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EVROPSKÁ UNIE A POLITIKA ROZŠÍŘENÍ
(Vztah k Turecku a zemím západního Balkánu)
RADA PŘIDRUŽENÍ EU-ALBÁNIE
Pozadí
V červnu 2014 rozhodla Rada o udělení kandidátského statusu Albánii. 1 Přístupové rozhovory ale
ještě nebyly zahájeny. EU je podmiňuje dalším pokrokem v oblasti reforem soudnictví. Albánská
politická reprezentace usiluje o přijetí nutných reforem ještě letos, aby přístupová jednání mohla
být ze strany EU zahájena ke konci roku. 2 K hlasování o reformě soudnictví došlo v albánském
parlamentu v druhé polovině července 2016. 3 Podle dřívějších vyjádření ze strany komisaře
Johannesa Hahna, odpovědného za proces rozšiřování a evropskou politiku sousedství, se očekává,
že v případě úspěšného přijetí soudních reforem by mohly být přístupové rozhovory zahájeny
na základě rozhodnutí Evropské rady na jejím summitu v prosinci letošního roku. 4
Aktuálně
Dne 8. září proběhlo v Bruselu setkání Rady přidružení EU-Albánie. 5 Za EU setkání řídila vysoká
představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federica Mogheriniová. Albánskou
delegaci vedl ministerský předseda Edi Rama. Setkání potvrdilo odhodlání obou stran pokračovat
ve sbližování a následném vstupu Albánie do EU. Vysoká představitelka ocenila dosavadní ochotu
všech politických stran podpořit reformu soudnictví a vyzvala k další činnosti směřující k zavádění
opatření. Přijetí soudních reforem bylo v loňském roce Radou označeno jako předpoklad pro
zahájení přístupových rozhovorů. Mogheriniová uvedla, že jsou splněny Radou stanovené
podmínky, upozornila ale, že rozhodnutí závisí zcela na Radě. V této souvislosti ocenila, že
za schválením soudní reformy stála celospolečenská poptávka.
Mogheriniová dále ocenila odhodlanost politických elit řešit otázku organizovaného zločinu a
korupce v zemi. V neposlední řadě vyzdvihla pozitivní efekty členství Albánie v EU pro zemi i unii.

K REFERENDU V REPUBLICE SRBSKÉ (BiH)
Pozadí
Dne 25. září proběhlo v Republice srbské referendum o konání dne Republiky srbské navrženého
na 9. ledna. 6 Den Republiky srbské byl zrušen ústavním soudem Bosny a Hercegoviny, a proto bylo
1

Přehled SZBP červen 2014, s. 3, ZDE.
MEJDINI, Fatjona. Albania Aims to Open EU Talks this Year. Balkaninsight.com [online], 7. 3. 2016 [cit. 23. 9. 2016].
Dostupný z WWW: http://www.balkaninsight.com/en/article/tirana-hopes-to-open-eu-accession-talks-this-year-0304-2016.
3
Albanian parliament passes judiciary reform key to EU accession. Euractiv.com [online], 22. 7. 2016 [cit. 23. 9.
2016]. Dostupný z WWW: https://www.euractiv.com/section/enlargement/news/albania-parliament-passesjudiciary-reform-key-to-eu-accession/.
4
GOTEV, Georgi. EU gives Albania ultimatum over judicial reform. Euractiv.com [online], 19. 7. 2016 [cit. 23. 9.
2016]. Dostupný z WWW: http://www.euractiv.com/section/enlargement/news/eu-gives-albania-ultimatum-overjudicial-reform/.
5
ESVČ: EU-Albania Stabilisation and Association Council, Joint press konference, 8. 9. 2016, ZDE.
6
Dne 9. ledna 1992 vyhlásila Republika srbská nezávislost na společném státě, což bylo považováno za faktický
začátek války v Bosně a Hercegovině.
2
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toto referendum interpretováno jako projev negativního postoje bosensko-srbské vlády a obyvatel
republiky vůči společnému státu. Ústavní soud argumentoval především tím, že den Republiky
srbské porušuje práva ostatních národností v republice, protože se zároveň jedná o ortodoxní
náboženský svátek. Z toho důvodu se může zdát, že Republika srbská je územní entitou pouze pro
Srby. 7
O konání referenda usiloval prezident republiky a předseda Aliance nezávislých sociálních
demokratů (SNSD), která dlouhodobě usiluje o připojení k Srbsku, Milorad Dodik. 8
Aktuálně
Podle předběžných odhadů výsledky referenda potvrdily dřívější obavy, že voliči budou hlasovat
proti rozhodnutí ústavního soudu. Vedle vlastního zákazu konání dne se ústavní soud také
negativně vyjádřil ke konání referenda. To následně vedlo k úvahám o možnosti trestního stíhání
prezidenta Dodika kvůli konání referenda. Ministerská předsedkyně Republiky srbské Zelijka
Cvijanovicová uvedla, že považuje za pozitivní možnost referendum uspořádat a umožnit voličům
vyjádřit se. Za konání referenda se nepostavilo sousední Srbsko, naopak Rusko nabídlo podporu. 9
K referendu je potřeba učinit několik poznámek. Ačkoli podle oficiálních údajů hlasovalo více jak
99 % voličů pro konání dne Republiky srbské, volební účast je pouze předmětem dohadů. Podle
některých zpráv se pohybovala mezi 56 až 60 % oprávněných voličů. 10 Ústavní soud Bosny a
Hercegoviny dále uvedl, že své rozhodnutí na základě výsledku referenda nezmění, a tak je
referendum právně nezávazné. 11 Z výsledků referenda se však dá usuzovat budoucí výsledek
zvažovaného referenda o nezávislosti Republiky srbské, jehož konání SNSD oznámila na rok 2018.12
Konání referenda o dni Republiky srbské je ale považováno za zhroucení Daytonského systému,
díky němuž se podařilo ukončit v roce 1995 válku v Bosně a Hercegovině. Zároveň dochází
k výraznému nárůstu nacionalistických politických sil ve všech entitách země. 13

7

ROSE, Eleanor. Bosnian Serbs Defy State with Referendum Landslide. Balkaninsight.com [online], 25 Sep 16 [cit.
2016-10-06]. Dostupný z WWW: http://www.balkaninsight.com/en/article/republika-srpska-referendum-earlyresults-09-25-2016.
8
Více viz Přehled SZBP srpen 2016, s. 4–5, http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=102689.
9
ROSE, Eleanor. Bosnian Serbs Defy State with Referendum Landslide. Balkaninsight.com [online], 25 Sep 16 [cit.
2016-10-06]. Dostupný z WWW: http://www.balkaninsight.com/en/article/republika-srpska-referendum-earlyresults-09-25-2016.
10
Prvi rezultati referenduma: 99,8% građana se izjasnilo da Dan RS-a bude 9. januar. Klix.ba [online], 25.9.2016 [cit.
2016-10-07]. Dostupný z WWW: http://www.klix.ba/vijesti/bih/prvi-rezultati-referenduma-99-8-gradjana-seizjasnilo-da-dan-rs-a-bude-9-januar/160925101.
11
MUJANOVIĆ, Jasmin. Republika Srpska’s referendum: A prelude to a nationalist landslide in the Bosnian elections.
Blogs.lse.ac.uk [online], September 26th, 2016 [cit. 2016-10-07]. Dostupný z WWW:
http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2016/09/26/republika-srpska-referendum/.
12
I nadále platí, že Milorad Dodik usiluje o konání referenda o nezávislosti v roce 2018.
Viz Republika Srpska to hold independence referendum in 2018. Bosniatoday.ba [online], April 25, 2015 [cit. 201610-07]. Dostupný z WWW: http://www.bosniatoday.ba/republika-srpska-to-hold-independence-referendum-in2018/.
13
MUJANOVIĆ, Jasmin. Republika Srpska’s referendum: A prelude to a nationalist landslide in the Bosnian elections.
Blogs.lse.ac.uk [online], September 26th, 2016 [cit. 2016-10-07]. Dostupný z WWW:
http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2016/09/26/republika-srpska-referendum/.
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Komunální volby v Bosně a Hercegovině
Dne 2. října proběhly na území celé Bosny a Hercegoviny komunální volby. 14 V bosenské části
Federace Bosny a Hercegoviny (jedna z územních entit) své postavení potvrdily Strana
demokratické akce (Stranka demokratske akcije, SDA) a Svaz za lepší budoucnost (Savez za Bolju
Budućnost, SBB). V chorvatské části Federace potvrdila svou dominanci Chorvatská demokratická
unie (Hrvatska Demokratska Zajednica, HDZ). Výrazně uspěla SNSD v Republice srbské, ačkoli
komentáře tento úspěch relativizují. Sice získala více hlasů a mandátů, zároveň ale nezvítězila
ve významných obvodech ovládaných Srbskou demokratickou stranou (Srpska demokratska
stranka, SDS) a vlastní volby měly vyšší volební účast než referendum o týden dříve, které bylo
vnímáno jako iniciativa SNSD. 15
Jednání v institucích EU – přihláška Bosny a Hercegoviny
Rada pro obecné záležitosti (General Affairs Council, GAC) přijala na svém zasedání dne 20. září
závěr, v nichž pověřila EK, aby k přihlášce o členství Bosny a Hercegoviny v EU přijala svoje
stanovisko a zhodnotila v něm připravenost země ke vstupu. Rada dále uvítala pokrok, kterého
země v poslední době dosáhla. I nadále ale platí, že v reformním úsilí nesmí politická reprezentace
polevit. 16 Podle předsedy Rady Ivana Korčoka je vstup země do EU nadějí především pro mladé lidi
v zemi.

14

K volbám viz LATAL, Srecko. Local Elections Herald New Political Turmoil in Bosnia. Balkaninsight.com [online], 05
Oct 16 [cit. 2016-10-07]. Dostupný z WWW: http://www.balkaninsight.com/en/article/local-elections-herald-newpolitical-turmoil-in-bosnia-10-05-2016.
15
K charakteristice jednotlivých politických stran viz práce PI Vybraná témata 1/2015 Všeobecné volby v Bosně a
Hercegovině, říjen 2014. Dostupný WWW: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=103246.
16
Rada EU: Council conclusions on the application of Bosnia and Herzegovina for membership of the EU,
20/09/2016 [cit. 2016-10-07]. Dostupný z WWW: http://www.consilium.europa.eu/en/press/pressreleases/2016/09/20-conclusions-bosnia/.
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HLAVNÍ BODY AGENDY SZBP EU
(Aktivity v oblasti Společné zahraniční a bezpečnostní politiky
a vnějších vztahů EU)
K VÝVOJI V SÝRII
Popis problematiky
Ačkoli se nedaří sjednat obnovení mírových rozhovorů, mezi zástupci Spojených států a Ruska
došlo k dohodě o koordinaci vojenských aktivit v zemi, především leteckých útoků proti pozicím
ozbrojených jednotek radikálně islamistické organizace Islámský stát a dalším skupinám, které se
nacházejí na seznamu teroristických organizací. Součástí dohody bylo, že syrské vládní jednotky
ukončí bojové operace v určených oblastech. Syrská opozice tuto dohodu přivítala. 17 O životnosti
dohody panovaly již po týdnu od oznámení pochyby. Podle ruské strany Spojené státy nechtěly
dohodu nechat posvětit Radou bezpečnosti OSN, protože ji neseznámily s detaily dohody. 18
Dne 20. září se Mezinárodní kontaktní skupina pro Sýrii (ISSG) shodla na podpoře celostátního klidu
zbraní na základě rusko-americké dohody z první poloviny měsíce. 19
Další osud dohody je ale vzhledem k situaci na místě nejistý. V druhé polovině září totiž došlo
k nezamýšlenému útoku na humanitární konvoj Syrského arabského červeného půlměsíce
v blízkosti obléhaného Aleppa, při němž zahynuli humanitární pracovníci. Mezinárodní federace
červených křížů a půlměsíců vydala prohlášení, podle něhož se jedná o zcela zřejmé porušení
mezinárodního humanitárního práva. 20 Spojené státy a Rusko se vzájemně vinily z tohoto útoku.21
Podle očitých svědků se na útoku podílely vzdušné síly syrské armády a ruské vojenské letouny. 22
Vedle nezamýšleného útoku na humanitární konvoj výrazně ztěžovala situaci také snaha syrských
vládních ozbrojených sil s podporou íránských milic a ruského letectva o vytlačení opozičních sil
z města Aleppa. To se odrazilo na diplomatickém řešení syrské občanské války. Spojené státy
americké navíc oznámily ukončení dvoustranných mírových rozhovorů s Ruskem. V souvislosti
s dalšími mezinárodně-politickými událostmi (oznámení Ruska o pozastavení uplatňování smlouvy
o likvidaci jaderných zbraní s plutoniem) lze usuzovat, že se výraznějšího pokroku diplomatickou

17

Syrian conflict: US and Russia agree peace moves. BBC.com [online], 10. 9. 2016 [cit. 23. 9. 2016]. Dostupný
z WWW: http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37324872.
18
NICHOLS, Michelle. Russia says U.S. refuses to share Syria truce deal with U.N. council. Reuters.com [online], 16. 9.
2016 [cit. 23. 9. 2016]. Dostupný z WWW: http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-unidUSKCN11M2IP.
19
UNHCR: Syria: Flash Update On Recent Events. Reliefweb.int [online], 21. 9. 2016 [cit. 23. 9. 2016]. Dostupný
z WWW:
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/160921%20syria%20flash%20update%20cccm%20snfi%20pr
otection.pdf.
20
Syria: Attack on humanitarian convoy is an attack on humanity. ICRC.org [online], 20. 9. 2016 [cit. 23. 9. 2016].
Dostupný z WWW: https://www.icrc.org/en/document/syria-attack-humanitarian-convoy-attack-humanity.
21
NEBEHAY, Stephanie a Tom MILES. U.N. suspends aid convoys in Syria after hit, ICRC warns on impact.
Reuters.com [online], 20. 9. 2016 [cit. 23. 9. 2016]. Dostupný z WWW: http://www.reuters.com/article/us-mideastcrisis-syria-aid-idUSKCN11Q0W1.
22
Syria: ‘Horrific’ attack on UN aid convoy is a flagrant violation of international law. Amnesty.org [online], 20. 9.
2016 [cit. 23. 9. 2016]. Dostupný z WWW: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/09/syria-horrific-attackon-un-aid-convoy-is-a-flagrant-violation-of-international-law/.
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cestou nejen v tomto regionu nepodaří v blízké době dosáhnout. 23 Svědčí o tom také fakt, že Rusku
se podařilo vetovat rezoluci Rady bezpečnosti OSN o zákazu bombardování Aleppa. 24
Jednání v institucích EU
Vysoká představitelka Mogheriniová uvítala oznámení, že se Spojené státy a Rusko dohodly
na ukončení násilností a klidu zbraní ve všech oblastech Sýrie. Vysoká představitelka vyzvala ISSG
a OSN, aby připravily návrh politického řešení občanské války a za účasti všech významných
syrských stran. Návrh politického řešení by měl sloužit jako začátek syrských vnitropolitických
rozhovorů zprostředkovaných OSN a zvláštním zmocněncem pro Sýrii Staffanem de Misturou.
V okamžik zahájení politického přechodu v zemi a nenásilného řešení situace je EU připravena
poskytnout asistenci zemi postkonfliktní rekonstrukci a stabilizaci. 25
Ministři zahraničí Francie, Itálie, Německa, Spojeného království, Spojených států a za EU vysoká
představitelka Mogheriniová vydali společné prohlášení k situaci v Sýrii. 26 Podle signatářů tohoto
prohlášení je ruská veřejně deklarovaná pozice v přímém rozporu s kroky, které vykonává. Je proto
nutné, aby ruská strana učinila takové kroky vedoucí k diplomatickému řešení situace. I nadále
považuje pětice států a EU skupiny Fronta an-Nusrá a Islámský stát za teroristické organizace.
Ministři považují přístup humanitární pomoci za stěžejní a OSN má jejich podporu při řešení krize
v zemi. Dále budou podporovat činnost Mezinárodní skupiny pro Sýrii (ISSG), v níž zasedají i
s Ruskem. Rozpor mezi ruským deklarovaným postojem a praktickou činností ale nemůže být
donekonečna přehlížen. Zvláště závažná je humanitární situace v Aleppu. 27
O situaci v Sýrii, na Ukrajině a blízkovýchodním mírovém procesu jednala vysoká představitelka
Mogheriniová s ruským ministrem zahraniční Sergejem Lavrovem. 28

SPOLEČNÉ SDĚLENÍ K LIBYI
Společné sdělení k Libyi
I přes optimistický vývoj dění v Libyi v letošním roce a dohodě o vládě národní shody došlo
k výraznému zhoršení situace. Vládě národní shody nebyla vyslovena důvěra Sněmovnou
reprezentantů, která je mezinárodně uznaná. 29 Sestavení vlády národní shody proběhlo
s přispěním Organizace spojených národů (OSN).

23

WROUGHTON, Lesley. U.S. suspends Syria ceasefire talks with Russia, blames Moscow. Reuters.com [online], Oct
3, 2016 [cit. 2016-10-10]. Dostupný z WWW: http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-usa-russiaidUSKCN1231X3.
24
Russia vetoes UN demand to stop bombing of Aleppo. Middleeasteye.net [online], 8 October 2016 [cit. 2016-1010]. Dostupný z WWW: http://www.middleeasteye.net/news/urgent-russia-vetoes-un-resolution-aleppo-truce1296397583.
25
ESVČ: HRVP Mogherini on an agreement by the International Syria Support Group co-chairs, 10. 9. 2016, ZDE.
26
ESVČ: Joint Statement on Syria, 25/09/2016 [cit. 2016-10-10]. Dostupný z WWW:
http://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/10431/joint-statement-on-syria_en.
27
ESVČ: Joint Statement on the situation in Aleppo, 24/09/2016 [cit. 2016-10-10]. Dostupný z WWW:
http://eeas.europa.eu/node/10414_en.
28
ESVČ: High Representative Mogherini meets with Foreign Minister of Russia, Sergey Lavrov, 21/09/2016 [cit.
2016-10-10]. Dostupný z WWW: http://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/10201/highrepresentative-mogherini-meets-with-foreign-minister-of-russia-sergey-lavrov_en.
29
Viz Přehled SZBP srpen 2016, s. 10, http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=102689.
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Vojenské jednotky generála Chalífa Haftara, který od začátku konfliktu v zemi vystupoval proti
islamistům a jemuž loajální jednotky se označují jako Libyjská národní armáda, obsadily obchodně
důležité přístavy v zemi, odkud je exportována ropa do světa, zatímco ropná pole a závody na její
zpracování držely jednotky vládě loajální. 30 Ukazuje se tak, že armáda je v současnosti nejednotná
a není zajištěno centrální velení. Vláda národní shody se tak nemůže na ozbrojené jednotky jako
celek spolehnout. Tento fakt se ministerský předseda Fayez al-Sarraj snažil zvrátit prohlášením, že
počítá se zapojením generála Haftara do vlády. 31 Al-Sarraj dále uvedl, že je třeba zahájit výraznější
vnitropolitický dialog a překonání rozdílů mezi jednotlivými proudy. Součástí toho je i vytvoření
více inkluzivní vlády, která by zahrnovala i Haftara. Vládě loajální jednotky pokračují ve vytlačování
sympatizantů hnutí Islámský stát z dalších libyjským měst a území. 32
Mezinárodní společenství 33 vydalo k Libyi společné sdělení. 34 Signatáři společného sdělení
potvrdili svou podporu vládě národní shody ministerského předsedy Fayeze al-Sarraje. Al-Sarraj
musí zajistit, aby byla parlamentu představena nová vláda, které by Sněmovna reprezentantů
vyslovila důvěru. Všechny společenské proudy byly vyzvány, aby se snažily o celonárodní usmíření.
Mezinárodní společenství zdůraznilo, že vláda národní shody je jediným příjemcem mezinárodní
podpory a asistence. Všechny proudy a skupiny, včetně ozbrojených sil, musí zajistit jednotu státní
správy. Vláda také musí být jediným vykonavatelem vlastnických práv (rozhodování a příjem
výnosů z činnosti) vůči národním společnostem a národní bance. Mezinárodní společenství dále
podporuje činnost vlády v oblasti post-konfliktní rekonstrukce a rozvoje země. Rozvojový program
OSN zahájil (UNDP) v Libyi činnost stabilizačního fondu. Dále signatáři vyzdvihli význam pracovní
skupiny pro přípravu ústavy a referendu o ní, které se má uskutečnit v příštím roce. Oceněni byli
regionální aktéři (a sousední státy) pro jejich podíl na řešení situace v zemi.

EU K PARLAMENTNÍM VOLBÁM V BĚLORUSKU
Vztahy EU-Bělorusko
EU se v Bělorusku dlouhodobě angažuje v rámci Evropské politiky sousedství (European
Neighbourhood Policy, ENP). V důsledku dlouhodobě neutěšeného stavu demokracie a kvality
lidských práv se spolupráce omezuje především na podporu občanské společnosti (politika
kritického zapojení). Plán programu pro Bělorusko na období let 2014-2017 počítá s vynaložením

30

PACK, Jason a Rhiannon SMITH. Haftar’s takeover of Libyan oil crescent could be nail in GNA’s coffin.
Middleeasteye.net [online], 14 September 2016 [cit. 2016-10-07]. Dostupný z WWW:
http://www.middleeasteye.net/columns/haftar-s-takeover-oil-crescent-could-be-nail-gna-s-coffin-1013075476.
31
Libya PM says Haftar will be included in government. Middleeasteye.net [online], 27 September 2016 [cit. 201610-07]. Dostupný z WWW: http://www.middleeasteye.net/news/libya-pm-sarraj-says-rival-military-strongman-willhave-government-representation-1056436728.
32
Sirte battle kills 19 as IS militants flee Libyan forces. Middleeasteye.net [online], 2 October 2016 [cit. 2016-10-07].
Dostupný z WWW: http://www.middleeasteye.net/news/libya-battle-sirte-leaves-19-dead-including-dutchjournalist-2020609980.
33
Alžírsko, Kanada, Čad, Čína, Egypt, Francie, Německo, Jordánsko, Itálie, Malta, Maroko, Niger, Katar, Rusko,
Saúdská Arábie, Španělsko, Súdán, Tunisko, Turecko, Spojené arabské emiráty, Spojené království, Spojené státy, EU,
OSN, Liga arabských států a Africká unie.
34
ESVČ: Joint Communique on Libya, 22/09/2016 [cit. 2016-10-07]. Dostupný z WWW:
http://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/10289/joint-communique-on-libya_en.
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71 až 89 milionů euro. 35 V roce 2004 zavedla EU proti Bělorusku sankční režim, který byl dále
rozšířen po krvavém potlačení demonstrací, konajících se po prezidentských volbách v roce 2010.
Dne 25. února letošního roku rozhodla Evropská rada o neprodloužení restriktivních opatření vůči
170 běloruským občanům a 3 firmám. Reagovala tak na propuštění politických vězňů v srpnu 2015
a klidný průběh prezidentských voleb v témže roce. Nadále zůstává v platnosti embargo na dovoz
zbraní. 36 Vztahy EU-Bělorusko tak v posledních měsících dostály zlepšení, pro plné využití jejich
potenciálu však EU nadále trvá na zrušení trestu smrti a přijetí doporučení Organizace pro
bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) týkajících se volebního systému.
Výsledky a průběh voleb
V zářijových parlamentních volbách volili Bělorusové poprvé od změny volebního systému v roce
2013 jednokolovým relativně většinovým volebním systémem. Hlasuje se v jednomandátových
obvodech a mandát získává kandidát s největším počtem hlasů. 37 Do Sněmovny reprezentantů
(Palata predstaviteley), první komory parlamentu, v níž zasedá 110 členů, bylo zvoleno 93
provládních nezávislých kandidátů, 8 kandidátů Komunistické strany Běloruska, 3 kandidáti
Republikánské strany práce a spravedlnosti, 3 kandidáti Běloruské patriotické strany a pouze 2
opoziční kandidáti reprezentující koaliční sdružení Právo na výběr (Prava Vybora). Deklarovaná
volební účast dosáhla 74 % voličů. 38 Opozice se do parlamentu dostala poprvé od roku 2000. Kritici
režimu ale poukazují na to, že se jednalo o vědomě dosazené kandidáty ze strany vlády sloužící
k vytvoření pozitivního obrazu voleb v zahraničí, především v západoevropských zemích EU. Nic
podle nich nenasvědčuje o další demokratizaci země. 39 Nehledě na dílčí zlepšení, jež pozorovatelé
OBSE oproti volbám v roce 2012 zaznamenali, organizace ve své zprávě nadále identifikovala
dlouhodobé systémové nedostatky v oblasti transparentnosti volebního aktu, procedurálních
záležitostí nebo nerovných podmínek v předvolební kampani. OBSE proto doporučuje všeobecnou
volební reformu. 40
Jednání v institucích EU
EU se v reakci na průběh běloruských parlamentních voleb opírá o výše zmíněná zjištění OBSE.
Snahu o posun ve věcech dlouhodobě kritizovaných praktik systému hodnotí pozitivně. Vedle
doporučení OBSE EU zdůrazňuje také zprávy a náměty ke zlepšení od Komise pro vládu práva
35

EU Neighbourhood Policy - Belarus. European Commission [online]. 2014 [cit. 2016-09-26]. Dostupné z:
http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/countries/belarus/index_en.htm.
36
Belarus sanctions: EU delists 170 people, 3 companies; prolongs arms embargo. European Council [online]. 2016
[cit. 2016-09-26]. Dostupné z: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/02/25-belarussanctions/?utm_source=dsmsauto&utm_medium=email&utm_campaign=Belarus+sanctions%3a+EU+delists+170+people%2c+3+companies%3b+
prolongs+arms+embargo.
37
Electoral System Design data for Belarus. International Institute for Democracy and Electoral Assistance [online].
2015 [cit. 2016-09-26]. Dostupné z: http://www.idea.int/esd/country.cfm?id=35.
38
Election for Chamber of Representatives. Election Guide [online]. 2016 [cit. 2016-09-26]. Dostupné z:
http://www.electionguide.org/elections/id/2488/.
39
LUHN, Alec. Belarus activists unmoved by election of two opposition MPs. The Guardian [online]. 2016 [cit. 201609-26]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/world/2016/sep/12/belarus-activists-unmoved-election-twoopposition-mps-lukashenko.
40

Statement of Preliminary Findings and Conclusions: Belarus, Parliamentary Elections, 11 September 2016.
Organization for Security and Co-operation in Europe [online]. 2016 [cit. 2016-09-26]. Dostupné z:
http://www.osce.org/odihr/elections/263656.
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(Benátská komise) Rady Evropy. EU očekává, že vláda obnoví spolupráci se zahraničními partnery
v oblasti reforem politického systému a nadále bude pokračovat v nastoupené cestě
demokratizačního procesu. EU je připravena Bělorusku plně asistovat.41

NEFORMÁLNÍ SETKÁNÍ MINISTRŮ OBRANY
Popis problematiky
V červnu letošního roku představená globální strategie EU pro společnou zahraniční a obrannou
politiku (EUGS) klade výrazný důraz na posilování obranného rozměru evropské integrace
prostřednictvím společné bezpečnostní a obranné politiky (SBOP). Dle průzkumů Eurobarometru
z letošního května je v průměru 68 % obyvatel EU pro to, aby unie hrála výraznější roli na globální
úrovni. 42
Jednání v institucích EU
Dne 27. září proběhlo setkání ministrů obrany členských států EU a vysoké představitelky
Mogheriniová. 43 Na neformálním setkání ministři souhlasili se třemi kroky, o jejichž naplnění
budou členské státy usilovat. Jedná se o:

1. Pokračující práce na zavádění EUGS a použití nástrojů SBOP, které již teď smlouvy nabízejí
(například stálá strukturovaná spolupráce podle čl. 46 SEU).
2. Práce na akčním plánu evropské obrany, který zajišťuje EK a věnuje se především
konkurenceschopnosti evropského obranného průmyslu.
3. Zavádění opatření zvýšené spolupráce mezi EU a NATO podle společného prohlášení přijatého letos
v červenci na summitu NATO ve Varšavě. 44

Mogheriniová k tomu uvedla, že jednání v prvním bodu jsou přípravou na představení balíčků
o evropské obraně, který by měla EK a vysoká představitelka doručit Radě v listopadu a prosinci
letošního roku. Cílem je posílit obranný rozměr evropské integrace a vojensko-zahraničněpolitický
potenciál EU jako globálního aktéra. S tím dále souvisí i druhý bod, tedy schopnost zbrojního
průmyslu v EU poskytnout potřebné vybavení ozbrojeným složkám jednotlivých členských států.
Vedle silového rozměru obranné spolupráce je dále důležitý politický rozměr – budování odolnosti
a stabilizace v okolních státech (tedy komplexní přístup k vnějším hrozbám a vnitřní bezpečnosti).
Další kroky by měly známy v listopadu po jednání ministrů obrany, na němž dojde ke schválení
zaváděcího plánu EUGS v oblasti SBOP. 45
41

Statement by the Spokesperson on the parliamentary elections in Belarus. European Union External Action
[online]. 2016 [cit. 2016-09-26]. Dostupné z: http://eeas.europa.eu/headquarters/headquartershomepage/9692/parliamentary-elections-in-belarus_en.
42
EK: Standard Eurobarometer 85 Spring 2016, Public opinion in the European Union [cit. 2016-10-10]. Dostupný
z WWW:
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/74264.
43
ESVČ: 28 EU Defence ministers agree to move forward on European Defence, 29/09/2016 [cit. 2016-10-10].
Dostupný z WWW: http://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/10669/28-eu-defence-ministersagree-to-move-forward-on-european-defence_en.
44
Viz Přehled SZBP červenec 2016, s. 9, http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=93702.
45
ESVČ: Remarks by the High Representative/Vice-President Federica Mogherini at the joint press conference with
Peter Gajdoš, Minister of Defence of Slovakia at the Informal EU Defence Ministers meeting, 27/09/2016 [cit. 201610-10]. Dostupný z WWW: http://eeas.europa.eu/topics/sanctions-policy/10639/remarks-by-the-highrepresentativevice-president-federica-mogherini-at-the-joint-press-conference-with-peter-gajdo-minister-ofdefence-of-slovakia-at-the-informal-eu-defence-ministers-meeting_en.
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VZTAHY EU-LATINSKÁ AMERIKA
Spolupráce EU-Latinská Amerika, setkání Parlamentního shromáždění
EU dlouhodobě spolupracuje se státy Latinské Ameriky v rámci programů rozvojové spolupráce.
Rozpočet regionálního programu pro Latinskou Ameriku na období 2014-2020 činí 925 milionů
EUR. 46 V rámci pomoci je mimo jiné cíleno na rozvoj investičních příležitostí v latinskoamerických
zemích (Latin America Investment Facility), inkluzi společnosti (AL Invest) a drogovou politiku
(COPOLAD). Pro region velmi důležitý program COPOLAD byl založen v roce 2010 a usiluje
o podporu koheze drogových politik latinskoamerických zemí prostřednictvím výměny vzájemných
zkušeností, meziregionální spolupráce a prosazování vícesektorové, komplexní a koordinované
odpovědnosti. Rozpočet programu na období let 2016–2019 činí 10 milionů EUR. 47
Parlamentní shromáždění EU-Latinská Amerika vzniklo v rámci základní platformy pro dialog mezi
regiony - summitu EU-CELAC (EU, Latinská Amerika a Karibské státy) v roce 2006. Schází se jednou
ročně, oba regiony zde zastupuje shodně 75 zástupců. 48
Dne 21. září 2016 se v uruguayském Montevideu sešlo 9. plenární zasedání Parlamentního
shromáždění EU-Latinská Amerika. Zástupci evropských a latinskoamerických států se shodli na
prioritách budoucí spolupráce: boji proti chudobě, udržitelném rozvoji, sociální politice, boji
za blahobyt a svobodu. Během setkání se mimo jiné hovořilo o ekonomických tématech,
obchodních vztazích obou regionů s Čínou, migraci a hrozbách terorismu. 49 V rámci Společné
iniciativy pro výzkum a inovace byly učiněny další kroky v oblasti implementace pilíře pro společný
výzkum. 50
Jednání s Kubou
Na základě dřívějšího jednání a normalizaci vztahů mezi EU a Kubou 51 doporučila EK k podepsání
návrh dohody o politickém dialogu a spolupráci s Kubou. Dokument bude nyní postoupen ke
schválení Evropské radě. Iniciativa má podpořit proces ekonomické a sociální modernizace Kuby,
posílení udržitelného rozvoje, lidských práv a procesu demokratizace a přispět k hledání
společných řešení globálních výzev. EU tak v nastolení vstřícného postoji ke Kubě následuje
příkladu Spojených států amerických. 52 Federica Mogheriniová mimo jiné v poslední době ocenila
46

Latin America - Regional Cooperation - funding. European Commission [online]. 2016 [cit. 2016-10-10]. Dostupné
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Latin America - COPOLAD - Cooperation Programme on Drugs Policies with EU. European Commission [online].
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EuroLat opening: deeper EU-Latin integration needed to tackle common challenges, 2016 [cit. 2016-10-10].
Dostupný z WWW: http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160921IPR43503/eurolat-openingdeeper-eu-latin-integration-needed-to-tackle-common-challenges.
49
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[online]. 2016 [cit. 2016-10-10]. Dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/news/en/newsroom/20160921IPR43503/eurolat-opening-deeper-eu-latin-integration-needed-to-tackle-common-challenges.
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Cristina Russo’s visit to Uruguay and Paraguay : Strengthening the political dimension of the EU-CELAC Common
Research Area. European Commission [online]. 2016 [cit. 2016-10-10]. Dostupné z:
http://ec.europa.eu/research/iscp/index.cfm?pg=latin-americ-carib.
51
Viz Přehled SZBP březen 2016, s. 13–14, http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=85661.
52
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roli Kuby při sjednávání kolumbijského mírového plánu. U příležitosti předložení dohody
o politickém dialogu a spolupráci Radě pak Mogheriniová navrhla zrušit značně kritickou společnou
pozici EU ke Kubě z roku 1996.53
Situace v Kolumbii
Občanská válka v Kolumbii si za dobu svého trvání vyžádala 250 tisíc obětí, z toho 80 % civilistů,
miliony lidí musely z válkou sužovaného venkova emigrovat do měst nebo za hranice země.
Vyjednávání o míru trvalo čtyři roky a výrazně se do něj zapojily Spojené státy i EU.
Odstranění FARC ze sankčního režimu
Dne 27. září, pouhý den po podepsání mírové dohody mezi kolumbijskou vládou a FARC, jež v zemi
vedla guerillovou válku více než 50 let (viz.), 54 EU restriktivní opatření vůči revoluční armádě
zastavila. FARC figuroval na seznamu teroristických organizací EU od roku 2002, sankce zahrnovaly
zmrazení aktiv jednotlivců i skupin a zákaz podpory těchto entit ze strany občanů EU. 55 K dohodě
vysoká představitelka Mogheriniová uvedla, že jde o „vzkaz usmíření vyslaný do celého světa“. 56
Referendum o mírové dohodě
Po slavnostním podepsání mírové dohody v Cartageně Kolumbijci o dohodě hlasovali v referendu
2. října. Průzkumy veřejného mínění předcházející referendu naznačovaly jisté odsouhlasení, nízká
volební účast (37,4 %) a kontroverze spojené s některými body dohody přispěly k jejímu odmítnutí
v poměru 50,2 % pro ku 49,7 % proti. Za hlavní příčinu odmítnutí je považována hluboko
zakořeněná zášť Kolumbijců vůči FARC. Nabídka vlády prezidenta Santose k zapojení FARC
do politického systému (garantováno 5 křesel v senátu a 5 křesel ve sněmovně reprezentantů) a
amnestie i těch členů organizace, kteří mají na svědomí stovky životů (místo nepodmíněných
trestů byly přislíbeny tresty alternativní), patří mezi nejčastěji kritizované body úmluvy. Obecně se
pochybuje také o upřímnosti FARC deklarovaného přání konflikt ukončit. K vyjednávání o míru
FARC přivedla až tvrdá ofenzíva vlády ve spolupráci s USA z období po roce 2000, jež organizaci
materiálně závislou na obchodu s drogami zcela vyčerpala. Pochyby panují také o reálné možnosti
zcela FARC odzbrojit, mnozí bojovníci deklarovali neochotu podřídit se dohodě. 57
Prezident Santos vyzval po oznámení výsledků referenda FARC k návratu k jednacímu stolu. Naděje
na novou mírovou dohodu, jež by byla pro Kolumbijce akceptovatelnější, je díky mezinárodní
podpoře a akceptování klidu zbraní FARC vysoká. Spojené státy doposud přislíbily podpořit
implementaci budoucí dohody částkou 390 milionů USD, EU 575 miliony EUR. Země si od míru
slibuje především přilákání investorů a větší otevření světu. 58
Dne 7. října byla prezidentu Juanu Manuelu Santosovi udělena Nobelova cena míru za jeho
„rozhodné úsilí ukončit 50 let trvající občanskou válku“. Předsedkyně Nobelovy komise dodala:
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„Komise doufá, že mu (Santosovi) cena přinese sílu pro dokončení tohoto náročného úkolu.“ 59
Cena by tak měla přispět k legitimizaci nastoupené cesty mírového procesu.

SITUACE NA UKRAJINĚ
Popis problematiky
Na konci července informovala Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) o nárůstu
počtu porušení příměří na východní Ukrajině. Spolu s nimi opět vzrostl také počet obětí konfliktu.
Od dubna letošního roku se značně zpomalil proces odzbrojování a zvláštní mise OBSE na Ukrajině
si stěžuje na znepřístupňování oblastí, které má monitorovat. 60 Předseda OBSE Frank-Walter
Steinmeier apeloval na zajištění bezpečí pro celý monitorovací tým. Působení OBSE ohrožuje
činnost obou bojujících stran. 61 Zvláštní zpráva vydaná OBSE v srpnu upozorňuje také na zhoršující
se socioekonomické podmínky lidí, jež z postižené části země uprchli. Hostící regiony uprchlíkům
nemohou poskytnout dostatek pracovních míst ani adekvátní ubytování. Napětí mezi domácím
obyvatelstvem a nedávno příchozími roste. Další přesun uprchlíků by mohl humanitární krizi pouze
zhoršit, tlak na striktní dodržení příměří mezi bojujícími stranami proto roste. 62
Jednání v institucích EU
Dne 12. srpna se vysoká představitelka Federica Mogheriniová sešla s ministrem zahraničí Ukrajiny
Pavlo Klimkinem a potvrdila podporu EU teritoriální integritě a suverenitě Ukrajiny a vyzvala
všechny strany k plné implementaci Minských dohod. Mírové řešení konfliktu opětovně označila
za jediné možné řešení. Situací na Ukrajině se průběžně věnuje EU, na úrovni Rady i Politického a
bezpečnostního výboru (PSC). 63 V závislosti na vývoji situace v posledních měsících odsouhlasila
Evropská rada 15. září prodloužení restriktivních opatření vůči subjektům útočícím na ukrajinskou
teritoriální integritu a nezávislost. Sankce, zahrnující zmrazení aktiv a zákaz vycestování 146 osob
a 37 subjektů, byly prodlouženy na šest měsíců do 17. března 2017. Opatření byla zavedena
v březnu 2014. 64
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