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EVROPSKÁ UNIE A POLITIKA ROZŠÍŘENÍ
(Vztah k Islandu, Turecku a zemím západního Balkánu)

ALBÁNIE: DOPORUČENÍ KOMISE UDĚLIT KANDIDÁTSKÝ
STATUS
Pozadí
Status potenciálního kandidáta Albánie drží od roku 2009, kdy podala přihlášku o členství
v Unii. Před vlastním zahájením rozhovorů Komise požadovala plnění 12 klíčových opatření.
Tato opatření Komise identifikovala ve svém stanovisku v roce 2010 1. Mezi tato opatření patřily
posílení parlamentních procedur a rozhodování, úprava volebního systému, posílení efektivnosti
a nezávislosti soudnictví a odpovědnosti soudních institucí, implementace protikorupčních
opatření a opatření pro boj s organizovaným zločinem. Udělení kandidátského statusu Komise
doporučovala již v roce 2012; o rok později o tomto doporučení rozhodovala Rada. Ta však
vlastní rozhodnutí odsunula až na setkání v červnu 2014.
Aktuálně
Evropská komise na začátku června Radě doporučila udělit Albánii kandidátský status 2. Komise
zdůraznila pokrok, kterého země v poslední době dosáhla. Jednalo se o zákon o státní službě,
který vstoupil v platnost k 1. dubnu, posílení dohledové funkce parlamentu nad některými
státními institucemi, mezinárodní konzultaci k přípravě nové legislativy nejvyššího inspektorátu
majetkového přiznání a střetu zájmů. V ekonomických otázkách Komise vyzdvihla pokrok
v oblasti hospodářské politiky s cílem posílit makroekonomickou stabilitu a hospodářský růst.
Albánie rovněž sdílí s Unií pozici ohledně ukrajinské krize. Dalšími oblastmi, které Komise
ocenila, je boj proti korupci a organizovanému zločinu. I nadále pokračuje spolupráce mezi Unií
a Albánií. Komise výrazně ocenila albánskou politickou vůli. O té podle Komise svědčí také
spolupráce země s Benátskou komisí Rady Evropy3 v oblasti reformy soudnictví.
Komise zemi udělila další doporučení, která se týkají výše zmíněných oblastí. Postup v daných
oblastech chce Komise zkontrolovat v další zprávě o pokroku v říjnu letošního roku.
Na základě doporučení Komise ze začátku června souhlasila Rada EU dne 24. června
s kandidátským statusem pro Albánii4. Rada uvedla, že je i nadále velice žádoucí, aby Albánie
respektovala doporučení Komise a nepolevovala v reformním úsilí. Rada zdůraznila, že je
potřebné, aby vláda udělala maximum pro snížení migračního toku ze země do Unie. Rada dále
vyzvala Komisi, aby poskytla zemi veškerou nutnou součinnost v souvislosti s plánem prací
v jednotlivých prioritních oblastech (jedná se o veřejnou správu, soudnictví, boj proti korupci a
organizovanému zločinu, lidská práva5). Podobně Rada vyzvala i jednotlivé členské státy, aby
1

Evropská komise: Commission Opinion on Albania's application for membership of the European Union, 9. 11.
2010, ZDE.
2
Evropská komise: Report from the Commission to the Council and the European Parliament on Albania’s Progress
in the Fight against Corruption and Organised Crime and in the Judicial Reform, 4. 6. 2014, ZDE.
3
Evropská komise pro demokracii prostřednictvím práva (The Venice Commission of the Council of Europe,
The European Commission for Democracy through Law).
4
Rada EU: Council conclusions on Albania, 24. 6. 2014, ZDE.
5
IDMAlbania.org: IDM presenting comments on Albania’s Road Map on key priorities at PCEI hearing, ZDE.
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zemi poskytly nutnou asistenci. Komise má nadále sledovat dosažený pokrok a informovat o
něm Radu. Rada ocenila postoj Albánie v regionální spolupráci a budování sousedských vztahů.
Ve svých závěrech Evropská rada 27. června kandidátský status Albánii schválila6.

KOSOVO: VÝSLEDKY PŘEDČASNÝCH VOLEB, MISE EULEX
Pozadí
Kosovo má status potenciálního kandidáta. Unie asistuje zemi od roku 1999. Od této doby země
inkasovala přes 2 miliardy eur finanční pomoci. Pomoc byla zpočátku vyčleněna na obnovu.
V současné době prostředky plynou na vytváření stabilních institucí, které by měly zajistit
evropské směřování země. Od roku 2013 Unie s Kosovem jedná o uzavření Stabilizační a
asociační dohody. V zemi působí mise EULEX s cílem budování a podpory právního státu (viz
dále sekce Dokumenty SZBP).
Ačkoli byla v roce 2013 podepsána dohoda mezi Kosovem a Srbskem, která oběma zemím
umožnila další pokračování v procesu sbližování s Unií, vzájemné kosovsko–srbské vztahy stále
do značné míry ovlivňují vnitropolitickou situaci. V květnu kosovský parlament projednával
vytvoření vlastních kosovských ozbrojených sil. Toto hlasování kvůli absenci srbských zástupců
nedopadlo úspěšně. Premiér Hashim Thaci poukazoval na zablokovanost politické situace a
přijal kroky, které vedly k rozpuštění parlamentu a vyvolání předčasných voleb 7. Volby proběhly
v neděli 8. června. Vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
Catherine Ashtonová před volbami oznámila, že Unie vyšle volební monitorovací misi8.
Aktuálně
Volby samotné nepřinesly výraznější změnu oproti minulosti. Vyhrála Demokratická strana
Kosova (Partia Demokratike e Kosovës, PDK) premiéra Thaciho se ziskem téměř 31 % hlasů.
Druhá se umístila strana Demokratická liga Kosova (Lidhja Demokratike e Kosovës, LDK) s
25,7 %9. Ve volbách udělilo svůj hlas 41,5 % voličů (v minulých volbách 2010 volilo 47,8 %
voličů)10. Vládu se do začátku července nepovedlo sestavit.
Vysoká představitelka Ashtonová 9. června vydala prohlášení 11, ve kterém ocenila průběh
voleb. Volby podle ní mají značný význam pro konsolidaci kosovské demokracie. Dále vyzvala
kosovskou politickou reprezentaci, aby se vláda ihned po svém sestavení přihlásila k závazkům
plynoucím z kosovsko–srbské smlouvy.
Pozorovatelská mise, kterou vedl Roberto Gualtieri, vydala 9. června předběžnou zprávu
k proběhlým volbám12. Ve zprávě se uvádí, že i přes krátkou volební kampaň (pouze deset dnů)
politické strany nastolovaly věcná témata (hospodářské a sociální otázky, upozaděna zůstala
národnostní témata). Podle zprávy proběhly volby podle standardních podmínek.
6

Závěry Evropské rady, 27. 6. 2014, ZDE.
K tomuto hlasování došlo 7. května. Pro rozpuštění hlasovalo 90 poslanců.
8
Přehledy SZBP, květen 2014, ZDE.
9
Republic of Kosovo: Central Election Commission: Early Election for Assembly of Republic of Kosovo 2014,
ZDE.
10
Eurasiareview.com. Kosova snap elections: low turnout, no major changes and remaining problems – analysis, 9.
6. 2014, ZDE.
11
ESVČ: Statement on the Kosovo legislative elections, 9. 6. 2014, ZDE.
12
European Union Election Observation Mission: Kosovo: legislative elections – preliminary statement. Successful
Election Day consolidates progress in democracy in Kosovo, 9. 6. 2014, ZDE.
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Po výměně dopisů mezi kosovskou prezidentkou Atifete Jahjagovou a vysokou představitelkou
Ashtonovou prodloužila dne 12. června Rada mandát mise EULEX v Kosovu až do 14. června
201613. Rada rovněž rozhodla, že se mise bude více zaměřovat na vytváření institucí nového
státu, sledovat bezpečnostní situaci a dohlížet na plnění smlouvy se Srbskem. V mnohem menší
míře bude mise plnit funkci veřejné žaloby. Žalobci mise EULEX dokončí rozpracované
případy, nové případy již nebudou zahajovat, ale postupně je předají. Rada zároveň schválila
rozpočet mise do září 2014 v celkové výši 34 milionů eur.
Kosovo se rovněž stalo členem Benátské komise. Shodli se na tom členové Výboru ministrů
Rady Evropy 11. června14. Členové výboru přijali Kosovo s tím, že i nadále si jednotlivé země
zachovávají svůj postoj k otázce nezávislosti Kosova.

13
14

Rada EU: EULEX Kosovo to gradually transfer activities, 12. 6. 2014, ZDE.
Venice.coe.int. Kosovo becomes 60th member of Venice Commission, 11. 6. 2014, ZDE.
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HLAVNÍ BODY AGENDY SZBP EU
(Aktivity v oblasti Společné zahraniční a bezpečnostní politiky
a vnějších vztahů EU)

SUMMIT G7
Popis problematiky
Unie působí jako člen skupiny hospodářsky nejvyspělejších států světa. Samotná skupina
představuje neformální, avšak velice vlivnou platformu diskuze globálních otázek. Na
současném půdorysu se skupina schází posledních 15 let, ačkoli poprvé byli zástupci Evropského
společenství přizváni k jednání ve skupině v roce 1977. Závěry summitu jsou pro všechny členy
(včetně Unie) politicky závazné. Letošní setkání skupiny bylo naplánováno na začátek června do
ruského Soči; v souvislosti s děním na Ukrajině byl zvolen náhradní plán a vedoucí představitelé
světových velmocí se sešli v Bruselu15.
Summit G7
Ve dnech 4. a 5. června proběhl v Bruselu summit skupiny G7 bez Ruska, které nebylo k účasti
v souvislosti s ukrajinskou krizí přizváno16. Tématem jednání se staly události na východní
Ukrajině a zaujmutí nového postoje Západu vůči Rusku a proměny globální hospodářské situace,
energetické a rozvojové otázky. Ohledně situace na východní Ukrajině se představitelé
jednotlivých zemí ještě před konáním summitu lišili v pohledu na postoj vůči Rusku. Zatímco
Spojené státy a Kanada chtěly přistoupit k třetí fázi zostření sankcí, předseda Evropské rady Van
Rompuy a předseda Komise Barroso se naopak přikláněli ke smířlivějšímu postoji17.
V deklaraci ze summitu18 představitelé ocenili proběhlé prezidentské volby. Volební účast podle
nich vypovídá o schopnosti ukrajinské společnosti určovat budoucí směřování země. Z
vnitropolitických témat bylo vyzdviženo přijetí Memoranda o míru a spolupráci ukrajinským
parlamentem. Z mezinárodního hlediska země vyzdvihly pozitivní význam mise OBSE na
Ukrajině, která přispěla ke zmírnění napětí. Zároveň se přihlásily ke svému závazku asistovat
Ukrajině v politické a hospodářské modernizaci. Mezinárodní měnový fond má v současnosti
připravenou půjčku ve výši 17 miliard dolarů. Další finanční prostředky budou Ukrajině
poskytnuty na dvoustranné bázi jednotlivými dárci. Koordinací finanční pomoci se hodlá
zabývat Unie.
Z deklarace vyplývá, že skupina G7 zdůraznila již dříve přijatá opatření vůči Rusku – sankční
režim zaměřený na vyjmenované fyzické a právnické osoby, které se podílely na převzetí
15

Přehled SZBP březen 2014, ZDE.
Představitelé zbývajících zemí skupiny po přijetí Krymu do Ruské federace oznámili, že pozastavují členství
Ruska v této skupině. Další účast Ruska ve skupině hospodářsky nejvyspělejších zemí je nejistá; to prohlásil J. M.
Barroso po skončení červnového summitu G7.
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov na oficiálních stránkách summitu G8 v Soči uvedl, že kvůli neformální
povaze skupiny není možné žádného člena vyloučit. Zároveň uvedl, že platforma sloužila k diskuzi o dalších
aktuálních globálních tématech. Tato diskuze bude podle jeho slov v současném světe ve střednědobém horizontu
chybět.
G8russin.ru: Sergey Lavrov: No one can expel members from the G8, 26. 3. 2014, ZDE.
Vyslanec Ruské federace při Unii Vladimír Chizhov po proběhlém summitu skupiny sedmi hospodářsky
nejvyspělejších zemí prohlásil, že neúčastí Ruska se řešení ukrajinské krize nepovede nalézt.
Europolitics: Russia downplays importance of G7 meeting. Europolitics, 4880, 5. 6. 2014.
17
Europolitics: Relations with Russia to top G7 agenda. Europolitics, 4879, 4. 6. 2014.
18
Evropská komise: The Brussels G7 Summit Declaration, 5. 6. 2014, ZDE.
16
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ukrajinského majetku na Krymu či které se svou aktivitou podílely na narušování ukrajinské
svrchovanosti a celistvosti. Rusko musí podle zemí G7 skoncovat s nelegální okupací Krymu a
veškerými aktivitami destabilizujícími situaci na východě Ukrajiny.
Vedle situace na Ukrajině se představitelé zemí G7 vyjádřili také k situaci v Sýrii, Libyi, Mali a
Středoafrické republice, Severní Koreji, Afghánistánu a Blízkému východu.
Dalším tématem se stala energetika. Summit odmítl použivání energetických surovin jako
prostředků politického nátlaku. Diverzifikace zdrojů a přepravních tras, snižování spotřeby a její
zefektivnění jsou hlavní závěry summitu v této oblasti. Země se rovněž usnesly na nutnosti
spolupráce s Mezinárodní energetickou agenturou a Mezinárodní agenturou pro obnovitelnou
energii v asistenci Ukrajině.
Jednání v institucích EU
K situaci na Ukrajině předseda Komise Barroso po jednání zástupců zemí G7 prohlásil 19, že
Komise uspořádá 8. července koordinační setkání dárců na nejvyšší úrovni v Bruselu. Rovněž
také uvedl, že Unie prosadila na jednání skupiny G7 témata energetické bezpečnosti společně s
otázkou změny klimatu. Barroso zdůraznil význam tohoto tématu ve vztahu k nadcházející
Evropské radě v druhé polovině června a konferenci o klimatických změnách naplánované na
příští rok v Paříži. Za důležitý předpoklad označil shodu na úrovni G7.

SITUACE NA UKRAJINĚ
Popis problematiky
Situace na Ukrajině se ani po prezidentských volbách neuklidnila. Východní oblasti Ukrajiny se i
nadále potýkají s násilnými střety ukrajinské armády a jednotek proruských separatistů. Nově
zvolený prezident Porošenko se několikrát sešel se západními politiky a navázal rovněž vztahy
s Ruskou federací. K sjednanému setkání došlo při oslavách spojeneckého vylodění v Normandii
na začátku června ve Francii za účasti německé kancléřky Angely Merkelové.
Vedle toho byly zahájeny rusko–ukrajinské rozhovory o splacení ukrajinského dluhu za
zemní plyn. Těchto rozhovorů se účastnili zástupci Unie, Spojených států, Ruska a Ukrajiny.
Samotné rozhovory nepřinesly žádné řešení situace, a tak ruský Gazprom zastavil v polovině
června dodávky plynu Ukrajině a ruská strana jednání opustila. Podle ukrajinské strany se tak
stalo v reakci na zesílenou ostrahu společných hranic ze strany ukrajinské armády 20. Po tomto
neúspěchu vyzval v druhé půli června komisař pro energetiku Günter Öttinger k obnovení
rozhovorů. Komisař Öttinger uvedl21, že dohoda je možná, pokud se podaří nalézt souhlasné
stanovisko všech zúčastněných stran s Unií navrženou strategií. Strategie předpokládá, že dojde
ke splacení ukrajinského dluhu ve výši jedné miliardy eur okamžitě a zbylá necelá miliarda bude
splacena do konce roku. Naproti tomu ruská strana trvala na splacení dluhu v plné výši.
Koncem první poloviny června prezident Porošenko oznámil svůj plán na uzavření příměří.
Plán předpokládal, že dojde k uzavření rusko–ukrajinských hranic, vyhlášení příměří a následně
k jednání o podobě decentralizace Ukrajiny. Na konci června proto došlo k uzavření týden
trvajícího klidu zbraní. Toto příměří prezident Porošenko vyhlásil na první oficiální návštěvě
východu země. Příměří mělo umožnit definitivní složení zbraní na obou stranách. Ruská strana
zpochybňovala příměří s odkazem na známky použití dělostřelectva na východní Ukrajině. Ústy
19

Evropská komise: Remarks by President Barroso on the resultr of the G7 Summit in Brussels, 5. 6. 2014, ZDE.
Reuters.com. Russia cuts off gas to Ukraine as Kiev orders border secured, 16. 6. 2014, ZDE.
21
Eubusiness.com. EU to meet Kiev minister to restart Ukraine-Russia gas talks, 19. 6. 2014, ZDE.
20
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prezidenta Putina prý navíc nebylo jasné, zdali se použití síly dopouští ukrajinská armáda sama,
či polovojenské krajně pravicové dobrovolnické oddíly, které podporují kyjevskou vládu.
Mírový plán podle Porošenka ale předpokládal aktivní zapojení ruské strany do řešení konfliktu 22
– využití ruského vlivu na proruské separatisty na východě Ukrajiny.
Na konci měsíce nebylo jednostranně vyhlášené příměří prodlouženo a ukrajinská armáda
zahájila ofenzívu na povstalecké pozice23. Za tímto rozhodnutím stálo především to, že proruští
separatisté vyhlášené příměří nedodržovali. Zároveň podle zdrojů Severoatlantické aliance
docházelo k dalším přesunům vojenských jednotek na ruské straně hranic blíže k oblastem
Luhansku a Doněcku24. Prezident Porošenko uvedl, že kontrola rusko–ukrajinské hranice by
měla být pod dohledem Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE)25.
Jednání v institucích EU
Dne 14. června komisařka pro mezinárodní spolupráci, humanitární pomoc a krizový
management Kristalina Georgievová prohlásila, že s odkazem na zprávy OSN 26 je třeba zajistit
ochranu civilistů na východní Ukrajině. Komisařka Georgievová zároveň oznámila, že
humanitární pomoc se musí důsledně řídit principy nestrannosti. V současnosti poskytuje
Komise prostřednictvím oddělení humanitární pomoci a ochrany civilního obyvatelstva 374 tisíc
eur na účely fungování Mezinárodní federace červeného kříže. Prostředky jsou čerpány
ukrajinským červeným křížem na poskytování první pomoci. Komise je rovněž připravená
navýšit prostředky pro humanitární pomoc určené Ukrajině27.
Dne 23. června zasedala Rada EU pro zahraniční věci v Lucemburku28. Rada oficiálně uznala
ukrajinského prezidenta Petra Porošenka a přivítala jeho plán na příměří. Rada opět vyzvala
Ruskou federaci, aby využila svého vlivu na separatisty, aby skončili s násilnostmi a složili
zbraně. Ruská federace je podle Rady rovněž zodpovědná za kontrolu rusko–ukrajinských
hranic, přes které se z ruské strany na východ Ukrajiny stále dostávají nelegální bojovníci,
vojenský materiál, munice a zbraně. Rada vyzvala ke zrušení mandátu ruského parlamentu
prezidentu Putinovi k zásahu ruských vojenských jednotek na ukrajinském území. Rada vzala
v potaz také zhoršující se lidsko-právní situaci na východě a jihu země a na Krymu 29. Naopak
ukrajinskou vládu Rada vyzvala, aby pokračovala v započatých ústavních reformách
(decentralizace, práva pro národnostní menšiny). Materiální pomoc Ukrajině je vázaná na
budování kapacit státní správy a institucionální přestavby. Za tímto účelem Rada schválila vznik
mise Společné bezpečnostní a obranné politiky (SBOP), jejímž úkolem bude asistovat ukrajinské
vládě s reformou sektoru vnitřní bezpečnosti (policie a právní stát; viz sekce Dokumenty SZBP).
Rusko i Ukrajina by měly urychleně najít řešení krize dodávek zemního plynu, aby se
22

Guardian.com: Ukraine ceasefire under pressure as fighting flares again, 23. 6. 2014, ZDE.
President.gov.ua: President of Ukraine terminates ceasefire in the Donbas, 1. 7. 2014, ZDE.
24
Jamestown.org: Ukraine Discontinues A Self-Defeating Unilateral Ceasefire, 1. 7. 2014, ZDE.
25
President.gov.ua: Address of President of Ukraine Petro Poroshenko, 1. 7. 2014, ZDE.
26
OSN: ‘Alarming’ deterioration of human rights in eastern Ukraine – UN report, 16. 5. 2014, ZDE.
Podle zpráv z června došlo na východní Ukrajině k přesunům až 19 tisíc obyvatel. Lidé museli opustit svoje domovy
kvůli vzrůstající nebezpečnosti během střetů mezi ukrajinskou armádou a proruskými separatisty.
Neurope.eu. Ukrainian President Petro Poroshenko announces cease-fire proposal, 16. 6. 2014, ZDE.
27
Evropská komise: Ukraine: All parties must protect civilians, 14. 6. 2014, ZDE.
28
Rada EU: Council conclusions on Ukraine, 23. 6. 2014, ZDE.
29
Rada vycházela ze zprávy Vysokého představitele OSN pro lidská práva k 15. červnu. Ve zprávě se uvádí, že
v návaznosti na prezidentské volby vzniká příležitost pro ukrajinskou vládu vyhlásit systémové změny vedoucí
k přijetí opatření, které by zajišťovala ochranu lidských práv, nezávislost justice a dobré vládnutí. Základem jsou
taková opatření, která umožňují zapojení všech občanů. Svou roli má sehrát také vznikající občanská společnost. Ve
zprávě se uvádí, že by se ukrajinská vláda měla vzdát užití nadbytečné síly, než je nezbytně nutné.
Viz: OHCHR.org: Report on the human rights situation in Ukraine 15 June 2014, 15. 6. 2014, ZDE.
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stabilizovala ukrajinská ekonomika. S tím podle Rady souvisí také nutnost reformy ukrajinského
energetického sektoru.
Rozhodnutím Rady vznikla povinnost pro Evropskou službu vnější činnosti (ESVČ), Komisi a
členské státy, aby i nadále připravovaly kroky a opatření, které by mohly vstoupit v platnost
v případě zhoršení situace na východní Ukrajině. Rada rovněž uvedla, že 8. července proběhne
v Bruselu na nejvyšší úrovni koordinační setkání dárců finanční pomoci Ukrajině.
Rada v souvislost s neuznáním ruské anexe Krymu přijala také rozhodnutí, podle něhož se
zakazuje dovoz zboží z Krymu a Sevastopolu. Dále se zakazuje poskytovat přímé a nepřímé
finanční prostředky, pojištění a zajištění na dovoz zboží z daných lokalit. Sankce se týká i podílu
na vědomém a záměrném obcházení tohoto rozhodnutí. Rozhodnutí se ale netýká toho zboží,
kterému udělila ukrajinská vláda osvědčení o původu30.
Na setkání Evropské rady 27. června byla s Ukrajinou podepsána ekonomická část asociační
dohody31. Ekonomická část dohody zahrnuje části IV, V a VI (obchod, hospodářská a finanční
spolupráce) a následné dodatky a protokoly 32. Mimo to Evropská rada přijala k situaci na
Ukrajině závěry, které potvrzovaly předchozí závěry Rady pro zahraniční věci. Evropská rada
rovněž v závěrech uvedla, že očekává, že k poslednímu červnovému dnu by mělo dojít ke
ukončení násilností a implementaci mírového plánu prezidenta Porošenka pod dohledem
OBSE33, k čemuž ale nedošlo.

SJEDNÁNÍ ASOCIAČNÍ DOHODY S GRUZIÍ A MOLDAVSKEM
Popis problematiky
Země Východního partnerství postupně procházejí procesem hlubší integrace. Gruzie a
Moldavskou deklarují svoje evropské směřování soustavně již delší dobu. V rámci Východního
partnerství Unie dlouhodobě usiluje o posilování spolupráce s těmito zeměmi (vytváření unijního
zastoupení, zakládání Evropských domů) a ekonomickou a právní asistenci v reformním úsilí. Po
částečném neúspěchu vilnijuského summitu Východního partnerství v listopadu 2013 34
znamenaly dohody s oběma zeměmi další mezník v úspěšném naplňování podstaty partnerství.
Sjednání asociačních dohod vyplynulo z předchozích vyjádření předsedy Evropské rady
Hermana Van Rompuye na jeho cestě do Kišiněvu a Tbilisi v první polovině května35.
Ruská federace, která má na nepodepsání dohod největší zájem, oznámila, že tento krok bude mít
pro oba státy dalekosáhlé důsledky36. Podepsání asociačních dohod totiž může zemím způsobit
značné ekonomické a vnitropolitické problémy. Obě země čelí „zamrzlému“ vnitrostátnímu
konfliktu v podobě separatistických území (Podněstří, respektive Jižní Osetie a Abcházie).
Zatímco Podněstří již podalo žádost o připojení37, v Jižní Osetii se objevují od nedávných voleb
názory na vyhlášení referenda o připojení k Rusku (viz dále).

30

Rozhodnutí Rady 2014/386/SZBP, 23. 6. 2014, ZDE.
Politická část asociační dohody byla podepsána 21. března. Viz Přehledy SZBP březen 2014, ZDE.
32
ESVČ: EU-Ukrajine Assication Agreement – the complete texts, ZDE.
33
Evropská rada: European Council conclusions – Ukraine, 27. 6. 2014, ZDE.
34
Přehledy SZBP prosinec 2013, ZDE.
35
Přehled SZBP květen 2014, ZDE.
36
ECFR.eu: Georgia and Moldova to sign Association Agreement with the EU, 26. 6. 2014, ZDE.
37
Viz Přehledy SZBP duben 2014, ZDE.
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Jednání v institucích EU
V souvislosti s volbami v oblasti Jižní Osetie mluvčí Evropské služby vnější činnosti (ESVČ)
dne 8. června uvedl38, že Unie podporuje územní celistvost Gruzie a neuznává proběhlé volby a
jejich výsledky. Volby jsou podle stanoviska Unie nelegitimní, stejně jako právní rámec, v němž
proběhly. Voliči vybrali zástupce do 34-členného parlamentu. Ve volbách se utkalo 9 politických
stran. Jedna ze stran (Jediná Osetie) vyzvala, aby se konalo referendum o připojení Jižní Osetie
k Ruské federace. Strana vyhrála volby se ziskem 20 křesel39.
Rada EU 16. června uzavřela technické přípravy na podpis asociační dohody s Gruzií a
Moldavskem40.
Dne 27. června podepsali asociační dohody s Unií za Gruzii prezident Irakli Garabišvili a za
Moldavsko premiér Iurie Leanca. Předseda Evropské rady Herman Van Rompuy prohlásil 41, že
podepsání dohod je mezníkem ve spolupráce Unie s oběma zeměmi. Politické a ekonomické
vazby umožní dle jeho slov dále stabilizovat oba regiony. Spolupráce je založena na respektu
k základním hodnotám – demokracii, lidským právům a svobodám a právnímu státu. I nadále
bude Unie oběma zemím poskytovat právní, politickou, technickou a ekonomickou pomoc.
Podle Van Rompuye je společným cílem plné začlenění zemí do jednotného trhu. Van Rompuy
zdůraznil, že v souvislosti s děním na Ukrajině a s tlakem vyvíjeným Ruskou federací na obě
země nejsou asociační dohody jakkoli namířeny proti Rusku. Jakékoli případné nedorozumění
mezi Ruskou federací a Moldavskem, Gruzií a Unií je Unie připravena řešit.
Smlouvy budou předloženy Evropskému parlamentu ke schválení.
Rada přijala rozhodnutí o jmenování nového zvláštního zástupce pro region jižního Kavkazu a
krizi v Gruzii (viz sekce Dokumenty SZBP).
V Bruselu 26. června proběhlo šesté zasedání Rady spolupráce EU–Moldavsko. Rada
zdůraznila okolnosti, za nichž je sjednávána asociační dohoda, výhody, ale také povinnosti, které
z jejího podpisu pro zemi vyplývají. Moldavsko by i nadále mělo výrazně reformovat oblast
justice a vyvíjet úsilí v oblasti boje proti korupci. Rada přivítala vízovou liberalizaci, která byla
přijata rozhodnutím Rady pro zahraniční věci v dubnu 42. Rada rovněž projednávala bezpečnostní
situaci v zemi s ohledem na vývoj v Podněstří43.

JEDNÁNÍ EU A LIGY ARABSKÝCH STÁTŮ
Popis problematiky
Spolupráce Unie a Ligy arabských států představuje poměrně novou iniciativu v rámci
zahraniční politiky Unie, ačkoli prostor arabských států je zapojen ve více regionálních
programech spolupráce (severoafrické a blízkovýchodní země ve Středomořské unii). Unie dále
udržuje dvoustranné styky s významnými arabskými státy.

38

ESVČ: Statement by the Spokesperson on the elections in the breakaway region of South Ossetia in Georgia, 8. 6.
2014, ZDE.
39
Bne.eu. Pro-Russian party wins election in South Ossetia, 9. 6. 2014, ZDE.
40
Rada EU: Council clears way for signing Association Agreements with Georgia and the Republic of Moldova, 16.
6. 2014, ZDE.
41
Evropská rada: Statement at the signing ceremony of the Association Agreements with Georgia, Republic of
Moldova and Ukraine, 27. 6. 2014, ZDE.
42
Přehledy SZBP duben 2014, ZDE.
43
Rada EU: EU - Republic of Moldova Cooperation Council Sixteenth meeting, 26. 6. 2014, ZDE.
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Jednání v institucích EU
Ve dnech 10. a 11. června proběhlo v Aténách třetí setkání ministrů zahraničí Unie a zemí Ligy
arabských států na ministerské úrovni. Závěry44 jednání obsahují politické, institucionální i
socioekonomické oblasti spolupráce. Zástupci se shodli na nutnosti spolupracovat v oblasti boje
proti terorismu, který destabilizuje jak oblast arabských států, tak i sousedních regionů. Vedle
toho zástupci zdůrazňují Dohodu o nešíření zbraní hromadného ničení a vytvoření
blízkovýchodní bezjaderné zóny. Zástupci přivítali vytvoření meziparlamentní spolupráce
Evropského parlamentu a Arabského parlamentu.
Ministři uznali svrchovanost a celistvost arabských zemí, kde v posledních letech docházelo
k vnitropolitickým nepokojům, ačkoli ocenili demokratizační tendence v jednotlivých státech.
Zvláště zmínili případ Sýrie, kde však dochází k porušování lidských práv. V syrské občanské
válce je podle nich potřeba zajistit humanitární pomoc pro všechny ohrožené skupiny
obyvatelstva. Naprosto vyloučili používání chemických zbraní. V souvislosti s možnou
humanitární krizí se ministři vyjádřili pro vytvoření a podporu Mezinárodní podpůrné skupiny
pro Libanon, který čelí přílivu syrských běženců. V případě Jemenu ministři zdůraznili
celistvost a ocenili nastolený národní dialog (podobně též v případě Súdánu). Ministři dále
zmínili případy Somálska, Mali, Maroka. Dotkli se též situace na Ukrajině.
K vývoji v Iráku zástupci vyjádřili znepokojení ze vzrůstajícího a pokračujícího násilí v zemi 45 a
podpořili iráckou stranu v boji s teroristickými skupinami. Dále vyzvali iráckou vládu a vládu
kurdského regionu, aby vyvinuly společnými silami tlak na potlačení násilností v oblasti. Unie i
Liga arabských států zdůraznily iráckou celistvost a svrchovanost.
Další jednání zástupců Unie se zástupci zemí Ligy arabských států proběhne v roce 2016.

PREZIDENTSKÉ VOLBY V EGYPTĚ
Popis problematiky
V pořadí druhé prezidentské volby od pádu Husního Mubaraka byly prozatímním prezidentem
Adly Mansourem vyhlášeny na 26. a 28. května jako součást ústavní reformy z ledna 2014. Do té
doby se v Egyptě konaly tři ústavní referenda a parlamentní volby. V těchto volbách kandidovali
pouze dva uchazeči; Abdal Fattáh Sísí a Hamdin Sabahi. Sisi kandidoval jako nezávislý
kandidát. Bývalý ministr obrany a vrchní velitel ozbrojených sil sesadil a uvěznil Muhammada
Mursího, stejně jako mnohé členy muslimského bratrstva po masových protestech v červenci
minulého roku. Poté jako prozatímního prezidenta dosadil Adly Mansoura. Stal se tak klíčovou
postavou státního převratu. Druhý kandidát Sabahi kandidoval už v prezidentských volbách 2012
vedle dalších 12 uchazečů. Tehdy skončil na třetím místě, a tak se nedostal do druhého kola. V
listopadu 2012 založil politickou platformu Národní fronta spásy, která integrovala 35
politických stran převážně sociálnědemokratické a sekulární orientace.
Generála Sísího podporovali nejen odpůrci Mursího, ale hlavně veřejní činitelé, zástupci
establishmentu.
Výsledky ukazují jednoznačnou výhru Abdala Fattáha Sísího, získal 95,9 % platných hlasů.
Hamdin Sabahi získal pouze 3,1 % hlasů. Nízká volební účast 47,5 % se přičítá hlubokému
rozdělení společnosti a bojkotu voleb z řad podporovatelů bývalého prezidenta Mursího46.
44

ESVČ: Declaration Third European Union–League of Arab States Foreign Affairs Ministerial Meeting, 11. 6.
2014, ZDE.
45
ESVČ: Joint Statement by the Third EU – LAS Ministerial meeting on the Security Situation in Iraq, 11. 6. 2014,
ZDE.

Kontakt:
Martin Kuta, tel. 2305, email: kutam@psp.cz
Štěpán Pecháček, tel. 2226, email: pechacek@psp.cz

12

Jednání v institucích EU
Vysoká představitelka Ashtonová v prohlášení47 vyjádřila podporu zvolenému prezidentu
Sísímu. Dále zdůraznila nutnost ekonomických reforem, zajištění bezpečnosti v zemi a zklidnění
hluboce rozdělené společnosti. Prohlášení dále poukazuje na zprávu Volební pozorovatelské
mise EU, která obecně posuzuje průběh voleb jako transparentní a klidný. Prohlášení na závěr
vyjadřuje znepokojení nad zajištěním lidských práv, podle mezinárodních úmluv a nové ústavy
z ledna 2014, která zaručuje základní práva a svobody, ale v praxi se nedodržují.

RADA PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI: LIBYE, IRÁK, THAJSKO
Libye
Dne 25. června proběhly v Libyi parlamentní volby. Jedná se o třetí parlamentní volby po pádu
režimu Muammara Kaddáfího. Letošní volby byly ale poznamenány značně bouřlivým
politickým vývojem. Armádní jednotky pod vedením generála Belqasima Haftara z obavy před
možnou náboženskou fundamentalizací politiky zahájily vojenskou operaci s cílem ovládnout
město Benghází, baštu islamistů. Islamisté zastoupení v Muslimském bratrstvu vyjádřili důvěru
vládě Ahmeda Maiteeqa48. Vlastní volby provázely násilné střety v Benghází. Výsledky voleb
zveřejní Nejvyšší volební komise v polovině července, zatím se objevují pouze dílčí výsledky za
jednotlivé obvody. Již teď se ale objevují náznaky, že k volbám přišlo málo voličů (pouze
polovina z nich)49. Právě nízká volební účast, částečně zapříčiněná také tím, že kvůli násilným
střetům nebyly všechny volební místnosti, může snížit legitimitu vítěze voleb, a zabránit tak
žádoucí normalizaci politické scény v zemi50.
Situace v Libyi se stala předmětem jednání Rady pro zahraniční věci 23. června51. Rada
zdůraznila připravenost Unie poskytnout nutnou pomoc při stabilizaci situace a přechodu
k demokracii. Rada též uvedla, že libyjská vláda by měla podniknout kroky vedoucí k omezení
ilegální migrace do zemí jižní Evropy.
Irák
Pokračující násilí v Iráku vyvolává řadu obav v regionu. Bojovníci organizace Islámský stát
v Iráku a Levantě (ISIS)52 postupně obsadili nekontrolované území východní Sýrie a západního
Iráku. Na konci června vyhlásili Islámský stát, který překonává původní irácké a syrské hranice,
jejichž vymezení vzniklo na základě Sykes-Picotovy dohody z první světové války. Irácká vláda,
jejíž vojenské jednotky jsou sestaveny primárně ze šíitů, se snaží situaci na severu a západě země
uklidnit za použití síly. Vnitrostátní konflikt postupně dostává regionální rozměr s tím, jak
jednotlivé země regionu s nelibostí pozorují nárůst sunnitského vlivu (to se týká především Íránu
a Saúdské Arábie)53.

46

EUEOM: Presidential election administered in line with the law, in an environment falling short of constitutional
principles, 29. 5. 2014, ZDE.
47
ESVČ: Declaration on behalf of the European Union on the presidential elections in Egypt, 5. 6. 2014, ZDE.
48
Přehledy SZBP květen 2014, ZDE.
49
BBC.com: Libyan elections: Low turnout marks bid to end political crisis, 26. 6. 2014, ZDE.
50
Ispionline.it: Mattia Toaldo: The dangers of inconclusive elections, 25. 6. 2014, ZDE.
51
Závěry Rady pro zahraniční věci, 23. 6. 2014, ZDE, s. 10–11.
52
Organizace sdružuje sunnitské džihádisty.
53
ECFR.eu: Syria and Iraq: One conflict or two? 27. 6. 2014, ZDE.
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Rada vyjádřila obavy nad útoky sunnitských militantních bojovníků na civilní obyvatelstvo 54.
Pro humanitární účely Rada vyčlenila 12 milionů eur. Rada zdůraznila územní jednotnost a
svrchovanost iráckého území, k čemuž vyzvala i regionální aktéry.
Thajsko
Vztahy EU–Thajsko se zintenzivněly po demokratických parlamentních volbách v roce 2007.
Tyto volby byly prvními volbami po vojenském puči v roce 2006. Unie měla za cíl zvýšit
politický dialog a spolupráci. Spolupráce zatím došla do fáze, kdy se dojednává Dohoda o
partnerství a spolupráci. Dohoda umožňuje spolupracovat se zemí ve všech politikách, které jsou
pro Unii stěžejní. Vnitropolitická situace neumožnila, aby Unie vedla s Thajskem jednání o
Dohodě o volném obchodu jako s ostatními státy ASEAN již od roku 2008. Rozhovory byly
zahájeny se zpožděním. Současné sjednání smlouvy je ovšem ohroženo. Na konci května došlo k
vojenskému puči pod vedením generála Prayrutha. Armáda zahájila ústavní reformu a generál
Prayruth prohlásil, že žádné volby se v příštích 14 měsících nebudou konat.
Unie ústy vysoké představitelky Ashtonové požadovala návrat k civilní demokratické vládě 55.
Podle komisaře pro obchod Karla de Guchta se v nastávajících týdnech chystá na úrovni Rady
rozhodnutí o pozastavení vyjednávání o dohodě o volném obchodu, která by měla nahradit
současný systém všeobecných preferencí56. K tomu došlo na červnovém zasedání Rady. Ta
pohrozila, že dohoda o spolupráci a partnerství nebude podepsána do té doby, než nastoupí
demokraticky zvolená vláda57.
Afghánistán
V polovině června se v Afghánistánu konalo druhé kolo prezidentských voleb. První kolo
proběhlo na začátku dubna. Ústřední volební komise výsledky zveřejnila v květnu. Ve volbách
by měl být zvolen nástupce současného prezidenta Hamída Karzáího. Se ziskem 45 % hlasů do
druhého kola postoupil Abduláh Abduláh, bývalý ministr zahraničních věcí. Proti němu se
postavil Ašráf Ghani Ahmadzai, bývalý ministr financí, který získal téměř 32 % hlasů. Před
prvním kolem se uvádělo, že se jedná o zatím nejsvobodnější volby od pádu Talibánu. Do
druhého kola postoupili umírnění kandidáti, kteří se těšili přízni mezinárodního společenství. Po
druhém kole se ovšem ze strany jednoho z kandidátů objevily pochybnosti o schopnosti ústřední
volební komise dohlédnout na objektivní přepočítání hlasů. Jako možné řešení této situace se
jevilo zapojení mezinárodního společenství do vlastního přepočítání 58. Asistenční mise
Organizace spojených národů v Afghánistánu uvedla, že ústřední volební komise a ústřední
revizní volební komise disponují podporou mise. V případě, že se objeví jakékoli pochybnosti o
objektivním přepočítávání hlasů, mají afghánské úřady povinnost takový případ prošetřit 59. Podle
vyjádření ústřední volební komise ze začátku července vyhrál v druhém kole Ašráf Ghani
Ahmadzai.
K objektivnímu přepočítání hlasů se také vyjádřila Rada; zdůraznila nestrannost ústřední volební
komise. Rada rovněž vyzdvihla podíl unijního příspěvku k rekonstrukci státu. Od nového
prezidenta se podle Rady očekává, že bude schopný vést dialog se sousedními státy a zajistí
prosperitu země i regionu. Rovněž je důležitá další spolupráce se Spojenými státy a NATO.
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Rada je připravená prodloužit mandát výcvikové a asistenční mise EUPOL Afghánistán do
konce roku 201660. Rada dále vyzvala k urychlenému uzavření vyjednávání o dohodě o
partnerství a rozvoji.
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DOKUMENTY SZBP EU
(Výběr dokumentů z databáze Rady EU)
Rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v Generální radě
Světové obchodní organizace k přistoupení Islámské republiky Afghánistán ke Světové
obchodní organizaci – 9089/14
Datum: 8. 6. 2014
Typ dokumentu: Rozhodnutí Rady
Obsah dokumentu: Rada svým rozhodnutím vyjádřila souhlas s přistoupením Afghánistánu ke
Světové obchodní organizaci (WTO). Rada při rozhodování vycházela z předpokladu, že
přistoupení Afghánistánu by mělo mít pozitivní vliv na proces hospodářských reforem a
udržitelného rozvoje v zemi. Oficiálně země předložila přihlášku do WTO v roce 2004, záhy
poté vznikla pracovní skupina (pracovní skupina fungovala i pro Irák). Pracovní skupina přijala
v červenci 2013 usnesení doporučující podpořit vstup země do organizace61.
Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru EUCAP NESTOR/1/2014 o prodloužení
mandátu vedoucího mise Evropské unie zaměřené na budování regionální námořní
kapacity v oblasti Afrického rohu (EUCAP NESTOR) – 9456/14
Datum:13. 6. 2014
Typ dokumentu: Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru EUCAP NESTOR
Obsah dokumentu: Politický a bezpečnostní výbor mise EUCAP NESTOR, který má pravomoc
rozhodovat o strategickém řízení mise, rozhodl o prodloužení mandátu vedoucího mise. Až do
15. 7. 2015 je vedoucím mise Étienne de Montainge de Poncinse. Mise v rámci SZBP zahájila
svou činnost v roce 2012. Účelem mise je zajistit bezpečnost námořní plavby v oblasti Afrického
rohu a západního Indického oceánu.
Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru EULEX KOSOVO/1/2014 o prodloužení
mandátu vedoucího Mise Evropské unie v Kosovu na podporu právního státu (EULEX
KOSOVO) – 10229/14
Datum: 16. 6. 2014
Typ dokumentu: Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru
Obsah dokumentu: Cílem mise EULEX KOSOVO je podpora právního státu. Mise poskytuje
samostatnou působnost v některých trestněprávních otázkách (boj s organizovaným zločinem,
boj proti korupci, zločiny mezi národnostními skupinami). Politický a bezpečnostní výbor na
návrh vysoké představitelky C. Ashtonové rozhodl o prodloužení mandátu vedoucího mise
Bernda Borchardta až do 14. října letošního roku.
Koncepce řešení krize pro civilní misi SBOP na podporu reformy bezpečnostního sektoru
na Ukrajině – 11206/14
Datum: 20. 6. 2014
Typ dokumentu: Koncepce pro civilní misi SBOP
Obsah dokumentu: V souvislosti s předchozími rozhodnutími Rady vypracovala ESVČ koncept
civilní mise SBOP na podporu reformy bezpečnostního sektoru na Ukrajině (koncept mise byl
schválen Radou na svém zasedání 23. června). Cíle koncepce vycházejí z předpokladu, že
reforma bezpečnostního sboru přispěje k vytváření právního státu. Koncepce bere rovněž v potaz
fakt, že mezinárodní dárci mají obavy o koncepčnost reformního úsilí v zemi, vize a strategie.
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Cílem mise proto je asistence při reformně bezpečnostních složek (vytvoření reformního rámce,
reorganizace a restrukturalizace).
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