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EVROPSKÁ UNIE A POLITIKA ROZŠÍŘENÍ
(Vztah k Islandu, Turecku a zemím západního Balkánu)
SRBSKO-KOSOVO
Pozadí
V červnu 2013 reagovala EU vstřícně na dosavadní vývoj ve vztazích mezi Srbskem a
Kosovem (v dubnu 2013 byla uzavřena dohoda o urovnání vztahů) a přislíbila
otevření přístupových rozhovorů s Bělehradem s tím, že první přístupová konference
by se měla konat nejpozději v lednu 2014. Otevření rozhovorů je ale podmíněno další
implementací smlouvy o urovnání vztahů.1
Aktuálně
8. září 2013 oznámila vysoká představitelka EU Catherine Ashtonová, která pomáhá
rozhovory mezi Bělehradem a Prištinou zprostředkovávat, že bylo dosaženo shody na
otázkách souvisejících s energetikou a telekomunikacemi.2 V současnosti se vyjednává
o spolupráci na kosovských místních volbách (3. listopadu 2013). 3
Vztahy se Srbskem nicméně nejsou ovlivňovány pouze srbskou vstřícností ke
Kosovu; aktuálně např. EU protestuje proti zákazu pochodu „gay hrdosti“ v Srbsku.
Zákaz by mohl negativně ovlivnit každoroční hodnocení zemí účastnících se politiky
rozšíření Komisí, jehož zveřejnění se očekává v polovině října 2013.4

ISLAND: PŘERUŠENÍ PŘÍSTUPOVÝCH ROZHOVORŮ S EU
Pozadí
Po parlamentních volbách z dubna 2013 došlo v islandské politice k euroskeptickému
obratu, když nový ministr zahraničí Gunnar Brag Sveinsson v Bruselu oznámil, že
Island do EU vstupovat nehodlá. Tento obrat byl nicméně očekávaný – většina
obyvatel Islandu dlouhodobě není vstupu do EU nakloněna, čemuž odpovídá i
program politických stran.5
Aktuálně
12. září 2013 vystoupil islandský ministr zahraničí před národním parlamentem
s informací, že přístupová vyjednávání se přerušují až do příštího volebního období.
1

Přehled SZBP červen 2013, Zahájení přístupových rozhovorů pro Srbsko, ZDE.
Europolitics 4705, Belgrade and Pristina agree on telecoms and energy, 10. 9. 2013.
3
SETimes.com, Kosovo's elections prove to be a challenge to both sides, 19. 8. 2013, ZDE.
4
Balkainsight.com, 2. 10. 2013, Belgrade Pride Ban Will Affect EU Report, ZDE.
5
Přehled SZBP červen 2013, Island: obrat v postoji k přístupovému procesu, ZDE.
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Rozpuštěna již byla pracovní skupina, která měla vyjednávání s EU na starosti.6 Island
tak nevyhověl žádosti komisaře pro rozšíření Štefana Füleho, který se vyslovoval pro
pokračování rozhovorů navzdory tomu, že cílem stávající islandské vlády není vstup
do EU.

HLAVNÍ BODY AGENDY SZBP EU
(Aktivity v oblasti Společné zahraniční a bezpečnostní politiky
a vnějších vztahů EU)
SÝRIE: OTÁZKA VOJENSKÉ INTERVENCE
Popis problematiky
Dne 21. srpna 2013 byl v Sýrii nedaleko Damašku v rámci bojů mezi syrskou vládou a
povstalci použit nervový plyn sarin.7 Podle mezinárodního práva se jedná o válečný
zločin a zločin proti lidskosti, protože chemické zbraně spadají pod zbraně
hromadného ničení a jejich použití odporuje Konvenci o chemických zbraních
(Chemical Weapons Convention).8 V reakci na tyto události se vyhrotila mezinárodní
situace, když USA spolu s užší mezinárodní koalicí9 hrozily syrskému režimu
vojenskou odvetou. Proti se ale postavily zejména Rusko a Čína; 10 argumentovaly též
nejistotou ohledně toho, zda byl plyn vůbec použit a případně kým byl použit. Tuto
nejistotu plně nevyjasnila ani zpráva OSN z 16. září 2013, podle níž byl plyn použit i
proti civilistům a v relativně velkém rozsahu, zpráva se ovšem vyhýbá přímému
obvinění některé ze stran konfliktu, jakkoli detaily zprávy nepřímo poukazují na
syrskou vládu.11
Krize nakonec 27. září 2013 vyústila v diplomatické řešení, když Rada bezpečnosti
OSN schválila rezoluci 2118 (2013)12, která schvaluje původně rusko-americký návrh
programu na zničení syrských chemických zbraní, a vojenským zásahem
mezinárodního společenství hrozí až v případě, že by Sýrie v rámci tohoto programu
6

Europolitics 4708, Iceland suspends accession talks, 13. 9. 2013.
BBC.co.uk, 24. 9. 2013, Syria chemical attack: What we know, ZDE.
8
Sýrie podle Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons konvenci nikdy nepodepsala (ZDE). 12. září
2013 nicméně Sýrie zaslala generálnímu tajemníkovi OSN dopis (ZDE), v němž oznamuje, že prezident Asad
podepsal legislativu nutnou pro přistoupení ke konvenci.
9
V otázce např. nebyly zdaleka sjednoceny členské státy NATO. Záměr vojenské intervence kromě USA
podporovala zejména Francie, Velká Británie (jejíž parlament se ale postavil proti kladnému stanovisku vlády),
Turecko a Austrálie.
10
Z dalších zemí byly proti intervenci regionální mocnosti jako Egypt a Írán, hlasy proti ale zaznívaly i z Jižní
Ameriky (např. Brazílie).
11
Zpráva OSN k použití sarinu ZDE. Zprávu je zřejmě možné interpretovat tak jako New York Times, podle nichž
detaily zprávy „silně implikují syrskou vládu“ jako stranu zodpovědnou za útoky. Nytimes.com, Forensic Details in
U.N. Report Point to Assad’s Use of Gas, 17. 9. 2013, ZDE. Jako jednoznačný poukaz na syrskou vládu chápe
zprávu OSN International Crisis Group (ZDE)
12
Rezoluce RB OSN 2118 (2013) ZDE.
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nespolupracovala. EU přijetí rezoluce ústy vysoké představitelky Catherine Ashtonové
„vřele přivítala“.13
Jednání v institucích EU
Postoj členských států EU k intervenci v Sýrii nebyl jednotný (ačkoli např.
z Evropského parlamentu se ozývaly hlasy volající po jednotném postupu 14):
• Velká Británie podporovala intervenci a počítala i se svojí účastí, tento záměr
nicméně zhatil britský parlament, který případnou účast Británie vyloučil; 15
• Francie představovala hlavního spojence USA v jeho úmyslu na Sýrii zaútočit, a
to včetně příslibu vojenské pomoci;
• Německo vyloučilo svoji účast na případné vojenské intervenci a preferovalo
domluvu v rámci Rady bezpečnosti OSN.16 Podobně zdrženlivý postoj zaujala
většina členských států EU včetně ČR.17
12. září 2013 se k problematice Sýrie vyjádřil v usnesení Evropský parlament.18
Vyslovil se pro ruský návrh na odstranění syrského chemického arzenálu, avšak, jak
upozorňuje Europolitics, neodvážil se identifikovat jednoznačného viníka – zřejmě
v očekávání zprávy OSN, která v době vydání usnesení nebyla ještě zveřejněna. 19 EP
vyzývá Radu EU k dalším jednáním o možnostech aktivit EU ve vztahu k Sýrii,
zejména zdůrazňuje nutnost poskytnutí pomoci uprchlíkům.
Na humanitární rozměr syrské krize se soustřeďuje Evropská komise, podle níž EU
za účelem pomoci Sýrii a jejím sousedům vyhradila 2 miliardy eur, z čehož 40 % bylo
vydáno na základní potřeby jako jídlo, přístřeší a léky.20
Předpokládaný vývoj
Podle plánu by měly být zásoby syrských chemických zbraní zlikvidovány do poloviny
roku 2014 a výrobní zařízení na tyto zbraně již do začátku listopadu 2013. Sýrie by
přitom měla plně spolupracovat s inspektory OSN. Dne 29. září 2013 syrský prezident
Asad prohlásil, že hodlá plně kooperovat. V případě, že Sýrie přesto nebude
spolupracovat dostatečně, bude třeba přijmout novou rezoluci Rady bezpečnosti
OSN, která by legitimizovala silový zásah.21

13

Prohlášení Catherine Ashtonové k dispozici ZDE.
Alde.eu, Guy Verhofstadt :"EU needs united position on Syria" 27. 8. 2013, ZDE.
15
Euobserver.com, British MPs halt prospect of joint US strike on Syria, 30. 8. 2013, ZDE.
16
BBC.co.uk. Syria Crisis: Where Key Countries Stand, 12. 9. 2013, ZDE.
17
Českátelevize.cz, Sýrie PŘEHLEDNĚ: Kdo s kým a proti komu, 30. 8. 2013, ZDE.
18
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. září 2013 o situaci v Sýrii, ZDE.
19
Europolitics 4708, Syria gas attack: MEPs hide behind UN assessment, 13. 9. 2013.
20
Europa.eu, The Syrian crisis – humanitarian priorities of the European Commission, 1. 10. 2013, ZDE.
21
International Crisis Group, Syria 1. October 2013, ZDE.
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VÝCHODNÍ PARTNERSTVÍ: PŘÍPRAVA SUMMITU, SOUPEŘENÍ
S RUSKEM
Popis problematiky
Ve dnech 28.-29. listopadu 2013 se má ve Vilniusu uskutečnit summit Východního
partnerství (VP), jehož podpora je jednou z priorit české zahraniční politiky. Jedná se
o dlouhodobě nejviditelnější událost v rámci této iniciativy – k němu směřují cestovní
mapy stanovené v roce 201222 a s nimi související očekávání. Ministři zahraničí ČR,
Polska, Německa a Švédska již v lednu 2013 zdůraznili, že očekávají dokončení
jednání o asociačních dohodách s Gruzií, Moldavskem a Arménií a v příznivém
případě k podpisu asociační dohody s Ukrajinou.23
Vztah s Ruskem: Ukrajina, Moldavsko, Arménie
Iniciativa VP byla vždy spojena s určitými obavami z vyostřování vztahu s Ruskem –
EU a Rusko zde mohou být považovány za dva geopolitické útvary soupeřící o moc
v daném regionu. To se nově potvrzuje: ruský prezident Putin varoval, že Rusko
zavede ochranná opatření proti Ukrajině, pokud její vláda s EU podepíše asociační
dohodu; některá znepokojující opatření již Rusko zavedlo – např. zákaz dovozu
čokolády nebo zvláštní celní prohlídky, které znesnadňují obchod. Rusko zvyšuje
rovněž tlak na Moldavsko, jemuž v případě podepsání asociační dohody hrozí např.
zákazem vývozu vína, jednoho z hlavních moldavských exportních artiklů. EU na
tento tlak reaguje rozhořčeně. Např. podle polského ministra zahraničí Sikorského se
jedná o „praktiky jako z 19. století“ a on osobně začne jíst více ukrajinské čokolády. 24
Ruský nátlak na země VP odsoudil ve svém usnesení z 12. září 2013 Evropský
parlament.25Arménie, pro kterou je Rusko hlavní garancí bezpečnostního i
obchodního přežití,26 ohlásila 3. září 2013, že vstoupí do Ruskem vedené celní unie
Rusko-Bělorusko-Kazachstán. To je nicméně krok nekompatibilní s plánovanou
zónou volného obchodu s EU.27
Očekávaný vývoj
Polsko, jeden z hlavních podporovatelů VP, žádá, aby summit nebyl jen shrnutím
minulého období, ale také poskytl vizi nejen na další dva roky (do dalšího summitu
v roce 2015 v Rize). Polsko proto bude tlačit na ambiciózní text deklarace ze
summitu, který by měl naznačit perspektivu budoucího členství zemí VP v EU.

22

Cestovní mapy k dispozici ZDE.
Přehled SZBP únor 2013, Východní partnerství: příprava na podzimní summit, ZDE.
24
Euobserver.com, Ukraine and EU ridicule Russian threats, 23. 9. 2013, ZDE. Putin warns Ukraine against EU
pact, 23. 8. 2013, ZDE.
25
Usnesení Evropského parlamentu Nátlak Ruska na země Východního partnerství k dispozici ZDE.
26
Arménie je obklopena Ázerbajdžánem (s nímž je dosud oficiálně ve válce o Náhorní Karabach) a tradičně
znepřáteleným Tureckem (dodnes je živý spor o údajnou genocidu Arménů ze strany Osmanské říše).
27
Euractiv.com, EU loses Armenia to Russia’s Customs Union, ZDE.
23
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V tomto směru lze ale očekávat silný protitlak např. ze strany Francie, ale i
Německa.28
Podepsání asociační dohody s Ukrajinou je stále silně spojeno s případem politicky
perzekuované Julie Tymošenkové a dalšími případy „selektivní spravedlnosti“. Podle
některých náznaků (např. setkání německého prezidenta Gaucka se svým ukrajinským
protějškem Viktorem Janukovyčem) bude zřejmě mít jak EU, tak Ukrajina silné
odhodlání k dosažení kompromisu tak, aby dohoda mohla být podepsána. 29 Vliv na
podepsání dohody bude mít také zpráva speciální mise Evropského parlamentu, která
by měla být zveřejněna ještě v říjnu 2013.30
S Ázerbajdžánem není sjednávána asociační dohoda, ale pouze méně ambiciózní
dohoda o modernizaci, která by v příznivém případě měla být ve Vilniusu
podepsána.31 Nadějné jsou naopak vyhlídky podepsání asociační dohody s Gruzií.32
Bělorusko se od počátku na Východním partnerství de facto nepodílí, v posledních
měsících ale jeho představitelé vyjadřují zájem o plnější účast. 33 Pro posílení
spolupráce s Běloruskem je ale třeba zásadního zlepšení stavu demokracie a ochrany
lidských práv v zemi. Např. Human Rights Watch upozorňuje, že k tomu zatím
nedochází.34 K politice EU vůči Bělorusku přijal 12. září 2013 usnesení Evropský
parlament, který vidí nadcházející summit jako možnost k diplomatickému setkání
s běloruským ministrem zahraničí a doporučuje sestavení cestovní mapy pro
demokratizaci v Bělorusku.35

ÍRÁN: OBNOVENÍ ROZHOVORŮ O JADERNÉM PROGRAMU
Popis problematiky
V íránských prezidentských volbách z června 2013 zvítězil „umírněný“ Hasan Rúhání
– očekávalo se proto oteplení vztahů se západními zeměmi, zejména zlepšení
permanentně krizové situace okolo íránského jaderného programu. 36

28

TIC 2188/2013-Warsaw, Polský pohled na některé aspekty přípravy Summitu VP ve Vilniusu a období po něm.
Independent.co.uk, EU officials close to securing deal to free Ukrainian opposition politician Yulia Tymoshenko,
9. 10. 2013, ZDE.
30
Hlavními postavami mise jsou bývalý předseda Evropského parlamentu Pat Cox a bývalý polský prezident
Alexander Kwasnievski. Pro další informace viz AMO briefing paper, říjen 2013, Vyjednávání o podpisu asociační
dohody. Otevře Ukrajina ve Vilniusu dveře do Evropy? ZDE.
31
Euobserver.com, Azerbaijan and EU race to agree 'modernisation' pact, 27. 9. 2013, ZDE.
32
Euobserver.com, EU and Georgia edge closer to association deal, 22. 7. 2013, ZDE.
33
Upi.com, Belarus F.M.: Minsk wants to cooperate on EU Eastern Partnership, 25. 7. 2013, ZDE.
34
Viz závěry Rady EU z října 2012, ZDE. HRW.com, Belarus: EU Should Stand Firm on Rights, 21. 7. 2013, ZDE.
35
Usnesení Evropského parlamentu, Politika EU vůči Bělorusku, ZDE.
36
Pro bližší informace o volbách v Íránu viz Přehled SZBP červen 2013, Írán: prezidentské volby, ZDE.
29

Kontakt:
Karel Hlaváček, tel. 2242, email: hlavacekk@psp.cz
Štěpán Pecháček, tel. 2226, email: pechacek@psp.cz

8

Jednání na mezinárodní scéně
Změněné politické nálady se projevily na počátku 68. zasedání Valného shromáždění
OSN v New Yorku, které bylo zahájeno 17. září 2013. 37 Zde došlo k prvnímu
přímému setkání ministrů zahraničí Íránu a USA od islámské revoluce z roku 1979.
S íránským ministrem zahraničí se sešla také vysoká představitelka Unie Catherine
Ashtonová, která poté prohlásila, že byla velice překvapena jeho odhodláním
k dosažení konsensu.38 24. září měl na zasedání ostře sledovaný projev íránský
prezident Rúhání. Mnohá média39 poté zdůraznila otevřenost projevu do budoucna
(„mír je na dosah ruky“, „Írán je okamžitě připraven k zahájení rozhovorů“), podle
znění projevu40 je to nicméně USA, které z Rúháního perspektivy ohrožují světový
mír, páchají akty násilí a terorismu a schovávají se přitom za hegemonický diskurs
nadvlády Severu nad Jihem, zatímco Írán „nepředstavuje vůbec žádnou hrozbu“.
Předpokládaný vývoj
Nové kolo rozhovorů o íránském jaderném programu by mělo proběhnout na
ministerské úrovni v polovině října 2013 v Ženevě.41

EU-USA: OBCHODNÍ DOHODA, ŠPIONÁŽNÍ AFÉRA
Popis problematiky
Dne 17. června 2013 byla oficiálně zahájena jednání o nové obchodní dohodě s USA
a přes problémy s únikem informací o odposlouchávání evropských politiků a
úředníků ze strany USA a následným tlakem na časové odsunutí rozhovorů 42 bylo 12.
července 2013 zakončeno první kolo jednání.43
Aktuálně
Vyjednávání musí nejprve překonat rozdíly o představách týkajících se regulace a
základních pravidel (např. normy pro bezpečnost od jídla po leteckou dopravu).
O těchto problémech se mělo začít vyjednávat na počátku října 2013, avšak kvůli
problémům způsobeným patovou situací amerického rozpočtu, byla zrušena. Další
kolo rozhovorů by se mělo konat v prosinci 2013.44
Postupný vývoj zaznamenává i situace okolo špionážní aféry. Dne 5. září zahájil
vyšetřování Evropský parlament. 45 Záležitost vyšetřuje výbor pro občanské svobody,
spravedlnost a vnitřní věci (LIBE), který by měl do konce roku zveřejnit závěrečnou
37

68. zasedání trvá od 17. září 2013 do 15. září 2014.
Euobserver.com, EU sets stage for Iran-US breakthrough, 24. 9. 2013, ZDE.
39
Viz např. TheGuardian.co.uk, UN general assembly: Iran's Rouhani says 'peace is within reach', 24. 9. 2013, ZDE.
40
Plné znění projevu je k nahlédnutí ZDE.
41
Voanews.com, 11. 10. 2013, P5+1 Has High Hopes for Upcoming Iran Nuclear Talks, ZDE.
42
Viz Přehled SZBP červen 213, Obchodní a investiční smlouva EU-USA, ZDE.
43
Europa.eu, EU and US conclude first round of TTIP negotiations in Washington, 12. 7. 2013, ZDE.
44
Eubusiness.com, Shutdown forces EU, US to cancel trade deal talks, 7. 10. 2013, ZDE.
45
Europolitics 4701, Prism scandal: MEPs start their own investigation, 4. 9. 2013.
38
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zprávu.46 Evropský parlament také vznesl dotaz na americkou administrativu,
z jednání s americkou stranou ale zatím vyjadřují zklamání.47

DOKUMENTY SZBP EU
(Výběr dokumentů z databáze Rady EU)
Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a
Ukrajinou na straně druhé – 7076/13
Datum: 27. 9. 2013
Typ dokumentu: Návrh znění dohody o přidružení LIMITE
Obsah dokumentu: Dokument obsahuje návrh znění nové asociační dohody mezi EU a
Ukrajinou Jedná se o novou dohodu, která by měla zastřešit vzájemné vztahy EU a Ukrajiny. Její
podpis se předpokládá za určitých podmínek na listopadovém summitu Východního partnerství
ve Vilniusu (viz také výše, kapitola Východní partnerství). Dohoda o přidružení obsahuje např. i
smlouvu o volném obchodu.
Rozhodnutí Rady o podpisu Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými
státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé – 13610/13
Datum: 20. 9. 2013
Typ dokumentu: Návrh rozhodnutí Rady LIMITE
Obsah dokumentu: Dokument je součástí rozhodovacího procesu o přijetí dohody o přidružení.
Kromě rozhodnutí o podpisu dohody upravuje prozatímní provádění dohody a ustanovení o
pohybu pracovních sil.
Revize fungování Evropské služby pro vnější činnost - 13977/13
Datum: 24. 9. 2013
Typ dokumentu: Zpráva vysoké představitelky Unie
Obsah dokumentu: Vypracování zprávy o fungování Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ)
do léta 2013 bylo součástí politického rozhodnutí při vytváření tohoto nového orgánu.
V dokumentu vysoká představitelka popisuje jednotlivé složky ESVČ a jejich fungování, vztahy
ESVČ s ostatními institucemi EU a snaží se odpovědět na otázku, nakolik Služba přispěla ke
koherenci evropských politik. Dokument v závěru na základě předchozího shrnutí nabízí
doporučení pro další změny ve fungování a struktuře ESVČ, doporučuje se např. bližší integrace
zvláštních vyslanců EU (EUSR) do dalších dalších struktur ESVČ (zejména do delegací),
vytvořit centrální podpůrné organizační místo pro mise SBOP atp.
Návrh společného prohlášení o partnerství v oblasti mobility mezi Evropskou unií a
Ázerbájdžánskou republikou - 13477/13
Datum: 20. 9. 2013
Typ dokumentu: Návrh rozhodnutí Rady LIMITE
Obsah dokumentu: Ázerbájdžán patří mezi ty třetí země, se kterými EU hodlá rozvíjet spolupráci
v oblasti migrace vytvořením partnerství v oblasti mobility. Navrhované partnerství se dotýká
především řízení migrace, boj proti nedovolenému přistěhovalectví atp.

46
47

Europolitics 4703, Prism scandal: LIBE members ask journalists, 6. 9. 2013.
Europolitics 4716, EU member states have not requested SWIFT probe, MEPs told, 25. 9. 2013.
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Shrnutí obsahu jednání Zahraničního výboru Evropského parlamentu (AFET) z 9. 9. 2013
- 13504/13
Datum: 10. 9. 2013
Typ dokumentu: Poznámka Generálního sekretariátu LIMITE
Obsah dokumentu:na zasedání se jednalo o vztazích se Singapurem a o výroční zprávě o SZBP
pro rok 2012. V diskusi nebyla obsáhlá výroční zpráva diskutována do podrobna; EP nicméně
připravuje dvě vlastní zprávy, které budou vývoj v SZBP reflektovat podrobněji.
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