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EVROPSKÁ UNIE A POLITIKA ROZŠÍŘENÍ
(Vztah k Turecku a zemím západního Balkánu)
Sdělení EK: přistoupení zemí západního Balkánu k EU
Popis problematiky
Již v září loňského roku byl představen záměr vypracovat strategii přistoupení dalších
západobalkánských států do EU. 1 Strategie navazuje na již existující formy spolupráce EU a
západobalkánských zemí. Například Berlínský proces byl zahájen v roce 2014. Vlastní proces
reagoval na oznámení současného předsedy EK Jean-Claude Junckera při představování Komise
v EP, že po dobu funkčního období EK (2014–2019) nedojde k rozšíření Unie. Berlínský proces
proto představoval možnost, jak zajistit intenzivní spolupráci mezi Unií a zeměmi regionu i přes
nejednoznačnou vidinu členství pro tyto státy a motivovat je ke vzájemné spolupráci. K tomu
mělo přispět také financování projektů ze zdrojů EU. 2
Zatím poslední summit Berlínského procesu proběhl loni v červenci v Terstu. 3 Letos by se měl
obdobný summit konat v Londýně. Na něm by měli představitelé regionálních států podle
komentářů diskutovat o možnosti přetvoření Berlínského procesu do širokého regionálního fóra
určeného ke koordinaci postojů a činností a spolupráci států s cílem vstoupit do EU. 4
Současný vývoj v regionu – Makedonie
Součástí přístupových jednání do EU jsou také dobré sousedské vztahy, které zvláště v případě
zemí západního Balkánu často představují jednu ze základních překážek. EU klade dlouhodobě
důraz na normalizaci vztahů mezi Srbskem a Kosovem, dále potom vyřešení hraniční dohody mezi
Kosovem a Černou Horou a sousedskou spolupráci Makedonie a Bulharska a Řecka. Zvláště
v makedonském případě došlo v poslední době ke značnému pokroku. Makedonský premiér
Zoran Zaev oznámil v polovině února, že do července by měla být hotová dohoda se sousedním
Řeckem o názvu země.5 Řecko totiž odmítá název Makedonie s poukazem na historický název
svého severního území. Naopak Makedonie odmítá používání mezinárodně uznaného opisného
názvu Bývalá jugoslávská republika Makedonie (FYROM). Dohoda umožní, aby Řecko přestalo
blokovat přistoupení země do NATO a také zahájení přístupových rozhovorů s EU.
Druhý pokrok nastal při sjednání bulharsko-makedonské dohody o přátelství, dobrých
sousedských vztazích a spolupráci. Dne 14. února si ministři zahraničí obou států Ekaterina
Viz Přehled SZBP EU 12/2017, s. 4. ISSN 2533-4263. Dostupné z:
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=143587.
2
The Berlin Process. Shtetivew.org [online] [cit. 2018-02-20]. Dostupné z: http://shtetiweb.org/berlin-process/.
K dalším cílům této spolupráce také názorový materiál albánského Institutu pro rozvoj a spolupráci. The Strategic
Importance Of Berlin Process For The Western Balkans: A View From Albania. CDInstitute.eu [online], October
2016 [cit. 2018-02-20]. Dostupné z:
http://cdinstitute.eu/web/wp-content/uploads/2017/05/The-Berlin-Process-WB6.pdf.
3
Přehled SZBP EU 7/2017, s. 4–5. ISSN 2533-4263. Dostupné z:
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=138275.
4
FOUÉRÉ, Erwan, BLOCKMANS, Steven. The ‘Berlin Process’ for the Western Balkans – Is it delivering? Ceps.eu
[online], 13 July 2017 [cit. 2018-02-20]. Dostupné z:
https://www.ceps.eu/system/files/EF_SB_BalkansSummitBanner.pdf.
5
Zaev: Name resolution by July, after which we will become a NATO member. Europeanwesternbalkans.com
[online], 19.02.2018 [cit. 2018-02-20]. Dostupné z:
https://europeanwesternbalkans.com/2018/02/19/zaev-name-resolution-july-will-become-nato-member/.
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Zaharieva a Nikola Dimitrov předali ratifikační dokumenty a podepsali protokol o jejich výměně,
čímž dohoda vstoupila v platnost.6
Sdělení EK: Přesvědčivá perspektiva rozšíření pro západní Balkán a větší angažovanost Unie
v tomto Regionu
Dne 7. února představila EK sdělení Přesvědčivá perspektiva rozšíření pro západní Balkán
(Western Balkan 6, WB6) a větší angažovanost Unie v tomto regionu. V úvodu EK zdůrazňuje
náležitost západobalkánského prostoru k Evropě, jak geograficky, tak i historicky a politicky. Vyšší
propojení rovněž umožní posílení ekonomických vazeb; roste společný obchod a zvyšuje se objem
investic firem z EU v regionu. EU již v minulosti deklarovala nutnost motivovat země regionu
k přijetí takových opatření, aby jejich přistoupení k Unii bylo nezvratitelné. Z toho důvodu se Unie
uchyluje k nabídce jasné unijní perspektivy. Nejblíže ke vstupu z hlediska plnění podmínek mají
Srbsko a Černá Hora; ostatní státy musejí vyvinout úsilí ke spuštění přístupových rozhovorů, či
udělení kandidátského statusu (k současnému statusu jednotlivých států viz Tabulka 1). Jako
referenční datum je uveden rok 2025.
Tabulka 1 Status jednotlivých států západního Balkánu

Země
Albánie
Bosna a Hercegovina
Černá Hora
Kosovo
Makedonie (FYROM)
Srbsko
Zdroj: Enlargement – European Commission 7

Status
Kandidátský status
Potenciální kandidát
Kandidátský status;
přístupová jednání zahájena v roce 2012
Potenciální kandidát
Kandidátský status
Kandidátský status;
přístupová jednání zahájena v roce 2014

První část předloženého materiálu shrnuje kritéria, která musejí jednotlivé státy splnit za účelem
přistoupení k EU. Základem pro přistoupení je článek 49 Smlouvy o Evropské unii (SEU), který
stanovuje povinnost přistupujícího státu plnit liberálně-demokratické standardy. Další
rozpracování povinností představují tzv. kodaňská kritéria – liberálně-demokratické standardy,
tržní ekonomika a přijetí primární i sekundární legislativy EU (přijetí tzv. acquis prostřednictvím
procesů aproximace právního řádu a harmonizace s právem EU).
Požadavky, které musejí členské státy plnit, jsou následující:
−

Oblast právního státu, respektu základních práv a správy věcí veřejných zahrnuje zlepšení
s ohledem na politickou, socio-ekonomickou a bezpečnostní a právní situaci. V rámci této oblasti
jsou zařazeny reformy (nezávislost, kvalita a účinnost) soudního systému, boj proti korupci
prostřednictvím trestání takové činnosti i její prevenci, transparentní veřejné zakázky
(elektronizace, efektivní hospodaření s veřejnými prostředky), potírání organizované trestné
činnosti. Zakotvení lidských práv je v regionu dostatečné; nedostatečné je však jejich dodržování.
Klíčovým prvkem správy věcí veřejných je dialog politické reprezentace (samozřejmě s důrazem
na liberálně-demokratický volební proces) na parlamentní půdě – autonomie parlamentní opozice

The Agreement between Macedonia and Bulgaria enters into force. Europeanwesternbalkans.com [online],
14.02.2018 [cit. 2018-02-20]. Dostupné z:
https://europeanwesternbalkans.com/2018/02/14/agreement-macedonia-bulgaria-enters-force/.
7
Enlargement – European Commission. EC.europa.eu [online] [cit. 2018-01-23]. Dostupné z:
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/countries/detailed-country-information_en.
6
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−

−
−

a její konstruktivní podíl na moci právě v parlamentu. Jako nástroj předcházení korupce je klíčový
bod financování politických stran. Tvorba veřejných politik musí respektovat dialog se
zúčastněnými a relevantními aktéry.
Posílení hospodářství povede ke zlepšení socio-ekonomické situace. Země i přes značnou
hospodářskou integraci s EU prostřednictvím dohod o stabilizaci a přidružení potřebují široké
spektrum strukturálních reforem s cílem zvýšení konkurenceschopnosti, snížení nezaměstnanosti
(především mladých lidí). Se zvyšováním konkurenceschopnosti souvisí také zvyšování vzdělanosti
a dovedností pracovní síly. S ohledem na podobné problémy v regionu je klíčové vyžadovat
dodržování závazků plynoucích z regionálních dohod, v nichž jsou často obsaženy požadavky
přijmout legislativu EU.
Jednotlivé země musejí uplatňovat a dodržovat legislativu EU.
Dobré sousedské vztahy a regionální spolupráce je klíčová pro završení procesů historického
usmíření. EU z toho důvodu bude vyžadovat, aby se jednotliví političtí reprezentanti vyvarovali
takových kroků, které můžou vztahy mezi zeměmi regionu zhoršovat. K vyřešení vztahů napomůže
též potrestání válečných zločinů a za tím účelem zřízené přechodné soudy. Pro překonání
historických sporů je důležité ze strany jednotlivých států posílit kulturní a vzdělaností základnu
svých občanů. Případné dvoustranné spory musejí být řešeny prostřednictvím mezinárodního
rozhodčího řízení.

V případě Srbska a Černé Hory, jejichž přijetí do EU se předpokládá do roku 2025, musejí být
naplněny následující body:
−

−
−
−

Obě země musejí plnit již dohodnutá opatření. Srbsko navíc musí uzavřít s Kosovem dohodu
o normalizaci vztahů (splnění kapitoly 35 přístupového jednání); vztahy Srbsko-Kosovo prostupují
i další body přístupového jednání.
EK připraví sdělení o dopadu přistoupení obou států na členské státy EU (především v hlavních
oblastech politiky jako soudržnost, společná zemědělská politika a rozpočet).
Uzavření přístupového jednání je podmíněno soustavným a nezvratitelným reformním úsilím.
O přistoupení rozhodne EP, Rada a členské státy.

Druhá část představeného sdělení se věnuje činnosti, kterou EU může vykonávat v regionu
s cílem podpořit reformní úsilí v jednotlivých státech a zvýšit jejich vyhlídky na členství v Unii.
Prvním krokem k posílení spolupráce EU je pravidelnější účast zástupců západobalkánských států
na neformálních jednáních Rady. V květnu letošního roku proběhne v Sofii v rámci bulharského
předsednictví summit EU-WB6.
Další opatření, která EK v této souvislosti představí, budou:
−

−

Posilování právního státu prostřednictvím podrobných akčních plánů, které vezmou v potaz také
praxi a zkušenost Srbska a Černé Hory. Vedle akčních plánů EK zváží vyslání poradních misí s cílem
provádění a prosazování akčních plánů. V případě závažných případů korupce by tyto mise měly
mít možnost sledovat soudní procesy, které se je snaží řešit. V této souvislosti EK zveřejní
iniciativy na posílení právního státu.
Posilování systematické spolupráce v oblasti bezpečnosti a migrace vychází z nutnosti podpořit
tyto státy z důvodu jejich podílu na snižování migračního tlaku na unijní státy. EU bude v této
oblasti nápomocná prostřednictvím odpovídajících agentur, které získají mnohem větší roli při
posilování strategické a operativní spolupráce policejního i justičního charakteru. V rámci
spolupráce v oblasti migrace musejí jednotlivé členské státy spolupracovat také v oblasti
integrované správy hranic. Další oblasti spolupráce jsou boj proti organizovanému zločinu, kyberkriminalitě, terorismu a radikalizaci. EK hodlá vytvořit mezi-agenturní pracovní skupinu, která
zajistí lepší identifikaci možností a nástrojů, které jednotlivé agentury můžou v regionu využít.
O možnostech poskytnutí další asistence povede EU debatu v rámci politického dialogu se
zúčastněnými státy. Další opatření zveřejní EK v souhrnné iniciativě na posílení spolupráce
v oblasti bezpečnosti a migrace.
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−

−

−
−

Podpora sociálně-ekonomického rozvoje musí proběhnout zároveň s iniciativami
na transparentní nakládání s veřejnými prostředky. Vedle existujícího investičního rámce
pro západní Balkán (financování z nástrojů předvstupní pomoci, IPA) je kladen důraz
na rozšiřování okruhu dárců na dvoustranné i nadnárodní bázi. EU podporuje vytvoření
regionálního hospodářského prostoru a EK uvolní obchodní vztahy mezi zeměmi a Unií. Nutným
předpokladem je podpora zaměstnanosti mladých lidí a vznikajících podniků. EK se vedle
zaměření na hospodářské reformy bude podílet na monitoringu a asistenci při reformě sociální
oblasti. I oblast sociálně-ekonomického rozvoje bude samostatnou částí iniciativy EK pro země
západního Balkánu.
Zlepšování propojení (infrastrukturní projekty dopravní, energetické a digitální služby) souvisí
s propojením regionu s EU a jednotlivými zeměmi navzájem. EK zdůrazňuje přesah vznikající
energetické unie i na země západního Balkánu. Dohoda o dopravním společenství je klíčovým
rámcem provádění unijní politiky propojování na západním Balkáně s cílem odstranit
administrativní překážky a bariéry na hranicích v silniční a železniční dopravě.
EK zahájí diskuzi o digitální agendě pro země západního Balkánu.
EK podpoří další činnost pro podporu usmíření a navázání dobrých sousedských vztahů. Tato
činnost se bude týkat jak podpory mezinárodních organizací (například přechodné soudy, činnost
Mezinárodního výboru Červeného kříže), tak i vnitrostátních reforem soudnictví.

Třetí část sdělení se věnuje přípravě EU na vstup dalších států:
−

−

−

V oblasti institucionálních reforem EK představí možnosti politik, o nichž by se mohlo rozhodovat
v Radě kvalifikovanou většinou. Dále by měl být posílen vnitřní mechanismu pro případy ohrožení
hodnot EU ze strany nějakého členského státu. V souvislosti se vstupem nových členů
ze západního Balkánu by mělo dojít k zanesení neodvolatelných závazků, že nebude moct být
blokováno přistoupení dalších států. EK dále představí, jak se přistoupení nových členských států
dotkne klíčových politik EU.
EU bude navyšovat finanční prostředky pro předvstupní pomoc. Zároveň dojde k vytvoření
systému plynulého přechodu mezi předvstupní pomocí a vytvoření potřebné kapacity pro přijetí
finančních prostředků po vstupu země do Unie. Finanční příspěvek by plynule rostl ještě před
vstupem. Pro připravovaný víceletý finanční rámec bude rozpočet EU rozšířen i o kapitolu pro
rozšiřování.
EK představí komunikační strategii o příležitostech a výzvách členství v EU.

EK připraví akční plán transformace zemí západního Balkánu s iniciativami ve výše zmíněných
oblastech. Tento akční plán by měl být v březnu letošního roku představen a prodiskutován se
zástupci západobalkánských států. EK dále zajistí pokračující vnitrounijní změny přípravy na přijetí
nových členů.
Vysoká představitelka představila strategii na zasedání EP dne 6. února. 8

Speech by High Representative/Vice-President Federica Mogherini at the European Parliament Plenary Session
on the Western Balkan Strategy. EEAS.europa.eu [online], 06/02/2018 [cit. 2018-02-21]. Dostupné z:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39451/speech-high-representativevice-presidentfederica-mogherini-european-parliament-plenary_en.
8
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HLAVNÍ BODY AGENDY SZBP EU
(Aktivity v oblasti Společné zahraniční a bezpečnostní politiky
a vnějších vztahů EU)
Druhá konference k Sýrii
Popis problematiky
Syrský konflikt svou dynamikou v posledních několika dnech vstoupil do nové fáze. Přes četné
předchozí snahy o ustavení deeskalačních zón a posun v mírovém procesu dochází k pokračujícím
bojům i díky zvýšené aktivitě vnějších aktérů. Problémem zůstává přetrvávající silná nedůvěra
zejména ze strany opozice a Kurdů vůči některým aktérům konfliktu, což se projevilo i
v částečném bojkotu paralelních mírových jednání v Soči, které svolal ruský prezident Vladimir
Putin. Nedávný vývoj navíc přinesl explicitní rozkol mezi členy Severoatlantické aliance; Turecko
otevřeně bojuje proti místním kurdským milicím a Spojené státy podporují protirežimní síly. To
vedlo až k jednáním na nejvyšší úrovni. 9 Navíc se Sýrie nyní stala prostorem prvního přímějšího
střetu Izraele s Iránem. Dosavadní vývoj tak má spíše eskalující charakter a přináší diplomatické
napětí, které v izraelsko-iránském případě veřejně pokračovalo i na bezpečnostní konferenci
v Mnichově.
Na nově objevující se problémy a nové otevřeně zapojené aktéry upozornil také zmocněnec OSN
pro Sýrii Staffan de Mistura při slyšení v Radě bezpečnosti OSN. Poukázal, že v současnosti
dochází k porušování dohod o deeskalačních zónách zejména v oblastech Idlibu a Hamy, což vede
k nárůstu také civilních obětí konfliktu. Navíc se objevila tvrzení o dalším použití chemických
zbraní na severovýchodě země ze strany syrských vládních sil.10 Přes četné snahy se tak nedaří
zastavení bojů. Naopak stále dochází k pokračujícím útokům z obou stran – vedoucí k sestřelení
ruského letadla nebo naopak masivnímu ruskému bombardování východní Ghuty. Snahy
o zklidnění situace a deeskalaci konfliktu, které v současnosti přicházejí převážně z nejvyšších
míst OSN, jsou zatím neúspěšné.11
Mistura v rámci svého vystoupení v RB OSN odsoudil vojenské intervence v zemi a označil je
za ohrožení deeskalačních dohod z kazašské Astany. Současnou situaci označil jako
nejnebezpečnější moment za dobu ve své funkci zmocněnce a připojil se k výzvám generálního
tajemníka OSN Antónia Guterrese k uklidnění situace. Uvítal snahy o jednání, které proběhly
Turkish soldier killed setting up military post in northwest Syria. Reuters.com [online], 06/02/2018 [cit. 2018-0221]. Dostupné z: https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-turkey-attack/turkish-soldier-killedsetting-up-military-post-in-northwest-syria-idUSKBN1FQ0PB.
Turkey's Erdogan conveyed expectations on Syria to Tillerson. Reuters.com [online], 15/02/2018 [cit. 2018-02-21].
Dostupné z: https://www.reuters.com/article/us-usa-tillerson-turkey-erdogan/turkeys-erdogan-conveyedexpectations-on-syria-to-tillerson-source-idUSKCN1FZ2SS.
10
Syrians 'suffocate' after suspected government chemical attack. Middleeasteye.net [online], 05/02/2018 [cit.
2018-02-21]. Dostupné z: http://www.middleeasteye.net/news/syrians-suffer-breathing-difficulties-aftergovernment-air-strikes-1961639428.
9

Syrian rebels shoot down Russian plane, kill pilot. Middleeasteye.net [online], 05/02/2018 [cit. 2018-02-21].
Dostupné z: http://www.middleeasteye.net/news/opposition-rebels-shoot-down-russian-plane-and-capture-pilotmonitor-71630068,
UN cheif calls for immediate de-escalation of fighting n Syria. Middleeasteye.net [online], 10/02/2018 [cit. 201802-21]. Dostupné z:
http://www.middleeasteye.net/news/un-security-council-consider-30-day-ceasefire-syria-677155532.
11
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v Soči, a vyzval členy RB OSN, aby se na základě svého vlivu zasadili o deeskalaci, ochranu civilistů
a pokračovali v prosazování politického procesu během dalších jednání v souladu s rezolucí RB
OSN č. 2254. 12
Jednání v institucích EU
Syrské mírové rozhovory byly předmětem jednání neformální Rady pro zahraniční věci v Sofii
ve dnech 15. a 16. února. Vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
Federica Mogheriniová zasedání prezentovala jako shodu členských států na podpoře politického
procesu v Ženevě. Druhým výstupem je snaha o zajištění humanitární pomoci zejména v Sýrii, ale
také v okolních státech (Turecku, Jordánsku a Libanonu). Jádrem postoje je tak nutnost zajištění
humanitární pomoci, které se na území nedostává, na což explicitně upozornil také zmocněnec
OSN pro Sýrii de Mistura v projevu k RB OSN. V tomto ohledu se členské státy shodly na svolání
dárcovské konference Na podporu budoucnosti Sýrie a regionu (Supporting the Future of Syria
and the Region), která se uskuteční ve dnech 24. a 25. dubna letošního roku v Bruselu i
s podporou OSN. Měla by splnit podobnou úlohu jako předchozí konference, která přinesla
na podporu země okolo 9 miliard USD. 13 Tato konference iniciovaná EU by měla pomoci v řešení
nedostatku humanitární pomoci a měla by také podpořit činnost řady nevládních organizací,
které na syrském území zajišťují poskytování humanitární pomoci v zemi. 14

Konference k Iráku
Popis problematiky
Na území Iráku došlo k porážce teroristické organizace Islámský stát. Bojovníci této organizace se
ale rozptýlili do dalších oblastí (jedná se o Afriku, či země Arabského poloostrova a Středního
východu).
Na mezinárodní úrovni nepanuje shoda, jak přistupovat k navracejícím se zahraničním
bojovníkům z Iráku a Sýrie do domovských států. Například Francie je toho názoru, že by soudní
řízení mělo probíhat na území Iráku a Sýrie a neměl by probíhat přesun do domovských států.15
V lednu přijala EU strategii k Iráku. 16

Briefing to the UN Security Council by the Special Envoy of the UN Secretary-General for Syria, Mr. Staffan de
Mistura. UNOG.ch [online], 14/02/2018 [cit. 2018-02-21]. Dostupné z:
https://www.unog.ch/unog/website/news_media.nsf/(httpNewsByYear_en)/358B89CFD4A5B70FC1258235002FA
900?OpenDocument.
13
Syria: EU, UN to chair second Brussels Conference on 24-25 April [online], 16/02/2018 [cit. 2018-02-21]. Dostupné
z: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39966/syria-eu-un-co-chair-second-brusselsconference-24-25-april_en.
14
First aid convoy of the year reaches Eastern Ghouta after days of Russian air strikes. Middleeasteye.net [online],
14/02/2018 [cit. 2018-02-21]. Dostupné z: http://www.middleeasteye.net/news/small-aid-convoy-reacheseastern-ghouta-after-1049147268, [online],
On-line consultation with non-governmental organisations implementing international assistance to Syria and the
region. EEAS.europa.eu [online], 02/02/2018 [cit. 2018-02-21]. Dostupné z:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39281/line-consultation-non-governmentalorganisations-implementing-international-assistance-syria_enb.
15
No deal between US allies on how to deal with foreign IS militants. Middleeasteye.net [online], 13 February 2018
[cit. 2018-02-22]. Dostupné z:
http://www.middleeasteye.net/news/no-deal-between-us-allies-how-deal-foreign-militants-642851862.
16
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Jednání v institucích EU
Na setkání ministrů zemí globální koalice proti Islámskému státu vystoupila dne 13. února
v Kuvajtu vysoká představitelka Mogheriniová. Oznámila postoj EU vůči situaci v Iráku
(odsouhlasení strategie k Iráku, vyslání poradenské mise, prostřednictvím níž EU poskytuje
asistenci v boji proti terorismu a reformě bezpečnostního sektoru, podpora stabilizace prováděné
prostřednictvím OSN). Mogheriniová vyzvala k obnově fungování služeb a infrastruktury
(zásobování vodou a elektřinou, zdravotnictví a školství). Dále zdůraznila souvislost dění v Iráku
a Sýrii. Informovala též o konání druhé dárcovské konference k Sýrii.17
Dne 14. února proběhla v Kuvajtu rovněž mezinárodní konference pro rekonstrukci Iráku. Na této
konferenci vysoká představitelka oznámila uvolnění 400 milionů EUR na humanitární, rozvojové
a stabilizační projekty v zemi. Mogheriniová ocenila činnost vlády premiéra Hajdara Abádího,
především boj proti korupci a zlepšení podnikatelského prostředí, a vyzvala k posilování sdílené
identity všech občanů státu.18

Zasedání Rad přidružení: Gruzie, Ázerbájdžán
Zasedání Rady přidružení EU-Gruzie
Dne 5. února proběhlo čtvrté zasedání Rady přidružení EU-Gruzie, která má za úkol dohlížet
na zavádění opatření asociační dohody a diskutovat o záležitostech společného zájmu. Zasedání
se za EU zúčastnila vysoká představitelka Mogheriniová a gruzínskou delegaci vedl premiér Giorg
Kvirikashvili.
Rada se dotkla komunálních voleb, které proběhly na podzim roku 2017 a které dle zpráv
mezinárodních organizací splnily požadavky na liberálně-demokratické standardy. Dále Rada
uvítala zprávu Evropské komise pro demokracii prostřednictvím práva (tzv. Benátské komise)
o transformaci země k parlamentnímu systému a celkově posilování demokratických institucí a
pluralitní demokracie v zemi. 19 Rada dále potvrdila připravenost EU spolupracovat v dalších
oblastech, stejně jako ocenila výstupy summitu zemí Východního partnerství, který proběhl
v listopadu loňského roku (především program 20 Deliverables for 2020). 20 Gruzie je Radou
oceňována za prohlubování spolupráce s EU; prohlubování integrace a sbližování obou stran je
především otázka vnitropolitického uspořádání v zemi. Rada ocenila spolupráci mezi EU a Gruzií
v oblasti bezpečnostního dialogu. Dále uvítala pokrok v reformách právního státu a soudnictví,
zavádění opatření dobrého vládnutí, ochrany lidských práv, opatření týkajících se dohody

Remarks by High Representative/Vice-President Federica Mogherini at the meeting of the Ministers of the
Global Coalition to defeat Da'esh. EEAS.europa.eu [online], 13/02/2018 [cit. 2018-02-22]. Dostupné z:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39857/remarks-high-representativevicepresident-federica-mogherini-meeting-ministers-global_en.
18
Opening remarks by High Representative/Vice-President Federica Mogherini at the International Conference for
the Reconstruction of Iraq. EEAS.europa.eu [online], 14/02/2018 [cit. 2018-02-22]. Dostupné z:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39837/opening-remarks-high-representativevicepresident-federica-mogherini-international-conference_en.
19
Georgia - Opinion on the draft revised Constitution as adopted by the Parliament of Georgia at the second
reading on 23 June 2017, adopted by the Venice Commission at its 112th Plenary Session (Venice, 6-7 October
2017). Venice.coe.int [online], 6-7 October 2017 [cit. 2018-02-22]. Dostupné z:
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2017)023-e.
20
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o rozsáhlé a komplexní zóně volného obchodu (DCFTA). Jednání se též dotkla přínosů a výhod
plynoucích z procesu vízové liberalizace.
Rada se též věnovala geopolitické situaci v regionu, především vztahy mezi vládou a jednotlivými
separatistickými regiony. Rusko bylo vyzváno, aby umožnilo vstup monitorovací mise EUMM
na území Abcházie a Jižní Osetie.
Rada zdůraznila potřebu další spolupráce a podporu mezilidských kontaktů. Ocenila též vznik
mezinárodní Evropské školy Východního partnerství. 21
Zasedání Rady přidružení EU-Ázerbájdžán
Dne 9. února proběhlo 15. zasedání Rady přidružení EU-Ázerbájdžán. Delegace vedli vysoká
představitelka Mogheriniová a ázerbájdžánský ministr zahraničních věcí Elmar Mammadyarov.
Obě strany uvítaly jednání o nové dvoustranné dohodě o spolupráci. Důležitým bodem byla
otázka urychlení přijetí Ázerbájdžánu do struktur Světové obchodní organizace (WTO).
V souvislosti s intenzifikací vzájemných vztahů byl při jednání kladen důraz na otázky a výzvy
demokracie, lidských práv a základních svobod (zvláště pak posilování právního státu, stejně jako
demokratických institucí nebo občanské společnosti, ve kterých Unie spatřuje fundamentální
základ budování stabilní a prosperující země). Unie bude podporovat další rozvoj těchto institucí
v zemi. Diskutován byl také problém konfliktu v Náhorním Karabachu. Představitelé Unie uvítali
pokračující jednání mezi znesvářenými stranami na vysoké úrovni. Unie potvrdila neudržitelnost
statutu quo a odmítla jakékoliv vojenské řešení. Naopak řešení vidí v intencích mezinárodního
práva a podporuje aktivity a návrhy Minské skupiny OBSE. Rada se dále věnovala otázce obchodní
a sektorové spolupráce – zejména výměně pohledů na strategickou oblast energetického sektoru
a významu jižního koridoru pro transfer plynu. V otázce dopravy potvrdila snahu o rychlé uzavření
jednání o společném letovém prostoru (Common Aviation Area Agreement). Jako významné
hodnotila otevření vlakového spojení na trase Baku-Tbilisi-Kars, jenž bude základem pro lepší
spojení s Unií i okolními státy. Rada pro spolupráci potvrdila důležitost prosazování mobility
ve vztahu k Ázerbájdžánu. V tomto ohledu zvažuje zahájení dialogu o vízové liberalizaci, pokud to
dovolí podmínky pro bezpečnou mobilitu, zahrnující také efektivní implementaci vízového styku
a zpětného převzetí osob mezi stranami. Rada tak v tomto ohledu nepřijala konečné
rozhodnutí. 22

Zasedání Rady spolupráce EU-Afghánistán
Popis problematiky
Dohoda o partnerství byla mezi EU a Afghánistánem sjednána v únoru loňského roku.23
Bezpečnostní situace v zemi je kritická. V lednu letošního roku došlo k několika bombovým
útokům ze strany teroristického hnutí Talibán, které si vyžádaly ztráty na lidských životech.
Velikost těchto útoků vyvolala vzestup nálad proti tomuto hnutí a odmítnutí dosavadního kurzu
vládní afghánské politiky, který se snaží o politické rozhovory. Namísto toho i někteří politici
21
Joint press release following the 4th Association Council meeting between the European Union and Georgia.
Consilium.europa.eu [online], 05/02/2018 [cit. 2018-02-22]. Dostupné z:
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/02/05/joint-press-release-following-the-4thassociation-council-meeting-between-the-european-union-and-georgia/.
22
EU-Azerbaijan Cooperation Council. Consilium.europa.eu [online], 06/02/2018 [cit. 2018-02-22]. Dostupné z:
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-ministerial-meetings/2018/02/09.
23
Přehled SZBP EU 2/2017, s. 16. ISSN 2533-4263. Dostupné z:
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požadovali tvrdý a ozbrojený postup vůči této organizaci. Vedle odmítnutí oficiální vládní politiky
se odsouzení dočkal také sousední Pákistán, kde se vůdcové hnutí Talibán nacházejí. Útoky tak
vyvolaly vzestup negativního postoje vůči vládě a mohly by ovlivnit prezidentské volby, které by
v zemi měly proběhnout v příštím roce.
Do vnitropolitického konfliktu se zapojil také americký prezident Donald Trump, který uvedl, že
namísto vyjednávání je třeba ozbrojené akce k vymýcení přívrženců Talibánu v zemi. Podle
komentářů je ale právě činnost Talibánu odplatou za vzrůstající angažovanost Spojených států
v zemi.24
Jednání v institucích EU
Dne 8. února proběhlo první zasedání Společného výboru, který byl založen dohodou o spolupráci
při partnerství a rozvoji (EU-Afghanistan Cooperation Agreement on Partnership and
Development, CAPD). Předmětem jednání byly možnosti EU přispět ke stabilizaci, rozvoji a míru
v zemi. Výbor projednal strategické a akční plány afghánské vlády na rozvoj a prosazování míru
v zemi. Dále potom byly ustaveny dvě pracovní skupiny (pro lidská práva, dobré vládnutí a migraci
a pro hospodářský a sociální rozvoj). Další zasedání společného výboru proběhne v roce 2019
v Kábulu. 25
Na konci ledna proběhlo zasedání pracovní skupiny Organizace pro hospodářskou spolupráci a
rozvoj (OECD), které se účastní i delegace EU v Afghánistánu. Pracovní skupina zahájila spolupráci
na posouzení hospodářských reforem v zemi. Setkání se též dotklo reformních priorit
soukromého sektoru. EU prezentovala výsledky své činnosti a příspěvků, kterými se Unie snaží
přispívat ke stabilizaci a budování míru v zemi. 26

Zasedání Rady: Moldavsko, Myanmar, Kambodža, Maledivy
Popis problematiky
Na zasedání Rady pro zahraniční věci (FAC) dne 26. února byly přijaty závěry k následujícím
tématům:
−
−

Moldavsko (viz dále).
Kambodža, v níž ze strany vládních stran a státních organizací dochází k porušování lidských práv,
porušování práv opozice, občanských aktivistů, humanitárních a rozvojových pracovníků. 27
V letošním roce by měly v zemi proběhnout parlamentní volby. 28 Rada vyzvala k umírněnému
postupu represivních složek státní moci a regulérnímu průběhu předvolební kampaně a vlastních

OSMAN, Borhan. The Cost of Escalating Violence in Afghanistan. Crisisgroup.org [online], 7 February 2018 [cit.
2018-02-21]. Dostupné z:
https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/afghanistan/cost-escalating-violence-afghanistan.
25
Joint Press Release: The European Union and Afghanistan launch a new phase of cooperation and partnership
for the people of Afghanistan. EEAS.europa.eu [online], 08/02/2018 [cit. 2018-02-21]. Dostupné z:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39565/joint-press-release-european-union-andafghanistan-launch-new-phase-cooperation-and_en.
26
Afghanistan, The OECD, And The European Union Launched The First Peer-Review Project Of Economic Reforms
In Afghanistan. EEAS.europa.eu [online], 30/1/018 [cit. 2018-02-21]. Dostupné z:
https://eeas.europa.eu/delegations/afghanistan/39018/afghanistan-oecd-and-european-union-launched-firstpeer-review-project-economic-reforms_en.
27
World Report 2017: Cambodia. HRW.org [online] [cit. 2018-03-09]. Dostupné z: https://www.hrw.org/worldreport/2017/country-chapters/cambodia.
28
The Current Political Situation in Cambodia. Chathamhouse.org [online] [cit. 2018-03-09]. Dostupné z:
https://www.chathamhouse.org/event/current-political-situation-cambodia.
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−
−

parlamentních voleb, které jsou plánovány na červenec letošního roku. Rada vyzvala vysokou
představitelku, aby situaci v zemi i nadále sledovala. 29
Maledivy, v nichž prezident Jamín Abdul Gajúm vyhlásil výjimečný stav poté, co se vzepřel
rozhodnutí Nejvyššího soudu a odmítl propustit představitele opozice. 30 FAC vyzvala k uklidnění
situace a návratu k politickému jednání především v parlamentu. 31
Myanmar (viz dále).

Závěry Rady k Moldavsku 32
Vedle již v minulosti zmíněných bodů Rada vyzvala vládu k provádění dalších strukturálních
reforem za účelem dosažení většího růstu, vytváření pracovních míst a snižování chudoby. Rada
ocenila vládní plán zavádění bodů asociační agendy pro období 2017–2019; dále také příspěvek
k summitu Východního partnerství, na němž došlo k sestavení 20 cílů, jichž má být dosaženo
do roku 2020 (20 deliverables for 2020). Rada se vyjádřila k následujícím tématům ve vztahu
k Moldavsku:
−

−
−
−

−
−

I nadále zůstává klíčové posilovat mechanismy demokratického vládnutí, právního státu a
dodržování lidských práv. V této souvislosti Rada uvedla, že lituje přijetí volební reformy v podobě,
v níž není zohledněno stanovisko mezinárodních organizací (především Evropské komise pro
demokracii prostřednictvím práva).
Pro úspěšné provedení reforem je třeba zapojit občanskou společnost. Další prioritou jsou
svobodné a pluralitní sdělovací prostředky.
Boj proti organizovanému zločinu a korupci představuje klíčový bod, kterému se moldavská vláda
musí věnovat. S tím souvisí posilování soudnictví a zajištění jeho transparentního a nezávislého
výkonu.
Strukturální reformy s cílem zajištění makroekonomické a finanční stability a obnovení
důvěryhodnosti pro mezinárodní dárce musejí být i dále prováděny. Stejně tak musí dojít
k posílení nezávislosti dohledových pravomocí Národní banky. EU v listopadu podepsala s vládou
memorandum o porozumění a dohodu o mechanismu úvěrů a grantovou dohodu o makrofinanční
pomoci. Rada ale zdůraznila, že poskytnutí další finanční pomoci bude podmíněno dodržováním
politických podmínek.
Zvláště Rada zmínila nutnost dokončit reformy v oblasti energetiky a naplňování legislativy EU.
Rada vyzvala k dalšímu pokračování řešení konfliktu v Podněstří.

Závěry Rady k situaci v Myanmaru
Agentury OSN i nadále upozorňují na vážnou lidsko-právní situaci v oblasti Arakanského státu,
z níž prchají muslimové před myanmarskou armádou.33 Již dříve se EU zapojila do politického a
humanitárního řešení nastalé situace.34

Cambodia. Consilium.europa.eu [online], 26 February 2018 [cit. 2018-03-09]. Dostupné z:
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6416-2018-INIT/en/pdf.
30
Maldives declares state of emergency for 15 days. Reuters.com [online], February 5, 2018 [cit. 2018-03-09].
Dostupné z: https://www.reuters.com/article/us-maldives-politics-emergency/maldives-declares-state-ofemergency-for-15-days-idUSKBN1FP23G.
31
The Maldives - Council conclusions. Consilium.europa.eu [online], 26 February 2018 [cit. 2018-03-09]. Dostupné
z: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6420-2018-INIT/en/pdf.
32
Relations with the Republic of Moldova − Council conclusions. Consilium.europa.eu [online], 26 February 2018
[cit. 2018-03-09]. Dostupné z: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6280-2018-INIT/en/pdf.
33
Myanmar: OCHA Humanitarian Update on the Situation in Kachin State, 2 February 2018. Reliefweb.int [online],
02 Feb 2018 [cit. 2018-03-09]. Dostupné z: https://reliefweb.int/report/myanmar/myanmar-ocha-humanitarianupdate-situation-kachin-state-2-february-2018.
34
Viz Přehled SZBP EU 1/2018, s. 7–8. ISSN 2533-4263. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/ppi.sqw?d=2.
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Rada vyzvala k odpovědnému přístupu myanmarské vlády k řešení současné situace. Vláda by
měla vytvořit podmínky pro dobrovolný, bezpečný a důstojný návrat vysídlených osob. Rada
pověřila vysokou představitelku, aby navrhla omezujících opatření na dovoz zbraní a vybavení,
které by mohlo sloužit k potlačování vnitřních nepokojů, a zavedení omezujících opatření proti
představitelům armády, kteří se podílejí systematickém a vážném porušování lidských práv. 35
Rada dále přijala závěry ke klimatickým změnám, především roli EU při prosazování opatření
ke globální klimatické akci. 36 Ministři zahraničí dále diskutovali o situaci ve Venezuele a
Blízkovýchodním mírovém procesu a možnostech jeho obnovení. 37

Podepsání dohody o prioritách partnerství EU-Arménie
Popis problematiky
Arménie jako první země Východního partnerství oznámila na podzim 2013 na summitu
ve Vilniusu rozhodnutí nepodepsat asociační dohodu.38 V souvislosti s následným děním
na Ukrajině došlo k přehodnocení přístupu k zemím zapojeným do partnerství a zaměření se
na konkrétní body spolupráce.
V únoru 2017 byla dojednána podoba dohody o zahrnující a posílené spolupráci. 39
Jednání v institucích EU
Dne 21. února podepsala vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiky
Federica Mogheriniová s arménským ministrem zahraničním Edvardem Nalbadianem dohodu
o prioritách partnerství. Priority jsou stanoveny do čtyř oblastí:
−
−
−
−

Posilování institucí a dobré vládnutí;
Hospodářský rozvoj a příležitosti tržního hospodářství;
Konektivita, energetická účinnost, životní prostředí a klimatické akce;
Mobilita a posilování mezilidských kontaktů.

EU je připravena uvolnit 160 milionů EUR pro investiční příležitosti v Arménii. 40

Konference o spolupráci EU-Sahel
Popis problematiky
Od roku 2014, kdy vznikla skupina pěti států regionu Sahel (G5 Sahel; Burkina Faso, Čad, Mali,
Mautritánie, Niger), EU spolupracuje se zeměmi regionu. Atraktivita této spolupráce vzrostla
Myanmar/Burma - Council conclusions. Consilium.europa.eu [online], 26 February 2018 [cit. 2018-03-09].
Dostupné z: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6418-2018-INIT/en/pdf.
36
Climate Diplomacy: Council adopts conclusions. Consilium.europa.eu [online], 26/02/2018 [cit. 2018-03-09].
Dostupné z: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/02/26/climate-diplomacy-counciladopts-conclusions/.
37
Foreign Affairs Council, 26/02/2018. Consilium.europa.eu [online], 26/02/2018 [cit. 2018-03-09]. Dostupné z:
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2018/02/26/?utm_source=dsmsauto&utm_medium=email&utm_campaign=Foreign%20Affairs%20Council%2C%2026/02/2018.
38
Přehled SZBP EU 11/2013, s. 4 a dále. ISSN 2533-4263. Dostupné z:
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=90874.
39
Přehled SZBP EU 5/2017, s. 11–12. ISSN 2533-4263. Dostupné z:
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=117319.
40
European Union and Armenia sign Partnership Priorities. EEAS.europa.eu [online], 21/02/2018 [cit. 2018-03-09].
Dostupné z: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/40181/european-union-and-armeniasign-partnership-priorities_en.
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v souvislosti s rostoucím migračním tlakem na EU. Pro období 2014–2020 chce vynaložit až
8 miliard EUR na rozvojovou spolupráci s regionem. 41
EU je v regionu přítomna prostřednictvím několika vojenských a civilních výcvikových misí EU
v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky (SBOP): EUCAP Sahel Niger, EUCAP Sahel Mali.
Jednání v institucích EU
Na nejvyšší úrovni proběhla 23. února konference o spolupráci EU-Sahel. 42 Představitelé zemí
regionu a EU potvrdili následující body:
−
−

−

Posílená politická spolupráce s cílem zajistit větší stabilitu regionu;
Posílená finanční asistence pro budování bezpečnost v regionu, EU oznámila navýšení finanční
podpory pro společné vojenské jednotky G5 Sahel Joint Force při provádění činnosti proti
terorismu;
Lepší koordinace rozvojových snah, EU bude vyvíjet větší aktivitu na mezinárodní úrovni s cílem
zlepšovat rozvojovou spolupráci v regionu.

K dalším informacím viz The EU’s partnership with the Sahel. EEAS.europa.eu [online] [cit. 2018-03-09].
Dostupné z: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/g5_sahel_conference_en_100m_0.pdf.
42
International High Level Conference on the Sahel. EC.europa.eu [online], 23 February 2018 [cit. 2018-03-09].
Dostupné z: https://ec.europa.eu/commission/news/conference-internationale-de-haut-niveau-sur-le-sahel-2018feb-23_en.
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