
uskutečněním summitu se očekává zpráva Evropské komise ke vztahům s Ruskem.27
SUMMIT ASIE-EU (ASEM 7)
Popis problematiky
Ve dnech 24. a 25. října 2008 se v Pekingu uskutečnil sedmý summit EU-Asie.
Summitu se zúčastnilo 27 států EU, 16 asijských států, předseda Evropské komise
José Barosso a generální tajemník sekretariátu ASEAN28.
Hlavními tématy jednání se staly globální finanční krize a globální oteplování. V obou
bodech se EU snažila přesvědčit své asijské partnery, že je zapotřebí koordinovaného
a ambiciózního postupu v těchto otázkách.
Výstupy summitu
• Co se týká globálního oteplování, státníci se v závěrečném prohlášení o
udržitelném rozvoji29 zavázali k „nalezení multilaterálního řešení problému
klimatické změny v rámci Kjótského protokolu a Rámcové umluvy OSN o změně
klimatu“ 30. Dále se zavázali k dokončení jednání o post-kjótském režimu do konce
roku 2009. Za tímto účelem mají vedoucí roli převzít rozvinuté státy, nicméně
rozvojové země by měly rovněž podniknout „měřitelné a ověřitelné kroky“.
• Současná finanční krize je podle ASEM velmi vážná a vyžaduje koordinovanou
spolupráci. Té by mělo být dosaženo na nadcházejícím summitu G20. Předseda
26

Buffer zones, území Gruzie přilehlá k Abcházii a Jižní Osetii, kde až do 8. října 2008 byly přítomny ruské
ozbrojené síly.
27
Více informací viz Europolitics 3616, 13. 10. 2008. Euobserver.com, 16. 10. 2008.
28
ASEM má v současnosti 45 členů, v roce 2008 bylo přijato 6 nových: Bulharsko, Rumunsko, Indie, Pákistán,
Mongolsko a sekretariát ASEAN. Bližší informace o ASEM k dispozici ZDE.
29
Prohlášení o udržitelném rozvoji ke stažení ZDE.
30
Bližší informace ZDE.
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Evropské rady Nicolas Sarkozy označil summit v tomto ohledu za „prospěšný“.
Potřebu tvrdší regulace finančních trhů podporuje například i Čína.
• Na summitu byly projednávány i další otázky. Došlo například ke shodě na
nutnosti dosáhnout Rozvojové cíle tisíciletí v termínu (do roku 2015) či
efektivně odpovědět na potravinovou krizi.31
Další předpokládaný vývoj
Přes dosažení shody na klíčových otázkách je další vývoj výše zmíněných problémů
nejasný, neboť závěrečná prohlášení nejsou právně závazná a ASEM je považováno
spíše za diskuzní fórum, jehož cílem je pouhé usnadnění dialogu mezi jednajícími
stranami, nikoli přijímání rozhodnutí. Dne 15. listopadu 2008 se bude
ve Washingtonu konat summit G20, od něhož se očekává navržení iniciativ
k překonání globální finanční krize. Ambiciózní plány v tomto směru podporuje v EU
zejména Francie. V březnu 2009 bude v Bruselu zorganizováno ministerské jednání
ASEM o energetické bezpečnosti. Další summit ASEM by se měl uskutečnit v Bruselu
v roce 2010.
SUMMIT EU-KANADA
Popis problematiky
Dne 17. října 2008 se konal každoroční summit EU-Kanada, tentokrát v Quebec City.
Vztahy EU s Kanadou jsou založeny na Partnerské agendě z roku 200432, jež kromě
obchodu (ten představuje jádro vzájemných vztahů) ustavuje nové oblasti spolupráce
jako např. posilování mezilidských kontaktů či kooperaci v oblasti soudnictví a
vnitřních záležitostí.33 Summit se měl soustředit zejména na tři oblasti: hospodářské
vztahy, energie a životní prostředí, mezinárodní bezpečnost a mír.
Jednání v institucích EU
Francie, jež má s Kanadou silné historické vazby, si od summitu slibovala posílení
vzájemných obchodních vztahů. Ty poté, co v roce 2006 ztroskotala jednání na nové
obchodní a investiční smlouvě34, uvízly na mrtvém bodě. V tomto směru ale Francie
musela přesvědčovat nejen ostatní členské státy, ale i Evropskou komisi. Ta totiž
klade důraz na posilování obchodních vztahů s rychle se rozvíjejícími ekonomikami
(emerging economies) jako je Jižní Korea, státy ASEAN či Indie. Tlak Francie se ale
nakonec setkal s úspěchem a cílem EU se tak na summitu stala shoda na vyjednání
nového hospodářského partnerství.35
Výsledky summitu
31

Bližší informace o průběhu a výsledcích summitu viz webové stránky ASEM7, k nahlédnutí ZDE.
Parterská agenda k dispozici ZDE.
33
Více informací o vztazích EU-Kanada k dispozici ZDE.
34
Trade and Investment Enhancement Agreement (TIEA)
35
Více informací viz Europolitics 3618, 16. 10. 2008.
32
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• V oblasti hospodářských vztahů došlo ke shodě na tom, že budou zahájeny
rozhovory o výše zmíněném novém ekonomickém partnerství. Základem
těchto rozhovorů se stane společná studie, která byla vypracována, aby ohodnotila
možnosti a přínosy případného posílení vztahů. Dále budou probíhat jednání o
dohodě o letecké dopravě (air transport agreement), která by měla zdokonalit
spojení mezi trhy a vytvořit nové pracovní příležitosti v sektoru letecké dopravy.
• Životní prostředí je považováno za obtížnou součást vzájemných vztahů. Kanada
dlouhodobě stojí spíše proti závazným omezením objemu emisí skleníkových
plynů. Kontinuita této politiky bude pravděpodobně upevněna nedávným
zvolením Joe Harpera ministerským předsedou. Závěrečné prohlášení summitu36
se nicméně hlásí k cíli G8 (omezit globální emise o 50 % do roku 2050) a zmiňuje i
ambici dosáhnout shody na post-kjótském režimu, který by pro rozvinuté země
znamenal „ambiciózní, srovnatelné a právně závazné cíle“.
• V oblasti míru a bezpečnosti, konkrétně nedávného ozbrojeného konfliktu mezi
Gruzií a Ruskem se Kanada staví za stanovisko EU a odsuzuje ruskou snahu o
nezávislost Abcházie a Jižní Osetie. EU i Kanada pak znovu připomínají svoji
zodpovědnost za stabilizaci Afghánistánu.
• EU od minulého summitu dosáhla zrušení vízové povinnosti pro dalších šest
států EU.37 Pro Rumunsko a Bulharsko však tato povinnost i nadále zůstává a text
společného prohlášení nezmiňuje žádné termíny, v nichž by mělo ke zrušení
vízových povinností dojít.
Další předpokládaný vývoj
Do 30. listopadu 2008 by měla Komise dokončit jednání o dohodě o letecké dopravě.
Rozhovory o novém ekonomickém partnerství by mohly být otevřeny na počátku
roku 2009.

36

Závěrečné prohlášení summitu k dispozici ZDE.
Vízová povinnost byla nav listopadu 2007 zrušena pro ČR a Lotyšsko, v březnu 2008 pro Polsko, Slovensko,
Litvu a Maďarsko. Vízová povinnost i nadále zůstává pro Rumunsko a Bulharsko. Více informací ZDE.

37
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DOKUMENTY SZBP EU
(Výběr dokumentů z databáze Rady EU)
Seznam oznámení, dohod, prohlášení a ujednání, která je třeba uskutečnit nebo vydat v
souladu s rezolucemi Rady bezpečnosti OSN 1814 (2008) a 1816 (2008) a články 11 až 14
návrhu společné akce o pirátství - 14491/1/08
Datum: 30. 10. 2008
Typ dokumentu: Poznámka Generálního sekretariátu určená delegacím
Obsah dokumentu: Dokument obsahuje výčet dohod a ujednání a postup, který povede k jejich
vydání či uzavření.
Společný postoj Rady, kterým se mění a prodlužuje společný postoj 2006/276/SZBP o
omezujících opatřeních vůči některým představitelům Běloruska - přijetí - 14649/08
Datum: 27. 10. 2008
Typ dokumentu: Výzva generálního sekretariátu Výboru stálých zástupců
Obsah dokumentu: Text dokumentu vyzývá Výbor stálých zástupců, aby Radě doporučil přijetí
společného postoje.
NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 423/2007 o omezujících opatřeních
vůči Íránu. - 13473/08
Datum: 28. 10. 2008
Typ dokumentu: Návrh nařízení Rady LIMITE
Obsah dokumentu: Dokument navrhuje aktualizaci omezujících opatření vůči Íránu s cílem
zamezit zamezit některým rizikům, především rizikům šíření jaderných zbraní.
ROZHODNUTÍ POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÍHO VÝBORU o jmenování velitele
mise / policejního komisaře policejní mise Evropské unie (EUPM) v Bosně a Hercegovině 13818/08
Datum: 23. 10. 2008
Typ dokumentu: Návrh rozhodnutí politického a bezpečnostního výboru LIMITE
Obsah dokumentu: Dokument navrhuje jmenovat velitelem mise EUPM v Bosně a Hercegovině
pana Stefana Fellera.
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě: Řešení mezinárodního úkolu jaderné
bezpečnosti a jaderného zabezpečení - návrh zprávy - 14547/08
Datum: 23. 10. 2008
Typ dokumentu: Výzva Generálního sekretariátu Coreperu
Obsah dokumentu: Text dokumentu vyzývá Coreper, aby vzal uvedenou zprávu na vědomí.
Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu - Rok po Lisabonu: partnerství Afrika –
EU v praxi - 14632/08
Datum: 23. 10. 2008
Typ dokumentu: Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu
Obsah dokumentu: Dokument v příloze obsahuje Sdělení Komise v konečném znění. Sdělení má
trojí účel: 1) vyhodnotit pokrok, kterého bylo dosaženo během prvního roku plnění; 2) vymezit
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hlavní úkoly do budoucna 3) poskytnout základ pro společnou zprávu o pokroku pro zasedání
ministerské trojky v listopadu 2008.
ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Gruzií o postavení
Pozorovatelské mise Evropské unie v Gruzii - 13690/08
Datum: 16. 10. 2008
Typ dokumentu: Návrh na rozhodnutí Rady LIMITE
Obsah dokumentu: Dokument řeší právní záležitosti, které je třeba vyřešit v souvislosti
s pobytem evropských pozorovatelů v Gruzii (oblast působnosti, pohyb na gruzínském území,
výsady a imunity...).
Návrh společné akce Rady na podporu činností EU s cílem prosazovat mezi třetími zeměmi
proces vedoucí ke smlouvě o obchodu se zbraněmi v rámci Evropské bezpečností strategie 13510/08
Datum: 8. 10. 2008
Typ dokumentu: Návrh společné akce Rady LIMITE
Obsah dokumentu: Dokument stanovuje cíle EU v oblasti obchodu se zbraněmi a vymezuje
projekty, které k těmto cílům směřují.
SPOLEČNÁ AKCE RADY o změně mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro jižní
Kavkaz - 13185/08
Datum: 8. 10. 2008
Typ dokumentu: Návrh společné akce Rady LIMITE
Obsah dokumentu: Dokument navrhuje pozměnění a doplnění mandátu zvláštního zástupce EU
pro Jižní Kavkaz, zejména v oblasti koordinace činností EU.
Rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Ruskou federací o účasti
Ruské federace na vojenské operaci Evropské unie v Čadské republice a ve Středoafrické
republice (operace EUFOR Tchad/RCA) - přijetí rozhodnutí o uzavření dohody - 13565/08
Datum: 7. 10. 2008
Typ dokumentu: Výzva generálního sekretariátu Coreperu
Obsah dokumentu: Dokument shrnuje vývoj vyjednávání s Ruskou federací o jejich účasti na
misi EU a vyzývá, aby Radě doporučil přijmout dohodu o účasti Ruska na operaci EU.
Rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o
účasti Spojených států amerických na misi Evropské unie v Kosovu na podporu právního
státu, EULEX KOSOVO - 12599/08
Datum: 7. 10. 2008
Typ dokumentu: Návrh rozhodnutí Rady LIMITE
Obsah dokumentu: Dokument navrhuje uzavření dohody s USA a znění této smlouvy.
ROZHODNUTÍ POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÍHO VÝBORU o jmenování
vedoucího policejní mise Evropské unie v Afghánistánu (EUPOL AFGHANISTAN) 13380/08
Datum: 3. 10. 2008
Typ dokumentu: Návrh rozhodnutí politického a bezpečnostního výboru LIMITE
Obsah dokumentu: Dokument navrhuje jako vedoucího policejní mise pana Kai Vittrupa.
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