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EVROPSKÁ UNIE A POLITIKA ROZŠÍŘENÍ
(Vztah k Turecku a zemím západního Balkánu)
Dialog Srbsko-Kosovo o normalizaci vztahů, zasedání Rad přidružení
Jednání v institucích EU – zasedání Rady přidružení EU-Srbsko
Dne 18. prosince zasedala Rada stabilizace a přidružení EU-Srbsko, která přezkoumala stav
dvoustranných vztahů mezi EU a Srbskem.1 Rada uvítala celkový pokrok, kterého bylo dosaženo
při přístupových jednáních Srbska k EU. Celkový počet otevřených kapitol přístupového jednání
nyní činí 16, z nichž dvě byly prozatímně uzavřeny. Rada připomněla, že legislativní proces a
dohled parlamentu nad výkonnou mocí je třeba přednostně zlepšit. Dále bylo vyjádřeno
očekávání, že se Srbsko bude ještě v tomto volebním období zabývat všemi doporučeními Úřadu
OBSE pro demokracii a lidská práva (ODIHR), protože posílená a různorodá občanská společnost
je zásadní složkou jakéhokoli demokratického systému. Klíčovým pro další jednání bude také
konstruktivní zapojení Srbska do dialogu s Kosovem s podporou EU s cílem uzavřít právně
závaznou dohodu o komplexní normalizaci vztahů mezi Srbskem a Kosovem. 2 Společným
závazkem do konce mandátu této Komise je nezvratitelný pokrok Srbska a jeho směřování
ke členství v Unii. Nicméně tempo jednání bude záviset na rychlosti, s jakou Srbsko provede
reformy ve všech oblastech, které jsou důležité pro vstup do EU.3
Hlavní body jednání Rady přidružení EU-Kosovo
Dne 17. prosince proběhlo zasedání Rady stabilizace a přidružení EU-Kosovo.4 Předmětem
jednání byla politická, ekonomická a finanční kritéria přidružení a naplňování dohody o stabilizaci
a přidružení. Zvláště pak obchodní vztahy Kosova s okolními státy se staly předmětem detailní
diskuze. Kosovo jednostranně uvalilo cla na dovoz zboží ze Srbska a Bosny a Hercegoviny. Tento
jednostranný krok povede ke zhoršení dvoustranných vztahů v regionu, stejně jako snížení
obchodní výměny, která je výhodná pro region, státy i spotřebitele.

1

EU-Serbia Stabilisation and Association Council. Consilium.europa.eu [online], 18/12/2018 [cit. 2019-01-13].
Dostupné z: https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-ministerial-meetings/2018/12/18/.
2
Joint press statement following the fifth meeting of the Stabilisation and Association Council between the EU and
Serbia. Consilium.europa.eu [online], 18/12/2018 [cit. 2019-01-13]. Dostupné z:
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/12/18/joint-press-statement-following-the-fifthmeeting-of-the-stabilisation-and-association-council-between-the-eu-and-serbia/
3
Remarks by HR/VP Mogherini at the joint press conference following the 5th EU-Serbia Stabilisation and Association
Council. Eeas.europa.eu [online], 18/12/2018 [cit. 2019-01-13]. Dostupné z:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquartershomepage_sk/55703/Remarks%20by%20High%20Representative/VicePresident%20Federica%20Mogherini%20at%20the%20joint%20press%20conference%20following%20the%205th
%20EU-Serbia%20Stabilisation%20and%20Association%20Council.
4
Press statement following the 3rd meeting of the Stabilisation and Association Council between the European
Union and Kosovo*, Brussels, 17 December 2018. Consilium.europa.eu [online], 17/12/2018 [cit. 2019-01-23].
Dostupné z: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/12/17/press-statement-followingthe-3rd-meeting-of-the-stabilisation-and-association-council-between-the-european-union-and-kosovo-brussels17-december-2018/.
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HLAVNÍ BODY AGENDY SZBP EU
(Aktivity v oblasti Společné zahraniční a bezpečnostní politiky
a vnějších vztahů EU)
Boj proti dezinformacím
Popis problematiky
Na začátku prosince představila EK a vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a
bezpečnostní politiku Federica Mogheriniová společné sdělení Evropskému parlamentu,
Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů
s názvem Akční plán proti dezinformacím (JOIN(2018) 36 final).5 Představené sdělení směřuje
k ochraně demokratického zřízení členských států Unie a jedné z jeho klíčových náležitostí,
svobody projevu zajišťující veřejnou diskuzi. Dezinformace představují dílčí nástroj pro vedení
hybridních válek. Ty využívají k oslabení protivníka nejen vojenské (silové) prostředky, ale také
širokou paletu dostupných možností, které vedou ke stejnému výsledku. Evropská rada uznala
hrozbu online dezinformačních kampaní v roce 2015; v návaznosti na relativní ohrožení
východoevropských členských států a států ve východním sousedství vznikla pracovní skupina
pro strategickou komunikaci East StratCom. Rovněž Unie iniciovala zřízení obdobných pracovních
skupin i v případě jižního sousedství a pro státy západního Balkánu. V souvislosti s blížícími se
volbami do Evropského parlamentu v letošním roce a dále v nadcházejících dvou letech s více než
50 volbami všeho druhu v členských státech je ochrana demokratického procesu zahrnujícího
také svobodu projevu a veřejnou diskuzi klíčová.
Koordinovaná reakce Unie na dezinformace je podle tohoto sdělení založena na čtyřech pilířích:
zlepšení odhalování a analýzy dezinformací, posílení koordinovaných a společných reakcí
na dezinformace, mobilizace soukromého sektoru k boji proti dezinformacím, zvyšování
povědomí a odolnosti.






Pilíř zlepšení odhalování a analýzy dezinformací počítá s početním navýšením pracovníků skupin
zodpovědných za tuto činnost, materiální zajištění investic do nástrojů odhalování a analýzy. EK
a ESVČ posílí spolupráci a propojení ústředí a jednotlivých delegací při naplňování této činnosti,
aby byla zajištěna provázanost na všech úrovních. Členské státy by měly podporovat instituce EU
a navyšovat vnitrostátní kapacity.
Pilíř posílení koordinovaných a společných reakcí na dezinformace zahrnuje vytvoření systému
včasné detekce dezinformace a odpovídající reakci na ni. Tento systém včasného varování by měl
být vyvinut ve spolupráci a koordinaci se stávajícími aktéry v této oblasti, EP, OSN a skupinou
rychlé reakce skupiny G7. V souvislosti s blížícími se volbami do EP EK chce posílit svou činnost
v oblasti veřejné komunikace o hodnotách a politikách EU s ohledem na pozitivní a faktické
informování o této činnosti. Strategická komunikace by měla být posílena také v sousedství EU.
Třetí pilíř mobilizace soukromého sektoru spočívá ve výzvě zapojených online platforem
do kodexu zásad boje proti dezinformacím.6 Po soukromých aktérech se v souladu s tímto
kodexem bude požadovat, aby kontrolovali zadavatele politické reklamy, zajistili rušení falešných

5

Společné sdělení Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru
a Výboru regionů – Akční plán proti dezinformacím JOIN/2018/36 final. Brusel, 5. 12. 2018 [cit. 2019-01-14].
Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018JC0036&from=CS.
6
A draft code of practice on online disinformation. EC.europa.eu [online], 17 July 2018 [cit. 2019-01-14]. Dostupné
z: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/draft-code-practice-online-disinformation.
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účtů a profilů a identifikovali automatické boty.7 S těmito povinnostmi souvisí také spolupráce
s vnitrostátními aktéry pro audiovizuální a kybernetickou oblast, stejně jako s obdobným
orgánem na úrovni evropské. Skupina evropských regulačních orgánů pro audiovizuální mediální
služby (EGRA) také zajistí monitoring plnění závazků kodexu a jeho celkovou účinnost.
Od hodnocení účinnosti tohoto kodexu se odvíjí další kroky EK.
Čtvrtý pilíř představuje posilování odolnosti (a v tomto kontextu informovanosti) veřejnosti,
včetně zvyšování mediální gramotnosti. Účast občanské společnosti by měla zajistit pochopení,
proč se dezinformace ve společnosti šíří. Široká veřejnost by měla být informována o negativních
dopadech, které s šířením dezinformací souvisí. EK a členské státy budou podporovat ustanovení
týmů ověřovatelů faktů (fact-checking). Členské státy jsou rovněž vyzvány, aby co nejdříve
implementovaly směrnici o audiovizuálních mediálních službách, aby došlo k celkovému posílení
mediální gramotnosti. EK rovněž zvažuje rozšíření dotačních programů pro posilování objektivity,
nezávislosti a odbornosti žurnalistiky ve státech sousedství. Zvláštní pozornost by měla být
věnována také opatření proti šíření dezinformací v souvislosti s nadcházejícími volbami do EP.

Situace v Jemenu
Popis problematiky
Dne 6. prosince začala ve Švédsku mírová jednání mezi delegací jemenské vlády, kterou
dlouhodobě podporuje Saudská Arábie, a zástupci šíitského revolučního hnutí Hútiů,
podporovaného Iránem. Roli mediátora mezi oběma stranami konfliktu plní Martin Griffiths,
vyjednávač OSN pro Jemen. Hlavním cílem rozhovorů je ukončení otevřené občanské války, která
si od svého vzniku v roku 2015 vyžádala tisíce životů a způsobila nejhorší humanitární krizi
ve světě.8
Na úvod rozhovorů se jemenské válečné strany dohodly na výměně vězňů. Mediátor OSN Martin
Griffiths to označil nadějným začátkem mírových rozhovorů.9 Tato dohoda se týká nejméně 5 tisíc
zadržovaných osob.10 Předmětem rozhovorů pro OSN bylo zejména otevření letiště Sanaa a
zajištění příměří v přístavním městě Hudajda.11
Co se týče letiště, hlavní město Sanaa je pod kontrolou hnutí Hútiů. Letiště je dva roky uzavřené
v důsledku bojů a vzdušné blokády ze strany vlády a jejích spojenců, zejména Saudské Arábie.
Dne 7. prosince vláda navrhla znovuotevření letiště s tím, že všechna letadla budou kontrolována
na letištích Aden nebo Sayun, které jsou pod vládní kontrolou. Hnutí Hútiů tento návrh odmítlo.12

7

Jedná se o automatické programy, které mohou být instalovány do jednotlivých počítačů. Boty slouží k páchání
kybernetické kriminality.
8
Yemen war: Milestone peace talks begin in Sweden. Bbc.com [online], 06/12/2018 [cit. 2019-01-07]. Dostupné z:
https://www.bbc.com/news/world-europe-46462255.
9
Yemen talks in Sweden open with prisoner swap agreement. Irishtimes.com [online], 06/12/2018 [cit. 2019-01-07].
Dostupné z:
https://www.irishtimes.com/news/world/middle-east/yemen-talks-in-sweden-open-with-prisoner-swapagreement-1.3722210.
10
Yemen Peace Talks Begin With Agreement to Free 5,000 Prisoners. Nytimes.com [online], 06/12/2018 [cit. 201901-07]. Dostupné z: https://www.nytimes.com/2018/12/06/world/middleeast/yemen-peace-talks.html.
11
Yemen talks in Sweden open with prisoner swap agreement. Irishtimes.com [online], 06/12/2018 [cit. 2019-0107]. Dostupné z:
https://www.irishtimes.com/news/world/middle-east/yemen-talks-in-sweden-open-with-prisoner-swapagreement-1.3722210.
12
Houthis reject government proposals over Sanaa airport in Yemen peace talks. Reuters.com [online], 07/12/2018
[cit. 2019-01-07]. Dostupné z: https://www.reuters.com/article/us-yemen-security/houthis-reject-governmentproposals-over-sanaa-airport-in-yemen-peace-talks-idUSKBN1O61FE.
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K dohodě o znovuotevření letiště (a obnovení vývozu ropy a zemního plynu) došlo až 13.
prosince.13
Komplexnějším problémem bylo přístavní město Hudajda, přes které do Jemenu proudí 80 %
veškeré humanitární pomoci. Hudajda je také pod kontrolou hnutí Hútiů, nicméně v posledních
měsících bylo cílem prudké ofenzívy ze strany Saudské Arábie s cílem získat pro jemenskou vládu
kontrolu nad tímto městem. Dne 10. prosince OSN navrhla společnou kontrolu města mezi
vládou a hnutím Hútiů pod dohledem OSN.14 Závěrečného jednání dne 13. prosince se zúčastnil
také generální tajemník OSN António Guterres, který informoval o dosažených pokrocích.
Jemenské válečné strany souhlasily s okamžitým příměřím v přístavu Hudajda a také v přístavech
Salif a Ras Issa. Obě strany se zavázaly stáhnout vojska z oblasti Hudajdy během maximálně 21
dnů. Martin Griffiths potvrdil, že vojáci se vydají z přístavu během několika dnů a ze širšího města
pak ve druhé fázi. Příměří je navrženo tak, aby otevřelo cestu východ-západ, která spojuje
Hudajdu s hlavním městem Sanaa a umožnilo poskytování humanitární pomoci. Dohoda zahrnuje
i budoucí rozmístění neutrálních sil pod dohledem OSN a zřízení humanitárních koridorů. Podle
slov Guterrese „OSN bude hrát v přístavu důležitou roli a pravděpodobně monitorovat a
spravovat přístav“.15 Generální tajemník na závěr informoval, že všechny strany dospěly k dohodě
pokračovat v jednáních koncem ledna. Tato jednání by měla zahrnovat také otázku budoucí
politické transformace Jemenu.16
Jednání v institucích EU
EU vítá pokrok dosažený na mírových jednáních ve Švédsku, nicméně nadále bude důležité vyvíjet
tlak na aktéry konfliktu, a zároveň klíčové regionální hráče, aby otevřeli cestu k věrohodnému a
udržitelnému politickému procesu a přispěli ke zmírnění zoufalé humanitární situace. EU je
připravená navázat na pokrok dosažený ve Stockholmu a plnit významnou roli při implementaci
těchto výsledků, nicméně očekává se udržení nastoleného tempa rozhovorů a přiblížení politické
transformace začátkem roku 2019.17

13

Yemen’s warring parties agree to reopen Sanaa airport. Irishtimes.com [online], 12/12/2018 [cit. 2019-01-07].
Dostupné z:
https://www.irishtimes.com/news/world/yemen-s-warring-parties-agree-to-reopen-sana-a-airport-1.3729351.
14
Yemen peace talks: UN says Hodeidah should be under joint control. Irishtimes.com [online], 10/12/2018 [cit.
2019-01-07]. Dostupné z:
https://www.theguardian.com/world/2018/dec/10/yemen-peace-talks-un-says-hodeidah-should-be-under-jointcontrol.
15
Yemen: ceasefire agreed for port city of Hodeidah. Theguardian.com [online], 13/12/2018 [cit. 2019-01-07].
Dostupné z:
https://www.theguardian.com/world/2018/dec/13/yemen-ceasefire-agreed-for-vital-port-city-of-hodeidah.
16
Yemen peace talks: Glimmer of hope for Yemenis as ceasefire agreed for embattled city of Hodeidah.
Independent.co.uk [online], 13/12/2018 [cit. 2019-01-07]. Dostupné z:
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/yemen-peace-talks-ceasefire-hodeidah-swedenantonio-guterres-civil-war-famine-a8681541.html.
17
Declaration by the High Representative on behalf of the EU on the consultations in Sweden between the
representatives of the Yemeni parties and the Stockholm Agreement. Eeas.europa.eu [online], 13/12/2018 [cit.
2019-01-07]. Dostupné z: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/55532/declaration-highrepresentative-behalf-eu-consultations-sweden-between-representatives-yemeni_en.
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Situace v Azovském moři
Popis problematiky
Dne 25. listopadu zadržela ruská pohraniční stráž tři ukrajinské námořní lodě, které se plavily
směrem ke Kerčské úžině, což je jediná cesta pro vstup lodí do Azovského moře. Ruská pohraniční
stráž nejdřív argumentovala, že flotila porušila ruské teritoriální vody, ale později bylo prokázáno,
že ruská akce se udála v mezinárodních vodách blízko úžiny. Ukrajina tento akt nazvala ruskou
agresí, protože Černé moře je volné pro plavbu a Krym byl anektován v rozporu s mezinárodním
právem. Celá událost vedla k významné eskalaci konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou.18
Jednání v institucích EU
Vysoká představitelka Mogheriniová se dne 6. prosince sešla v rámci 25. ministerské rady OBSE
s ministrem zahraničních věcí Ukrajiny Pavlem Klimkinkem. EU potvrdila snahu najít způsoby, jak
zvýšit podporu regionům jihovýchodní Ukrajiny, které jsou nejvíce postižené ruskou blokádou
ukrajinských přístavů. Klimkin zároveň EU informoval, že ukrajinský parlament na návrh
prezidenta Petra Porošenka schválil válečný stav. Mogheriniová zdůraznila, že EU nadále
odsuzuje nezákonnou anexi Krymu a Sevastopolu a plně podporuje územní celistvost a suverenitu
Ukrajiny.19 Ukrajinský ministr se následně zúčastnil také zasedání Rady pro zahraniční věci (FAC).
K situaci se vysoká představitelka vrátila dne 11. prosince na plenárním zasedání EP, který
projednával současný stav provádění asociační dohody s Ukrajinou. Ve svém projevu uvedla:
„Očekáváme, že Rusko okamžitě uvolní plavidla a jejich posádku. Mezinárodní právo ukládá Ruské
federaci povinnost zajistit neomezený a volný průchod všech lodí přes Kerčskou úžinu. Chování
Ruska porušuje mezinárodní právo a způsobuje ekonomickou škodu nejen Ukrajině, ale i lodím
plujícím pod vlajkami EU.“20 Kontinuita politiky neuznání nezákonného připojení Krymského
poloostrova Ruskem byla potvrzena také na v pořadí šestém společném zasedání EU a Ukrajiny,
které se konalo dne 18. prosince 2018 v Bruselu. Diskutované otázky dále zahrnovaly
bezpečnostní vývoj, situaci v oblasti lidských práv i otázky mezinárodního práva.21

Situace v Libyi
Popis problematiky
Mezinárodní konference o Libyi, která se konala ve dnech 12. a 13. listopadu v italském Palermu
a která navazovala na květnovou Pařížskou konferenci, poskytla vítanou podporu plánu politické
transformace pod vedením OSN. Setkání se shodlo na upraveném časovém plánu pro volby a
poskytlo platformu pro pracovní skupiny týkající se bezpečnostních a hospodářských priorit.
18

Russia-Ukraine sea clash in 300 words. Bbc.com [online], 30/11/2018 [cit. 2019-01-06]. Dostupné z:
https://www.bbc.com/news/world-europe-46345697.
19
High Representative/Vice-President Federica Mogherini meets Foreign Minister of Ukraine Pavlo Klimkin.
Eeas.europa.eu [online], 06/12/2018 [cit. 2019-01-06]. Dostupné z:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/54963/high-representativevice-presidentfederica-mogherini-meets-foreign-minister-ukraine-pavlo_en.
20
Speech by High Representative/Vice-President Federica Mogherini at the plenary session of the European
Parliament on the state of play of the implementation of the Association Agreement with Ukraine. Eeas.europa. eu
[online], 11/12/2018 [cit. 2019-01-06]. Dostupné z: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquartershomepage/55358/speech-high-representativevice-president-federica-mogherini-plenary-session-european_en.
21
European Union and Ukraine discuss the consequences of the illegal annexation of Crimea and Sevastopol.
Eeas.europa.eu [online], 18/12/2018 [cit. 2019-01-06]. Dostupné z:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/55700/european-union-and-ukraine-discussconsequences-illegal-annexation-crimea-and-sevastopol_en.
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Pokud jde o bezpečnost, Mise OSN v Libyi (UNSMIL) a její mezinárodní partneři budou i nadále
sledovat příměří, které bylo dohodnuto pro Tripolis, a budou hledat příležitosti rozšířit ho mimo
hlavní město. Nový libyjský ministr vnitra, Fathi Bashagha, který se také zúčastnil konference
v Palermu, se zavázal plnit mezinárodní závazek reformovat bezpečnostní složky tak, aby se
zabránilo legitimizaci jiných mocenských struktur. Z hospodářského hlediska je nadále
prosazován soubor dočasných reforem, které v září 2018 začala realizovat centrální banka v Libyi
s cílem řešit měnovou krizi a omezit černé tržní hospodářství, které obohatilo zločinecké sítě a
milice. Účastníci konference také podpořili plán odložit volby do jara roku 2019 a v čase před tím
svolat širokou národní konferenci s cílem překonat rozpory mezi jednotlivými aktéry, přijmout
návrh ústavy, který definuje budoucí podobu politického systému, a také volební zákon, podle
kterého proběhnou volby.22
Jednání v institucích EU – Závěry Rady
K uvedenému načrtnutému vývoji přijala závěry Rada pro zahraniční věci (FAC) na svém zasedání
dne 10. prosince 2018. Rada vítá výsledek konference pro Libyi, zejména plnou podporu
mezinárodního společenství pro pokračující úsilí OSN o politickou stabilizaci země. EU opakuje,
že existuje pouze politické řešení krize v Libyi, které musí pocházet od samotných Libyjců
prostřednictvím komplexního politického procesu. EU dále:








poskytne plnou podporu aktualizovanému Akčnímu plánu a procesu vedenému OSN směrem
k přechodu a usmíření,
vyzývá k pokroku s potřebnými ústavními a legislativními reformami,
je připravená použít dodatečné sankce vůči všem, kdo podkopává politický proces nebo ohrožuje
stabilitu Libye,
vyzývá Libyi ke sjednocení ozbrojených sil,
je připravena poskytnout podporu snahám o hospodářské reformy v koordinaci s mezinárodními
finančními institucemi,
bude nadále poskytovat humanitární pomoc těm, kteří ji potřebují, a pomáhat libyjskému lidu
prostřednictvím svých programů v celé řadě oblastí,
bude pomáhat řešit migrační výzvy, přičemž EU vítá dosavadní pokrok dosažený v rámci
trilaterální pracovní skupiny AU-EU-OSN, který umožňuje asistovaný dobrovolný návrat migrantů
do svých zemí původu.

Na závěr usnesení je vyjádřeno plné odhodlání členských států nadále stát na straně libyjského
obyvatelstva v dlouhodobém horizontu, aby mu pomohly vytvořit stabilní, bezpečnou a mírovou
Libyi.23

22

After Palermo: Achievements and Future Challenges for Libya. Washingtoninstitute.org [online], 17/12/2018 [cit.
2019-01-06]. Dostupné z: https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/after-palermo-achievementsand-future-challenges-for-libya.
23
Council conclusions on Libya. Consilium.europa.eu [online], 10/12/2018 [cit. 2019-01-06]. Dostupné z:
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15028-2018-INIT/en/pdf.
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