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EVROPSKÁ UNIE A POLITIKA ROZŠÍŘENÍ
(Vztah k Islandu, Turecku a zemím západního Balkánu)
SRBSKO: PŘÍSTUPOVÁ JEDNÁNÍ A NOVÁ VLÁDA
Pozadí
Po historické dohodě Srbska s Kosovem z června 2013 zahájila Komise v září 2013 tzv.
screening. Touto procedurou mají být postupně prověřeny jednotlivé kapitoly srbského právního
řádu a jejich kompatibilita s právem EU. Zároveň v září 2013 vstoupila v platnost Stabilizační a
asociační dohoda mezi Unií a Srbskem, která poskytuje rámec pro intenzivnější spolupráci mezi
oběma stranami. V prosinci 2013 přijala Rada rámec pro přístupová jednání se Srbskem; jedná se
o 35 kapitol screeningu1. V lednu 2014 byla přístupová jednání se Srbskem oficiálně zahájena a
přístupový rámec s jednotlivými kapitolami byl schválen2. Další mezivládní konference se
Srbskem by se měla konat 25. června 2014.

Aktuálně
Na konci dubna navštívila Srbsko Vysoká představitelka Unie pro SZBP Catherine Ashtonová.
Její návštěva měla spíše symbolický charakter spočívající v navázání kontaktů mezi Unií a
novou srbskou vládou3. Ashtonová zmínila významnost témat, která se během přístupových
jednání budou projednávat jako první (kapitola 23 Základní práva a 24 Spravedlnost, svoboda a
bezpečnost). Ashtonová rovněž ocenila reformní úsilí nové vlády, které vyplynulo i
z vnitropolitické situace po předčasných volbách4.
Na začátku května 2014 navštívil Bělehrad komisař pro rozšíření Štefan Füle. Motivy jeho
návštěvy byly obdobné jako v případě C. Ashtonové – tedy navázání kontaktů mezi Unií a novou
vládou. Komisař Füle zdůraznil, že pro úspěšný přístup Srbska k Unii jsou i nadále zásadní tři
okruhy: 1) ekonomické reformy, 2) právní stát včetně reformy státní správy a boje proti korupce,
3) normalizace vztahů s Kosovem. Füle rovněž zmínil, že ještě v rámci řeckého předsednictví
Radě by Srbsko mělo představit akční plán pro kapitoly 23 a 24. Füle zdůraznil, že dané kapitoly
by na základě zhodnocení akčního plánu měly být otevřeny na počátku roku 2015 5. Füle rovněž
ocenil pokrok, který Srbsko v daných oblastech zaznamenalo6.

BOSNA A HERCEGOVINA

1

Vyjednávací rámec, ZDE.
Přehled SZBP, leden 2014, Srbsko: Zahájení přístupových rozhovorů, ZDE.
3
Předčasné volby se konaly v březnu 2014. V nich propadla někdejší vláda Socialistické strany Srbska Ivica Dačiče;
naopak absolutní většinu mandátu v Národním shromáždění získala Srbská progresivní strana Alexandra Vučiče
(158 mandátu z 250). Nová vláda oznámila zahájení reformních kroků spojených se škrty ve státním rozpočtu.
Více Balkaninsight.com, Serbian Leader Outlines Tough Reform Agenda, 7. 4. 2014, ZDE.
Výsledky voleb Electionguide.com, Election: National Assembly 2014, ZDE.
4
EEAS: Projev VP pro SZBP C. Ashtonové v Národním shromáždění Srbska, ZDE.
5
Štefan Füle: EU-Serbia: Encouragement and Support for EU Reforms, 5. 4. 2014, ZDE.
6
Balkaninsight.com, EU Praises Serbia's Progress Towards Membership, 5. 5. 2014, ZDE.
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Pozadí
Bosna a Hercegovina je země s tzv. evropskou perspektivou, tedy potenciálním kandidátem na
členství v EU. Sama však dosud přihlášku nepodala. Situaci v zemi komplikují spory mezi
politickými elitami, zastupujícími tři entity (Bosňáky, Srby a Chorvaty), které hrají klíčovou roli
v komplexním ústavním systému země. Po volbách roku 2010 trvalo více než rok, než se ustavila
centrální vláda, přičemž Evropská unie tehdy reagovala přijetím sankcí vůči fyzickým i
právnickým osobám, „jejichž činnost narušuje svrchovanost, územní celistvost, ústavní pořádek
a mezinárodněprávní subjektivitu Bosny a Hercegoviny, vážně ohrožuje bezpečnostní situaci
v Bosně a Hercegovině nebo porušuje Daytonskou/Pařížskou všeobecnou rámcovou dohodu o
míru“.7 Problémy vnitřního rozdělení v zemi zmiňují i každoroční hodnotící zprávy Komise a
usnesení Evropského parlamentu8. Příští volby jsou plánovány na říjen 2014.
Zemi v únoru zasáhla vlna masových protestů, které se neobešly bez násilností. Účastníci těchto
protestů, někdy označovaných za „bosenské jaro“, kritizovali politickou reprezentaci, její
zkorumpovanost a neschopnost řešit akutní problémy, jako je např. vysoká nezaměstnanost, a
požadovali předčasné volby.9

Aktuálně
Omezující opatření, která Evropská unie přijala v březnu 2011, by měla být prodloužena do
března 2015; v polovině dubna 2014 toto rozhodnutí Rady přednesla Vysoká představitelka Unie
C. Ashtonová10.
Rada EU pro zahraniční záležitosti (FAC) přijala závěry o Bosně a Hercegovině (viz Dokumenty
SZBP). Rada zdůraznila územní a státní jednotnost Bosny a Hercegoviny a odmítla slovní
vyjádření některých politiků, kteří připouštěli rozdělení země. V závěrech Rada reagovala na
protesty z února 2014 a vyzvala představitele země, aby se sociální a ekonomickou situací
obyvatelstva ve zvýšené míře zabývali. Rada rovněž vyzvala politické představitele země, aby
svou činností usilovali o jednotnost země. Rada vyjádřila své obavy z blížících se parlamentních
voleb, které by mohly znamenat další zablokování současné situace 11. Ve vnitřní politice Rada
vyzvala k urychlenému přijetí reforem v hospodářské a fiskální politice, konkurenceschopnosti,
boji proti korupci. Rada zopakovala svou připravenost asistovat zemi v provádění dalších
reforem; tyto reformy Rada považuje za nezbytné. Rada vyzvala politickou reprezentaci Bosny a
Hercegoviny k zahájení těchto reforem hned, jak to bude možné po říjnových volbách 12. Rada
označila okamžitou pomoc ohroženým skupinám obyvatelstva za odpovědnost současných
představitelů státu.
Komise se rovněž na konci dubna 2014 podílela na podpisu Protokolu o spolupráci v otázkách
stíhání a obviňování válečných zločinů, zločinů proti lidskosti a genocidě sjednané mezi Bosnou
a Hercegovinou a Černou Horou. Komise vyjádřila potěšení nad tím, že se postupně zvyšuje
regionální spolupráce zemí západního Balkánu. Spolupráce v oblasti stíhání válečných zločinů
navíc představuje výrazný předmět spolupráce v dané oblasti13.
7

Viz Přehled SZBP březen 2011, ZDE.
Viz Přehled SZBP leden 2014, ZDE.
9
Euronews: Bosnia-Herzegovina: corruption protests fuel a potential political spring. Euronews, 28. 2. 2014, ZDE.
10
EEAS: Declaration by the High Representative on behalf of the
European Union concerning restrictive measures in view of the situation in Bosnia and Herzegovina, 16. 4. 2014,
ZDE.
11
Přehled SZBP, leden 2014, ZDE.
12
Rada EU (FAC), Council conclusions on Bosnia and Herzegovina, 14. 4. 2014, ZDE.
13
European Commission – STATEMENT, 30. 4. 2014, ZDE.
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TURECKO
Pozadí
Turecko je od roku 1999 zemí s kandidátským statutem; od roku 2005 probíhají přístupová
jednání. Naposledy na podzim 2013 byla otevřena kapitola 22 Regionální politika a koordinace
strukturálních nástrojů. Přístupová jednání jsou však limitována postoji některých členských
států Unie, rovněž také postoji turecké politické reprezentace. Uzavření přístupových jednání je
obecně podmíněno ze strany Unie souhlasem Turecka s ukončením okupace Kypru 14. Naposledy
se Komise k tureckému pokroku vyjadřovala v říjnu 201315.

Aktuálně
V dubnu 2014 proběhlo setkání EU-Turecko. Unii reprezentoval komisař pro rozšíření Füle a
Turecko ministr pro evropské záležitosti a hlavní vyjednávač Mevlüt Cavusoglu. Na tomto
jednání komisař Füle uvedl, že Unie je znepokojena posledním vývojem v Turecku (především
omezováním nezávislosti soudnictví a svobody projevu). Füle pozitivně hodnotil pokrok
v oblasti spravedlnosti a vnitra – vízovou liberalizaci, spolupráci při odhalování nezákonné
migrace. Zároveň vyzval k pokračování spolupráce v oblastech, které jsou pro obě strany
výhodné. Jedná se o celní unii, jejíž význam by měl být zhodnocen, a na základě toho by měla
být modernizována16.

14

Ec.europa.eu, Enlargement – Turkey, ZDE.
Přehled SZBP, říjen 2013,
16
European Commission: State of EU-Turkey relations: achievements and dissappointments, 10. 4. 2014, ZDE.
15
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HLAVNÍ BODY AGENDY SZBP EU
(Aktivity v oblasti Společné zahraniční a bezpečnostní politiky
a vnějších vztahů EU)
VÝVOJ NA VÝCHODNÍ UKRAJINĚ
Popis problematiky
Po násilných protestech, které začaly v prosinci minulého roku, uprchl v závěru února prezident
Janukovyč do Ruska, parlament jmenoval dočasného prezidenta a vládu v čele s premiérem
Jaceňukem, která má zemi dovést k předčasným prezidentským volbám. Ty jsou plánovány na
květen.
Vnitropolitická situace v centru doznala značného uklidnění. Konflikt se přesunul na
geografickou periferii státu – nejdříve na počátku března 2014 došlo k anexi Krymu, tzv.
Domobranou, jejíž fungování bylo minimálně materiálně zajištěno Ruskou federací. Následně
v polovině března došlo k vyhlášení Krymské republiky na základě referenda, jehož platnost
byla všeobecně zpochybněna17. Vývoj na Krymu, kde se situace v podstatě s počátkem dubna
stabilizovala, zastínila nová oblast, kde by mohlo dojít k podobnému scénáři – východní regiony
Ukrajiny se 17,5% podílem rusky mluvícího obyvatelstva 18. V této souvislosti se jako
potenciálně další nejisté regiony jeví také Podněstří, autonomní oblast Moldavska pod ruskou
nadvládou19, jehož autonomní orgány požádaly o připojení k Rusku vzápětí po připojení
Krymu20.
Vývoj na východní Ukrajině se začal dramatizovat na počátku dubna, kdy se nápadně opakoval
krymský model – obsazování vládních budov a vyhlášení nezávislosti neoznačenými
uniformovanými jednotkami. Jednání bylo ze strany mezinárodního společenství odsouzeno21;
společenství požadovalo nenásilné, diplomatické řešení situace22. Přispět k uklidnění situace
měly rozhovory Ruska, Ukrajiny, Spojených států a Evropské unie v Ženevě na počátku druhé
poloviny dubna 2014. V rozhovorech se zmiňovalo uklidnění situace, zabránění silovému řešení
a začátek debat o federalizaci země23. Ukrajinští představitelé uvedli možnost pořádat
referendum o federalizaci spojené v prezidentskými volbami. Možnost uspořádat referendum v
termínu prezidentských voleb ale odmítl ukrajinský parlament v hlasování na počátku května
201424.
I nadále platí termín 11. května jako datum stanovené separatisty na východě Ukrajiny konání
referenda o vyhlášení nezávislosti. K odsunutí termínu tohoto referenda vyzval separatisty i
ruský prezident Putin; separatisté na termínu však trvají25.

17

Referendum, mezinárodní reakce na něj viz Přehled SZBP březen 2014, ZDE.
BBC.com. Russian-majority areas watch Moscow's post-Crimea moves, 26. 3. 2014, ZDE.
19
Geopoliticalmonitor.com. Moldova's Transnistria: The Next Crimea?, 24. 3. 2014, ZDE.
20
Euractiv.com. Anxiety grows in Europe as Transnistria asks for Russian annexation, 19. 3. 2014, ZDE.
21
Time.com. Ukraine on the Brink as East Looks to Break Away, 8. 4. 2014, ZDE.
22
UN.org. Violence in eastern Ukraine prompts UN call for immediate de-escalation, 24. 4. 2014, ZDE.
23
Vedle otázek institucionálního charakteru budoucího uspořádní Ukrajiny ovšem zůstává stále nezodpovězená
otázka ukrajinské národní (politické) identity.
DW.de. Four-way talks on Ukraine's multiple identity, 17. 4. 2014, ZDE.
24
Rt.com. Ukrainian parliament votes against autonomy referendum, 6. 5. 2014, ZDE.
25
Nytimes.com. Separatists Defy Kiev and Putin on Referendum, 8. 5. 2014, ZDE.
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Jednání v institucích EU
Finanční pomoc Ukrajině, navržená Evropskou komisí, by měla činit 11 miliard eur, jež by měly
být k dispozici v následujících letech. Peníze by měly pomoci Ukrajině s politickou a
ekonomickou transformací, jejíž body jsou podrobněji popsány v asociační dohodě. 26 Poskytnutí
těchto prostředků bylo vázáno podepsáním asociační dohody. Rada pro zahraniční věci schválila
dne 14. dubna finanční pomoc (makro-finanční asistenci Ukrajině ve výši jedné miliardy eur),
která měla být určena na ekonomickou stabilizaci a na financování zahájení strukturálních
reforem. Rada rovněž přijala nařízení o obchodních preferencích (viz Dokumenty SZBP).27
Rada pro zahraniční věci přijala na svém zasedání 14. dubna závěry k situaci na Ukrajině. Rada
odmítla násilné řešení situace na východní Ukrajině a vyzvala k nesilovému řešení situace.
Odmítla jakékoli vměšování a narušování ukrajinské jednotnosti; postavila se na za ukrajinské
nejvyšší představitele. Rovněž pohrozila zavedením další ekonomických sankcí (zmražení
majetku) a zákazu cestování do zemí EU pro další osoby. Rada otevřeně vyzvala Rusko, aby
stáhlo svoje jednotky od ukrajinských hranic a nevyužívalo mandátu Rady federace k použití
další síly na ukrajinském území. Rusko a Ukrajinu vyzvala Rada k dialogu i v ekonomických
otázkách. Rada vyzvala k vyslání monitorovací mise OBSE; ESVČ má za úkol zpracovat
politický rámec řešení krizové situace, ve kterém můžou být použity všechny prostředky SZBP
EU. Rada uvítala vznik mezinárodních iniciativ vzniklých za účelem pomoci Ukrajině
(Mezinárodní poradní panel Rady Evropy, podpůrná skupina pro Ukrajinu, pracující na
implementaci reformní evropské agendy, kterou navrhla zřídit Komise). Rada se rovněž vyjádřila
k energetické otázce; především se jednalo o možnost zpětného zásobování Ukrajiny plynem
přes země Unie.28
Situací na Ukrajině se v polovině dubna zabýval na plenárním zasedání také Evropský
parlament. V proslovech poslanců se objevily argumenty podporující současnou ukrajinskou
politickou reprezentaci. Ruské aktivity na Krymu a na východní Ukrajině označili za agresivní.
Takovou politiku odmítli, a vyzvali k dosažení pokroku na nadcházející schůzce v Ženevě.
Zároveň poslanci uvedli, že je třeba změnit obecně politiku vůči Rusku 29. Ve svém usnesení
Parlament odsoudil vývoj na východní Ukrajině, na němž nemalý podíl má Rusko (přítomností
ruských speciálních sil, materiální podporou). Ruské kroky ohledně Krymu i východní Ukrajiny
nemají oporu v mezinárodním právu. Usnesení rovněž vyzvalo Unii, aby podpořila případnou
ukrajinskou žalobu Ruska u mezinárodních institucí pro porušení suverenity a územní celistvosti.
Parlament vyzval OBSE k vyslání monitorovací mise na východní Ukrajinu. Usnesení rovněž
pozitivní hodnotí pokrok, politickou vůli a program ukrajinské vlády30.
Vysoká představitelka Unie pro zahraniční politiku Catherine Ashtonová se účastnila 17. dubna
schůzky s ministrem zahraničních věcí Spojených států Johnem Kerrym, ruských ministrem
zahraničních věcí Sergejem Lavrovem a ukrajinským ministrem zahraničních věcí Andrijem
Deščycjou. V závěrečném stanovisku byly odsouzeny jakékoli projevy politického či etnického
násilí. Výsledkem setkání také byla dohoda na vyslání speciální monitorovací mise OBSE.31
Další jednání o Ukrajině se uskutečnilo v rámci summitu Východního partnerství v Praze (viz
dále). Na něm se sešel komisař pro rozšíření a politiku sousedství Füle s ukrajinským ministrem
26

Přehled SZBP březen 2014, ZDE.
Evropská komise: European Commission's support on Ukraine. 5. 3. 2014, ZDE.
27
Rada EU: Council approves financial support and trade measures for Ukraine, 14. 4. 2014, ZDE.
28
Rada EU (FAC): Council Conclusions on Ukraine, 14. 4. 2014, ZDE.
29
Evropský parlament: Debata k tématu „Russian pressure on Eastern Partnership countries and in particular
destabilisation of eastern Ukraine, 16. 4. 2014, ZDE.
30
Evropský parlament: Přijaté texty, 17. 4. 2014, ZDE, s. 244–250.
31
ESVČ: Geneva Statement on Ukraine, 17. 4. 2014, ZDE.
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zahraničních věcí Deščyjou a diskutovali implementaci evropské reformní agendy. Dalším
tématem se rovněž stala spolupráce Unie a Ukrajiny na identifikaci oblastí, ve kterých Unie
může Ukrajině poskytnout technickou a finanční asistenci.32
Na konci dubna Komise poskytla finanční podporu Ukrajině ve výši 365 milionů eur, které měly
sloužit pro financování projektů na zlepšení vládnutí a státní správy, boje proti korupci (355
milionů eur). Další finanční prostředky jsou určeny na financování projektů občanské
společnosti.33

SUMMIT VÝCHODNÍHO PARTNERSTVÍ, GRUZIE, MOLDAVSKO
Popis problematiky
Východní partnerství je součástí Evropské politiky sousedství. V letošním roce probíhá pětileté
výročí založení tohoto partnerství (založeno během českého předsednictví Radě EU na jaře
2009). Vedle toho je prioritním směrem také jižní partnerství – oblast Středomoří (označované
jako EUROMED).
Jednání v institucích
Na konci dubna proběhl v Praze summit Východního partnerství. Tématem se stala ukrajinská
krize a způsoby jejího řešení. Mnohem obecnější otázkou se stalo další směřování Východního
partnerství v rámci SZBP EU. Komisař Füle zdůraznil, že se politika sousedství obecně a
Východní partnerství konkrétně jsou vyvíjející se politiky. Podle něj je důležité vzít v potaz
poučení, které vyplývá z vývoje v arabských zemích a ve východoevropských zemích – jedná se
o zapojení širší občanské společnosti do procesu modernizace státu. Füle dále uvedl, že je
potřeba obecně změnit vnímání politiky sousedství jako nepřátelské vůči Rusku. V této
souvislosti odmítl, že se Unie snaží exportovat demokracii, naopak se podle něj snaží poskytovat
asistenci při reformním a modernizačním úsilí.34 Právě vzájemný prospěch pro všechny
zúčastněné strany je výhodou, kterou musí Unie vysvětlovat všem stranám. Toto Füle zdůraznil i
na setkání ministrů zahraničí V4 v Budapešti na konci dubna35.
V souvislosti s konferencí a dalším vývojem Východního partnerství a vývojem na Ukrajině
Rada ujistila svou ochotu pokračovat ve sbližování s Gruzií a Moldavskem36. V případě
Moldavska se od 28. dubna ruší vízová povinnost pro vlastníky biometrických pasů. Rada rovněž
vyjádřila, že asociační dohody a dohody o hluboké a všeobecné zóny volného obchodu by měly
být připraveny k podpisu do června 201437.
Význam Moldavska a Gruzie v rámci Východního partnerství zmínil také Evropský parlament
ve svém usnesením ze 17. dubna. Parlament především zdůraznil územní celistvost v případě
Moldavska a autonomní oblasti Podněstří. Dne 16. dubna EP rovněž schválil návrh rozhodnutí
Rady o uzavření Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci s Gruzií 38. Protokol k Dohodě
umožňuje zapojení Gruzie do dalších unijních programů.
32

Evropská komise: Commissioner Füle met with Minister Deshchytsia in Prague, 25. 4. 2014, ZDE.
Evropská komise: EU announces new support for Ukraine's transition, 29. 4. 2014, ZDE.
34
Evropská komise: Time to show stronger, more resolute and determined Eastern Partnership, 25. 4. 2014, ZDE.
35
Evropská komise: Eastern European partners deserve a different future, 29. 4. 2014, ZDE.
36
Hodnocení Komise viz Přehled SZBP březen 2014, ZDE.
37
Viz závěry Rady k Ukrajině z 14. 4. 2014, ZDE.
38
Evropský parlament: Rámcová dohoda mezi EU a Gruzií o obecných zásadách účasti Gruzie v programech Unie,
16. 4. 2014, ZDE.
33
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EU-AFRIKA: SUMMIT
Popis problematiky
Aktivity Evropské unie v Africe jsou založeny na snaze Unie snižovat chudobu v regionu.
Partnerství EU a Afriky jsou založeny dohodou z Cotonou, která byla sjednána v roce 2000.
Dohoda stanovuje tři oblasti spolupráce: rozvojová spolupráce, hospodářská a obchodní
spolupráce, politická spolupráce. Spolupráce je vedena v rámci akčních plánů (poslední akční
plán byl přijat v Tripolisu v roce 2010 na třetím summitu EU-Afrika). Institucionálně jsou vztahy
mezi Afrikou a Unii řešeny summity, na ministerské úrovni (setkávání zástupců Africké unie,
ESVČ, Komise a Rady), na úrovni jednotlivých výborů. V rámci vztahů Unie k Africe bylo
prostřednictvím Evropského rozvojového fondu v letech 2008–2013 rozděleno v afrických
zemích okolo 12 miliard eur.
Jednání v institucích EU
V pořadí čtvrtý summit EU-Afrika se konal 2. a 3. dubna v Bruselu. Summitu se za Unii
účastnili předseda Evropské rady Van Rompuy, předseda Komise Barroso; africké země
reprezentovali předseda Africké unie Mohameda Ould Abdel Aziz a předsedkyně Komise
Africké unie Nkosazany Dlamini Zuma.
Obsahem jednání byla pokračující spolupráce a stanovení priorit pro nastávající období. Toho se
povedlo na summitu dosáhnout a priority pro nastávající období 2014–2017 byly stanoveny 39. Je
třeba uvést, že v rámci schválených priorit byly vyzdviženy závěry přijaté na předcházejících
summitech v Lisabonu (2007) a Tripolisu. Do roku 2017 se spolupráce mezi Unií a Afrikou má
zaměřit na investici do obyvatelstva, prosperity a míru. Předseda Van Rompuy zmínil v této
souvislosti fakt, že smyslem partnerství již není přímá rozvojová pomoc, ale vzájemné
investice40. Strategickými oblastmi spolupráce jsou 1) bezpečnost a mír, 2) demokracie, dobré
vládnutí a lidská práva, 3) lidský rozvoj, 4) kontinentální integrace, 5) nově nastolená globální
témata.
MALI: EUCAP Sahel Mali
Popis problematiky
Konflikt v západoafrickém Mali propukl v roce 2012. Proti centrální vládě povstaly islamistické
síly, které směřovaly k vyhlášení nezávislosti určitých regionů. Do nestabilní situace se brzy
zapojila Francie vysláním svých vojsk. Stabilizaci situace přineslo vojenské řešení krize. Snahu
o politické řešení krize představovaly prezidentské volby v srpnu 2013 41. V zemi působí
výcviková mise EUTM Mali (viz Dokumenty SZBP o zapojení švýcarské strany).
Jednání v institucích
Rada pro zahraniční věci založila 15. dubna novou misi EUCAP Sahel Mali v rámci SZBP 42.
Mise má sloužit k podpoře stability, institucionálních reforem a obnovy státní autority na celém
území státu. Mise bude poskytovat také výcvik třem vnitřním složkám malijského státu – policii,
četnictvu a národní gardě. V rámci mise dochází ke koordinaci s mezinárodními partnery. Rada
39

Deklarace EU-Afrika summitu, ZDE.
Program spolupráce 2014–2017 EU-Afrika summitu, ZDE.
40
Evropská rada: Předseda ER Herman Van Rompuy, 3. 4. 2014, ZDE.
41
Přehled SZBP červenec a srpen 2013, ZDE.
42
Rada EU: Založení mise EUCAP Sahel Mali, 15. 4. 2014, ZDE.
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pověřila vysokou představitelku Ashtonovou, aby dojednala s malijskou stranou postavení
mise43. Mandát mise by měl trvat dva roky. Počáteční fáze (dojednání, právní zakotvení,
operační zajištění) by mělo být ukončeno do 14. ledna 2015; finanční prostředky na tuto fázi jsou
stanoveny ve výši 5,5 milionů eur.

43

Rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání, 8. 4. 2014, ZDE.
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DOKUMENTY SZBP EU
(Výběr dokumentů z databáze Rady EU)
Nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 1284/2009 o zavedení
některých zvláštních omezujících opatření vůči Guinejské republice - 8085/14
Datum: 1. 4. 2014
Typ dokumentu: Nařízení Rady LIMITE
Obsah dokumentů: V roce 2008 proběhl v Guinejské republice vojenský puč. Puč následoval po
úmrtí dlouholetého prezidenta generála Lansana Contého, kdy se schylovalo k boji o moc uvnitř
do té doby vládnoucích struktur. Pro společnost byl puč interpretován jako selhání civilních
institucí při správě země44. V září 2009 proběhly protesty proti tehdejšímu politickému režimu,
které měly za následek značný počet zabitých a zraněných protestujících. Evropská unie na tyto
krvavé protesty reagovala zmrazením majetku a finančních prostředků představitelů vojenské
junty a zbrojním embargem45. Po roce 2010 začalo docházet k postupnému návratu k civilní
vládě, což vyvrcholilo v září 2013 pořádáním parlamentních voleb, které se konaly za přispění
OSN. V návaznosti na to Rada oznámila obnovení rozvojové pomoci podle Dohody z Cotonou46.
Současným nařízením se ruší zbrojní embargo. V účinnosti stále zůstává nařízení omezující
přístup představitelů vojenského režimu k finančním prostředkům.

Rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2010/638/SZBP o omezujících
opatřeních vůči Guinejské republice – 7957/14
Datum: 1. 4. 2014
Typ dokumentu: Rozhodnutí Rady LIMITE
Obsah dokumentu: V návaznosti na události v Guinejské republice v roce 2008 a protesty v září
2009 přijala Rada své rozhodnutí, podle kterého byl zakázán dovoz zbraní, munice a vojenského
materiálu, zakázán vstup osob odpovědných za násilné potlačení protestů v září 2009. Těmto
osobám byl rovněž zmrazen majetek uložený ve finančních institucí v členských státech47. Nově
Rada rozhodla o zrušení embarga na dovoz vojenského materiálu. Nadále v platnosti zůstává
zákaz vstupu pro osoby s podílem na násilném potlačení protestů, stejně jako zmrazení jejich
majetku.

Rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2013/183/SZBP o omezujících
opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice – 6790/14
Datum: 1. 4. 2014
Typ dokumentu: Rozhodnutí Rady
Obsah dokumentu: Rada reviduje svoje dřívější rozhodnutí48, kterým se po provedení
nepovolených jaderných testů zakazuje dovoz materiálu do Severní Koreje, který může být
použit v severokorejském jaderném programu. Kromě toho Rada zakázala členským státům
jakékoli finanční půjčky. Vedle toho se na vysoké představitele severokorejského režimu
44

Vysvětlení vojenského puče v prosinci 2008 v Guinejské republice (Guinea-Conakry) ZDE.
Společný postoj Rady 2009/788/SZBP ZDE, Nařízení Rady č. 1284/2009 o zavedení některých zvláštních
omezujících opatření vůči Guinejské republice ZDE.
46
Rozhodnutí Rady o obnovení spolupráce s Guinejskou republikou ZDE. Dohoda z Cotonou upravuje spolupráci
EU se zeměmi Afriky, Karibiku a Tichomoří.
47
Rozhodnutí Rady 2010/638/SZBP ZDE.
48
Rozhodnutí Rady 2013/183/SZBP ze dne 22. 4. 2013 o omezujících opatřeních vůči KLDR a o zrušení rozhodnutí
2010/800/SZBP, ZDE.
45
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vztahovaly zákaz pobytu v členských zemích Unie a zmrazení jejich majetku. Nově svým
rozhodnutím Rada aktualizuje seznam osob, na které se vztahuje zákaz cestování a pobytu a
kterým je zmrazen majetek.
Rozhodnutí Rady o podpisu a uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Švýcarskou
konfederací o účasti Švýcarské konfederace na vojenské misi Evropské unie s cílem přispět
k výcviku malijských ozbrojených sil (EUTM Mali) - 7950/14
Datum: 1. 4. 2014
Typ dokumentu: Rozhodnutí Rady
Obsah dokumentu: Rada svým rozhodnutím uzavírá dohodu49 se Švýcarskou konfederací o
účasti švýcarské strany na vojenské misi s cílem výcviku malijských ozbrojených sil (EUTM
Mali). Švýcarské jednotky mají dosahovat cílů mise EUTM Mali, aniž by ovšem byla omezena
pravomoc Švýcarska nad svým personálem. Švýcarský personál má v rámci mise postavení
stejné jako personál z jakéhokoli členského státu, který se mise účastní. Veškeré finanční
náklady spojené s účastí švýcarské mise jsou plně hrazeny švýcarskou stranou.

Rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2011/235/SZBP o omezujících
opatřeních vůči některým osobám a subjektům s ohledem na situaci v Íránu –
8345/14
Datum: 4. 4. 2014
Typ dokumentu: Rozhodnutí Rady
Obsah dokumentu: Rozhodnutí Rady se věnuje prodloužení aplikace opatření, které Rada přijala
svým rozhodnutí 2011/235/SZBP50, až do 13. 4. 2015. Původní rozhodnutí reagovalo na
intenzivní a pokračující systematické represe civilního obyvatelstva ze strany státních orgánů.
Rada v této souvislosti zakázala vstup na území členských států a průjezd přes jejich území pro
osoby, které se podílely na represích namířených proti civilnímu obyvatelstvu. Jednalo se o
vysoké představitele silových složek a politické moci. Kromě zákazu vstupu Rada rovněž
zmrazila finanční prostředky a hospodářské zdroje, které měly tyto osoby uloženy ve finančních
institucích na území členských států. Finanční instituce nesměly těmto osobám poskytnout
jakoukoli finanční půjčku. Seznam osob, na které se zmíněné sankce vztahují, byl současným
rozhodnutím aktualizován. Nově se na seznamu nacházejí nejvyšší představitelé íránského
režimu (ministři zpravodajských služeb, generální prokurátoři, šéfové nápravných zařízení,
silových jednotek, soudci, kteří se ve svých aktivitách významně podíleli na represivních
praktikách režimu).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady o snížení nebo odstranění cel na zboží
pocházející z Ukrajiny – 73/14
Datum: 4. 4. 2014
Typ dokumentu: Nařízení Evropského parlamentu a Rady
Obsah dokumentu: Nařízení reaguje na současné bezpečnostní, hospodářské a
mezinárodněpolitické problémy, kterým čelí Ukrajina od počátku tohoto roku a ve zvýšené míře
od března 2014. Nařízením se snižují nebo odstraňují cla na konkrétní produkty pocházející z
Ukrajiny. Předpokladem zavedení preferenčního režimu je závazek Ukrajiny podílet se na účinné
správní spolupráci s Unií ve snaze předcházet jakémukoli podvodu a nezvyšovat stávající a
nezavádět nová cla. Parlament a Rada se také usnesly, že Komise je povinna dohlížet na
49

Dohoda mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o účasti Švýcarské konfederace na vojenské misi
Evropské unie s cílem přispět k výcviku malijských ozbrojených sil (EUTM MALI), 1. 4. 2014, ZDE.
50
Rozhodnutí Rady 2011/235/SZBP ze dne 12. 4. 2011 ZDE.
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dodržování plnění podmínek stanovených v nařízení. V případě porušení podmínek může
Komise úplně nebo částečně pozastavit preferenční režim. Nařízení rovněž umožňuje, že
v případě vážných obchodních potíží výrobců obdobných či konkurujících produktů z členské
země Unie, může Komise cla opětovně zavést.
Toto nařízení supluje použití hlavy IV dohody o přidružení vstoupí v platnost (nejpozději však
do 1. 11. 2014).

Rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2013/184/SZBP o omezujících
opatřeních vůči Myanmaru/Barmě – 8187/14
Datum: 7. 4. 2014
Typ dokumentu: Rozhodnutí Rady LIMITE
Obsah dokumentu: Rada se rozhodla prodloužit aplikaci svého rozhodnutí z roku 2013 51 až do
30. dubna 2015, přičemž Rada rozhodnutí může kdykoli znovu posoudit. Původní rozhodnutí
z roku 2013 reagovalo na pozitivní změny v politickém režimu Myanmaru/Barmy, a tak Rada
uvolnila embarga vůči režimu52 (jednalo se především o ekonomické sankce – zákaz nákupu,
dovozu a přepravy suroviny a produktů barmského původu; poskytnutí finančních půjček státním
podnikům a zvyšování majetkové účasti v takových podnicích; Rada rovněž vyhlásila vojenské
embargo – zákaz dovozu zbraní a vojenské techniky, která by bývala mohla být použita proti
civilnímu obyvatelstvu; vojenská technika se nevztahovala na zařízení umožňující likvidaci min
a odminování prostoru). Embargo se nově vztahuje pouze na prodej, dodávky, převod a vývoz
vojenského materiálu (zbraní, součástek, souvisejícího materiálu, střeliva, vozidel, vybavení
použitelného k vnitřní represi), poskytnutí finančních prostředků, které souvisejí s vojenským
materiálem. Zmíněná omezení se neaplikují v případě, že se jedná o materiál, který souvisí
s budování institucí v rámci rozvojových programů OSN a EU.

Společné sdělení Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů – Sousední země na rozcestí: provádění
evropské politiky sousedství v roce 2013 – 8595/14
Datum: 8. 4. 2014
Typ dokumentu: Sdělení Komise a vysoké představitelky EU pro zahraniční a bezpečnostní
politiku
Obsah dokumentu: Rada zhodnocuje Evropskou politiku sousedství (ENP) za rok 2013. Již podle
názvu dokumentu Rada bilancuje nad cíli ENP v souvislosti s probíhajícími konflikty (Ukrajina,
Sýrie). Rada v dokumentu vyzývá, aby docházelo k postupné úpravě nástrojů Společné
bezpečnostní a obranné politiky. Tyto úpravy politiky by měly umožňovat rychlejší a pružnější
jednání v nastalých situacích.
Rada se vyjádřila k problémům v implementaci reformních politiky v jižním i východním
partnerstvím. Za limit reformních snah politické reprezentace v zemích jižního partnerství Rada
označila především obecnou politickou nestabilitu, která se v zemích regionu vyskytuje od
začátku vlny protestů, které země zasáhly a které v mnoha zemích vyvolaly celospolečenské
revoluce. Země východního partnerství jsou naopak limitovány všudypřítomnými
klientelistickými vazbami. Rada v souvislosti se zeměmi východního partnerství uvedla, že vítá
již druhý výskyt demokratické změny politické reprezentace (Gruzie, Moldavsko; volby v Gruzii
a Arménii Rada ocenila pro jejich soulad s mezinárodními normami).
Z hlediska dalšího vývoje ENP Rada zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby občané, jichž se politika
v partnerských zemích týká především, byli s obsahem politiky více obeznámeni. Smyslem této
51
52

Rozhodnutí Rady 2013/184/SZBP ze dne 22. 4. 2013 ZDE.
Rozhodnutí Rady 2010/232/SZBP ze dne 26. 4. 2010 ZDE.
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iniciativy je informovanost o pozitivech ENP mezi příjemci dané politiky. Rada v dokumentu
zdůrazňuje výhodnost pro všechny zúčastněné aktéry a jejich sousedy (tzv. win-win strategie).
Rada se v dokumentu dále vyjadřuje k jednotlivým státům a dosaženému pokroku v roce 2013;
obdobně se věnuje jednotlivým tématům (Stabilní a udržitelná demokracie, Podpora občanské
společnosti, Udržitelný hospodářský a sociální rozvoj, Posilování obchodní vazeb, Migrace a
mobilita, Finanční podpora, Odvětvová spolupráce, Reforma bezpečnostního odvětví a řešení
konfliktů).
V cílech Východního partnerství Rada vyzývá rozvoj dvoustranných vztahů s jednotlivými
členskými státy. Formát tohoto rozvoje je zvolen s ohledem na nutnost rozrůznit společnou
politiku na jedné straně a zaměřit politiku na zvláštní potřeby jednotlivých členských zemí. I
nadále se uplatňují uskutečňovaná neformální setkání ministrů zahraničí, která mají přispívat
k vytváření politického dialogu v rámci společenství.
Jižní partnerství (EUROMED) přineslo po vlně revolucí v severoafrických zemích a
pokračujícím konfliktem v Sýrii iniciativu EU s názvem partnerství pro demokracii a sdílenou
prosperitu. Rada i nadále setrvává na pozici, podle které má EU sehrát klíčovou roli v asistenci
jednotlivým zemím při formování demokratických politických systémů a provádění
institucionálních a sociálních reforem. Evropská politika sousedství navíc představuje
předstupeň k přijetí následných dohod o SBOP (smlouvy byly uzavřeny již s Ukrajinou,
Moldavskem, Gruzií); dohody na této bázi by měly být sjednány přednostně s Jordánském a
Marokem.

Závěry Rady o zvláštní zprávě Evropského účetního dvora o rozvojové pomoci EU
pro Střední Asii – 8983/14
Datum: 14. 4. 2014
Typ dokumentu: Závěry Rady
Obsah dokumentu: Rada v těchto závěrech reaguje na zvláštní zprávu č. 13 Evropského účetního
dvora z minulého roku.53 Účetní dvůr posuzoval, jak komise a Evropská služba pro vnější
činnosti naplánovaly a řídily rozvojovou pomoc Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Tádžikistánu,
Turkmenistánu a Uzbekistánu v letech 2007-2012. Ve své zprávě konstatuje, že „Plánování a
rozdělení pomoci bylo obecně uspokojivé. Realizace již méně.“. Mezi výhradami Evropského
účetního dvora nalezneme např. Skutečnost, že Komise podporovala větší počet odvětví, než
odpovídá osvědčené praxi, administrace byla pro velký počet malých projektů složitá a
nepřehledná, což vedlo k tomu, že bylo obtížné stanovit, kolik EU vydala na jednotlivá odvětví a
jednotlivé země. Ve vztahu k rozvojové pomoci Tádžikistánu a Kyrgyzstánu měla být Komise
přísnější zejména co do tlaků na přijetí protikorupčních opatření. Obecně účetní dvůr Komisi
vytýká, že se zaměřovala spíše na činnosti než na výsledky. Součástí zprávy jsou také
doporučení pro realizaci spolupráce v dalším období. Rada ve své reakci vyzvala Komisi, aby se
závěry Účetního dvora řídila při plánování a programování finančních prostředků pro Střední
Asii v rámci stávajícího finančního rámce (2014-2020), aby se zaměřila na malý počet odvětví,
více sledovala protikorupční opatření a snažila se o skutečně regionální charakter pomoci
vzhledem k tomu, že opatření EU by měla napomáhat k dobrým sousedským vztahům ve Střední
Asii. Rada také zdůrazňuje, že je nezbytné zajistit odpovídající politický dialog a stálé
monitorování odvětvových reforem a programů měřících výkonnost a udržitelnost výsledků.

Vztahy s Bosnou a Hercegovinou – závěry Rady – 8966/14
Datum: 14. 4. 2014
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Typ dokumentu: Závěry Rady
Obsah dokumentu: V říjnu tohoto roku se budou v Bosně a Hercegovině konat všeobecné volby.
Situace v zemi je napjatá: snaha o dezintegraci státu ze strany některých skupin přetrvává a
vnitropolitická situace je polarizovaná, čehož důkazem byly i nedávné protesty, jejichž příčinou
byla mimo jiné i vysoká nezaměstnanost. 54 Rada v této souvislosti uvítala únorovou a březnovou
návštěvu země komisařem pro rozšíření Fülem a vysokou představitelkou Unie Ashtonovou a
vyjádřila svou podporu rozšíření agendy a angažovanosti EU vůči této zemi. Vedle toho Rada
vyzývá orgány Bosny a Hercegoviny, aby v krátkodobém horizontu neprodleně věnovaly
prioritní pozornost těmto oblastem: navázání aktivní komunikace s občanskou společností a
mladými lidmi a zohlednění potřeb občanů, zaměření na socioekonomické otázky, zejména
řešení velmi vysoké nezaměstnanosti, zlepšení koordinace hospodářské a fiskální politiky a
vytvoření lepšího prostředí pro podniky a k opatřením v oblasti právního státu, boje proti korupci
a finanční odpovědnosti a ochrany lidských práv, přičemž EU je připravena toto úsilí podpořit.

Závěry Rady o Sýrii – 8934/14
Datum: 14. 4. 2014
Typ dokumentu: Závěry Rady
Obsah dokumentu: Občanská válka v Sýrii trvá již třetí rok, přičemž silové řešení konfliktu je
zjevně nemožné. Rada ve svých závěrech zdůrazňuje, že z pohledu EU nelze ukončit jinak než
politickým řešením, přičemž tzv. ženevský proces (tj. zprostředkované vyjednávání mezi
stranami konfliktu, které zaštiťuje OSN) by měl být posílen. Faktický neúspěch prvních dvou kol
těchto jednání Rada připisuje na vrub syrské vládě, která členy opozičního vyjednávacího týmu
označila za teroristy. Naopak přístup představitelů „Národní koalice syrských revolučních a
opozičních sil“ Rada oceňuje. Ve vztahu k sankcím, které EU na představitele syrského režimu
uvalila, zmiňuje Rada obeznámení se snahami o jejich obcházení, proti kterému hodlá urychleně
zakročit a přijmout odpovídající opatření k zajištění jejich účinnosti. EU také vyjadřuje uznání
sousedním státům, zejména Libanonu a Jordánsku, které jsou ochotny přijímat syrské uprchlíky
a zavazuje se tyto hostitelské státy podporovat.

Závěry Rady o Středoafrické republice – 8651/14
Datum: 14. 4. 2014
Typ dokumentu: Závěry Rady
Obsah dokumentu: Rada ve svých závěrech vítá uspořádání zvláštního zasedání věnovaného
Středoafrické republice, jež se uskutečnilo v Bruselu 2. dubna v rámci summitu EU-Afrika,
nicméně i nadále je znepokojena hrozbou, že konflikt v této zemi bude mít dopad na sousední
státy. Rada dále vítá zahájení vojenské operace společné bezpečnostní a obranné politiky
EUFOR RCA, která by měla spolupracovat s misí MISCA vedenou africkými státy (Africkou
unií) a operací Sangaris pod vedení Francie. EU prostřednictvím afrického mírového projektu
uvolňuje na podporu mise MISCA prostředky ve výši 75 mil. eur. Dne 10. dubna přijala Rada
bezpečnosti OSN jednomyslně rezoluci 2149 o vytvoření mise OSN MINUSCA; tuto aktivitu
EU podporuje.
Rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2010/231/SZBP o omezujících
opatřeních vůči Somálsku – 8464/14
Datum: 16. 4. 2014
Typ dokumentu: Rozhodnutí Rady
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Obsah dokumentu: Rozhodnutí Rady upravuje dřívější rozhodnutí 2010/231/SZBP o
omezujících opatřeních vůči Somálsku55. Rada reaguje na rezoluci Rady bezpečnosti OSN
č. 2142 (2014) z 5. března 201456, ve kterém se znovu potvrzuje zbrojní embargo (dodávky
zbraní, střeliva a vojenského materiálu). Zbrojní embargo se prodlužuje do 25. 10. 2014.
Rozhodnutí se nevztahuje na dodávky poskytované somálské federální vládě za účelem ochrany
bezpečnosti civilního obyvatelstva. Federální vláda Somálska je zodpovědná za to, že oznámí
plánovanou dodávku Výboru pro sankce.
Nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 147/2003 o některých omezujících
opatřeních vůči Somálsku – 8575/14
Datum: 16.04.2014
Typ dokumentu: Nařízení Rady
Obsah dokumentu: Rada nařízením specifikuje, že prostředky finanční pomoci mohou být
Somálsku poskytnuty pouze v případě, že jsou určeny výlučně k rozvoji bezpečnostních sil
federální vlády Somálska k ochraně lidu Somálska. V nařízení se uvádí, že pomoc může být
poskytnuta pouze v případě, že federální vláda Somálska informuje v pětidenním předstihu
výbor zřízený podle čl. 11 rezoluce RB OSN č. 751 (1992)57.
Dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné
straně a Singapurskou republikou na straně druhé – 8224/14
Datum: 29.04.2014
Typ dokumentu: Dohoda
Obsah dokumentu: Dohoda o spolupráci mezi EU, jejími členskými zeměmi a Singapurskou
republiku obsahuje výčet cílů spolupráce, ke kterým se obě strany zavázaly. Obě strany
vyzdvihly nalezení společného zájmu v různých odvětvích spolupráce a prosazování tohoto
zájmu v regionálních a mezinárodních organizacích. Vedle toho obě strany spolupracují v oblasti
boje proti terorismu, proti nejzávažnějším zločinům s mezinárodním přesahem, proti šíření
zbraní hromadného ničení. Součástí dohody je také podpora zvýšení a rozvoje obchodu a
investic. V neposlední řadě se jedná o spolupráci v oblasti svobody a právního státu, právní
spolupráci. Strany identifikovaly platformy, v rámci nichž se spolupracuje: OSN, regionální
fórum ASEAN, dialog ASEAN-EU, setkání ASEM-EU a Světová obchodní organizace.
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Rozhodnutí Rady EU 2010/231/SZBP, 26. 4. 2014, ZDE.
OSN: Rezoluce 2142 (2014), 5. 3. 2014, ZDE.
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Rezoluce RB OSN č. 751 (1992), 24. 4. 1992, ZDE.
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