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EVROPSKÁ UNIE A POLITIKA ROZŠÍŘENÍ
(Vztah k Turecku a zemím západního Balkánu)
SRBSKO–KOSOVO: POLITICKÝ DIALOG
Pozadí
EU se prostřednictvím Evropské služby vnější činnosti (ESVČ) angažuje při řešení srbskokosovských vztahů už od doby působení Catherine Ashtonové. EU klade důraz na normalizaci
vztahů mezi oběma státy. Tento důraz se postupně začíná objevovat i v prohlášení jednotlivých
členských států (Německo, Spojené království). Někteří poslanci Evropského parlamentu (EP)
naznačili, že na úspěchu letošních letních jednání mezi Srbskem a Kosovem závisí další postup
v přístupových rozhovorech EU-Srbsko. Podobně se vyjadřuje i německá vláda. Větší míra
plnění závazků je nutná z obou stran.1
V minulosti vykrystalizovala témata, která je v současnosti nejvíce třeba vyřešit: vytvoření
asociace většinově srbských municipalit, dohody o telekomunikacích a energetice a vyřešení
situace v Mitrovici; všem tématům se na základě předchozích jednání věnovaly pracovní
skupiny.2

Aktuálně
Na konci srpna proběhlo setkání předsedů vlád Srbska Aleksandra Vučiće a Kosova Isy Mustafa,
které bylo spoluorganizováno vysokou představitelkou Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní
politiku Federicou Mogheriniovou.3 Předmětem jednání se staly výše zmíněné oblasti. Oběma
předsedům vlád se podařilo nalézt společné řešení asociace srbských komunit. Kromě nastínění
základních principů vzniku a fungování asociace byly stanoveny také konkrétní úpravy jejího
vnitřního uspořádání a financování.4 Podle dojednané dohody dojde k opravě mostu v Mitrovici
a jeho otevření nejpozději do konce roku 2016.5 Předsedové vlád také souhlasili s dohodou o
distribučních energetických sítích a podnikání v tomto odvětví.6 Rovněž souhlasili s akčním
plánem v oblasti telekomunikací, který byl připraven pracovní skupinou letos v létě a jehož
součástí je také oficiální žádost o přidělení mezinárodní telefonní předvolby Kosovu.7
Tématu se vysoká představitelka Mogheriniová dotkla také na summitu o západobalkánských
státech ve Vídni na konci srpna.8 Uvedla, že zmíněné dohody představují pragmatickou
spolupráci obou států a znamenají značné uklidnění mezi státy regionu. Mogheriniová ocenila

1

Euractiv.com: Berlin pressures Serbia to normalise relations with Kosovo, 10. 6. 2015, ZDE.
Přehled SZBP červen 2015, ZDE.
3
ESVČ: Statement by High Representative/Vice-President Federica Mogherini following the meeting of the EUfacilitated dialogue, 25. 8. 2015, ZDE.
4
Znění obecných principů a vnitřního uspořádání asociace viz ESVČ: Association/Community/of/
Serb/majority/municipali'es/in/Kosovo/–/general/ principles/main/elements, ZDE.
5
ESVČ: WG Freedom of Movement/Bridge Conclusions, 25 August 2015/2, ZDE.
6
Konkrétní obsah dohody viz ESVČ: Conclusions of the EU facilitator on the implementation of the 2013 Energy
Agreement, ZDE.
7
ESVČ: Telecoms action plan, ZDE.
8
ESVČ: Remarks by High-Representative/Vice-President Federica Mogherini at the joint press conference with the
Austrian Federal Chancellor Werner Faymann, German Federal Chancellor Angela Merkel and Serbian Prime
Minister Aleksandar Vucic, at the Western Balkans Summit in Vienna, 27. 8. 2015, ZDE.
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ochotu obou států k jednání. Mogheriniová dále zmínila nutnost nové dynamiky přístupových
jednání západobalkánských států a jejich celkovou integrací do EU.

KONFERENCE ZÁPADOBALKÁNSKÝCH STÁTŮ, ASISTENCE PŘI
ZVLÁDÁNÍ BĚŽENECKÉ KRIZE
Pozadí
Konferenci západobalkánských států a EU hostil rakouský kancléř Werner Faymann na konci
srpna ve Vídni. Pozváni přijali političtí představitelé šesti západobalkánských států – Albánie,
Makedonie, Kosova, Srbska, Černé Hory a Bosny a Hercegoviny. Ze států EU se účastnili
zástupci Německa, Francie, Itálie, Chorvatska a Slovinska. Konference se zúčastnila také vysoká
představitelka Mogheriniová.
Aktuálně: příspěvek EK ke zvládání přílivu běženců
Vysoká představitelka Mogheriniová uvedla, že západobalkánská cesta je hlavní trasou značné
části syrských a afghánských běženců, kteří se tudy dostávají na území členských států EU.
Zdůraznila, že EU musí spolupracovat se zeměmi regionu při zvládání současného migračního
toku. V této oblasti zmínila nutnost společného boje proti převaděčům lidí.9
EK vyčlenila finanční prostředky ve výši 1,5 milionu eur na humanitární asistenci Srbsku a
Makedonii. Finanční prostředky mají být využity na zajištění pitné vody, hygienických potřeb,
zdravotní péče a přístřešků pro běžence, kteří se na území těchto států nacházejí. Finanční
prostředky budou poskytnuty organizacím Červeného kříže v obou státech.10

ESVČ: Remarks by High-Representative/Vice-President Federica Mogherini at the joint press conference with the
Austrian Federal Chancellor Werner Faymann, German Federal Chancellor Angela Merkel and Serbian Prime
Minister Aleksandar Vucic, at the Western Balkans Summit in Vienna, 27. 8. 2015, ZDE.
10
Evropská komise: EU support for the Western Balkans at 2015 Summit in Vienna, 26. 8. 2015, ZDE.
9
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HLAVNÍ BODY AGENDY SZBP EU
(Aktivity v oblasti Společné zahraniční a bezpečnostní politiky
a vnějších vztahů EU)
FINANČNÍ POMOC EU: LIBYE, TUNISKO, JEMEN, PALESTINA
Finanční pomoc Tunisku
Tunisko bylo v posledních letech považováno za příklad úspěšného státu, ve kterém na počátku
druhého desetiletí 21. století proběhly lidové protesty vedoucí ke změně režimu (tzv. Arabské
jaro). Ačkoli situace po změně režimu nebyla zcela ideální kvůli neshodě konfesních a
sekulárních stran v parlamentu a s tím spojeného zablokování parlamentního jednání, v tuniské
společnosti probíhala elementární diskuze o dalším směřování země.11 K poslednímu vývoji
v Tunisku, při němž militantní islamisté zaútočili na turistické středisko na pobřeží
Středozemního moře, se vyjádřila Rada EU pro zahraniční věci (FAC) na svém zasedání
20. července.12 Rada zdůraznila podporu EU současné tuniské politické reprezentaci. EU
podporuje přechod k demokracii a s tím spojené socio-ekonomické reformy. Rada dále
zdůraznila připravenost zintenzivnit spolupráci s Tuniskem prostřednictvím technické a finanční
pomoci.
Evropská komise (EK) začátkem srpna oznámila finanční pomoc pro Tunisko. Jednalo se o
přijetí první část každoročního pomocného balíčku o celkovém objemu 116,8 milionů eur, který
je financován prostřednictvím Evropského nástroje sousedství (ENPI). Jeho cílem je podporovat
ekonomický, sociální a regionální rozvoj země a přispět ke konsolidaci základních prvků
demokracie (zejména pomocí reformy bezpečnostního sektoru). Druhá část balíčku bude přijata
později v tomto roce. Tunisko kromě toho čerpá prostředky z motivačního mechanismu
financování o objemu 71,8 milionů eur, který je vyplácen v závislosti na pokroku při reformách.
Celková alokace na rok 2015 tak činí 186,8 milionů eur.13
Humanitární pomoc Libyi
Situace v Libyi se po červencovém podepsání mírové dohody výrazně neuklidnila.
Západoevropské státy zvýšily tlak na libyjské představitele, aby se shodli na ustanovení společné
vlády.14 Představitelé západoevropských zemí reagovali na útoky ve městě Syrta, ke kterým se
přihlásili stoupenci organizace Islámský stát. Mezinárodně uznaná vláda v Tobruku požádala
Ligu arabských států o zahájení vojenských operací, které by směřovaly proti buňkám
Islámského státu na území Libye. Vláda v Tobruku rovněž požádala Radu bezpečnosti OSN, aby
zrušila embargo na dovoz zbraní za účelem efektivnějšího boje proti Islámskému státu.15
V srpnu proběhla další dvě kola jednání v rámci libyjského politického dialogu, jehož cílem je
dospět mezi jednotlivými stranami konfliktu k dohodě o vytvoření vlády národní shody. I přes

11

ECFR.eu: Judging the Arab Spring, 10. 12. 2013, ZDE.
Rada EU: Council conclusions on Tunisia, 20. 7. 2015, ZDE.
13
Evropská komise: New EU funding to strengthen security sector and support socio-economic and regional
development in Tunisia, 31. 7. 2015, ZDE.
14
GOV.uk: Joint Statement on Libya by the Governments of France, Germany, Italy, Spain, the United Kingdom,
and the United States, 17. 8. 2015, ZDE.
15
Middleeasteye.net: Libya calls for Arab air strikes on IS in Sirte after deadly crackdown, 16. 8. 2015, ZDE.
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neúčast zástupců Všeobecného národního kongresu na jednom z těchto kol pokročila jednání
natolik, že dosažení konečné dohody je očekáváno již v průběhu září.16
Vyřešení dvojvládí v zemi by mohlo mít také významný vliv na zvládnutí boje proti pašerákům
s lidmi a tedy zvládnutí běženecké krize ve Středomoří. Mezinárodní společenství totiž uznává
vládu v Tobruku. Hlavní přístavy, odkud vyplouvají lodě s lidmi přes Středozemní moře do
Itálie, se nachází na území, které je ovládané vládou v Tripolisu.17 Podle některých komentářů by
EU měla zahájit rozhovory s více aktéry v Libyi, aby se povedlo dojednat vládu národní jednoty,
která by pak mohla zajistit efektivní kontrolu hranic. EU by též měla zahájit rozhovory s aktéry
na komunální úrovni.18
EK na začátku srpna schválila humanitární pomoc Libyi ve výši 6 milionů eur, která má pokrýt
nejnutnější potřeby osob, jež byly těžce postiženy tamním konfliktem. Prostředky mají rovněž
pomoci humanitárním organizacím přesněji zhodnotit situaci na místě, aby na ni mohly lépe
reagovat.19
Humanitární pomoc Jemenu
EU v červnu plně přijala rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2216 (2015) ze 14. dubna zavádějící
sankce vůči představitelům hnutí Hútiů a blízkým osobám bývalého prezidenta Sáliha. 20 V zemi i
nadále probíhá konflikt mezi stoupenci prezidenta Hádího a šíitskými rebely, čehož v srpnu
využila tamní odnož Al-Káidy k rozšíření svých územních zisků v Jemenu.21 Síly Al-Káida na
Arabském poloostrově v srpnu ovládly některá přístavní města na pobřeží Adenského zálivu.
K proti-islamistické koalici vedené Saúdskou Arábií se nepřímo připojil také Egypt, když 6.
srpna podepsal dohodu o spolupráci s jemenským prezidentem Abd Rabú Mansúr Hádím. Egypt
se zavázal k námořní asistenci vládním silám a zároveň výcviku jemenských ozbrojených sil.22
Šíitské hnutí Hútiú na konci srpna též vedlo dělostřelecké útoky na saúdskoarabsko-jemenské
hranici.23
EK též navýšila humanitární pomoc osobám zasaženým krizí v Jemenu, a to o 12 milionů eur.
Z této částky bude 10 milionů eur využito na zajištění dodávek potravin, vody, zdravotnického
materiálu a přístřeší a na ochranu ohrožených osob. Zbylé 2 miliony eur jsou určeny na pomoc
tisícům lidí, kteří v důsledku krize uprchli do Džibutska a Somálska.24 Celková humanitární
pomoc Jemenu na rok 2015 tím vzrostla na 37 milionů eur.25

16

UNSMIL: Two-Day Libyan Political Dialogue Round Concludes in Geneva, 12. 8. 2015, ZDE.
UNSMIL: Skhirat Round Concludes: Libyan Political Dialogue in Geneva 03 September, 28. 8. 2015, ZDE.
17
Spectator.co.uk: Cameron’s talking to the wrong Libyan government. He should call my old driver, 15. 8. 2015,
ZDE.
18
ECFR.eu: The Libyan context of the migration crisis, 15. 5. 2015, ZDE.
19
Evropská komise: European Commission gives €6 million for humanitarian needs in Libya, 3. 8. 2015, ZDE.
20
Přehled SZBP červen 2015, ZDE.
21
Middleeasteye.net: Al-Qaeda gains ground as Yemen's conflict moves to Taiz, 22. 8. 2015, ZDE.
22
Criticalthreats.org: 2015 Yemen Crisis Situation Report: August 10, 10. 8. 2015, ZDE.
23
Criticalthreats.org: 2015 Yemen Crisis Situation Report: August 26, 26. 8. 2015, ZDE.
24
Evropská komise: EU gives €12 million in new humanitarian aid for the crisis in Yemen and its impact in the
Horn of Africa, 5. 8. 2015, ZDE.
25
ESVČ: Joint Statement by the Spokespersons of the High Representative / Vice-President Federica Mogherini and
Commissioner for Humanitarian Aid and Crisis Management Christos Stylianides on the bombings in Yemen of
port facilities in Hodeida, 20. 8. 2015, ZDE.
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Podpora UNRWA
EK při příležitosti Světového humanitárního dne 19. srpna zdůraznila své odhodlání při
poskytování další humanitární pomoci. Podle stanoviska EK je EU odhodlána k ochraně
humanitárních pracovníků, kteří se často stávají obětí násilných útoků.26 EK dále uvedla, že
v minulém roce poskytla pomoc 121 milionů lidí z více než 80 zemí, kteří se stali obětí přírodní
nebo člověkem způsobené katastrofy. Díky tomu je dnes EU spolu s členskými státy největším
poskytovatelem humanitární pomoci na světě.27
EK též oznámila další podporu Úřadu OSN pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě
(UNRWA), který ve stejný den oznámil znovuotevření škol pro palestinské děti a uprchlíky
v Jordánsku, Libanonu a Sýrii.28 V letošním roce EU přispěla již 2 miliony eur úřadu. Podle
společné deklarace EU a UNRWA by celková pomoc palestinským uprchlíkům v letech 2014–
2016 měla dosáhnout 246 milionů eur.29

K DĚNÍ NA VÝCHODNÍ UKRAJINĚ
Popis problematiky
V srpnu letošního roku proběhly na východní Ukrajině zatím největší boje od sjednání druhé
Minské dohody v letošním únoru. K ozbrojeným střetům došlo podél celé linie oddělující území
pod kontrolou ukrajinských jednotek a jednotek povstaleckých republik. Cílem povstaleckých
útoků na linii bylo dobytí přístavního města Mariupol na pobřeží Azovského moře. Zvláštní
pozorovatelská mise Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) k tomu uvedla,
že město Mariupol čelilo raketovému ostřelování z východního směru. Podle mise OBSE
způsobené škody naznačují použití zbraní, které byly Minskou dohodou zakázány.30
Poslední červencový den vydal ukrajinský ústavní soud souhlas s návrhem na změnu ústavy
upravující otázku regionální samosprávy. Přesné postavení lidových republiky upraví prováděcí
zákon. Představitelé povstaleckých republik s touto formou ale nesouhlasili a požadovali, aby
přímo v ústavě byl zakotven zvláštní status těchto regionů. Ústavní změny byly odsouhlaseny
Nejvyšší radou na konci srpna.31
Jednání v institucích EU
V červenci proběhlo první setkání Rady přidružení EU-Ukrajiny od podepsání asociační dohody.
Na programu jednání byly provedené reformy, které byly stanoveny asociační dohodou, dále

V roce 2014 bylo napadeno 329 humanitárních pracovníků, z nichž více než třetina byla zabita.
Evropská komise: The European Union supports humanitarian action, 19. 8. 2015, ZDE.
28
Evropská komise: Joint Statement on EU support to UNRWA by HR/VP Federica Mogherini, EU Commissioner
for Neighborhood Policy and Enlargement Negotiations, Johannes Hahn, and Commissioner for Humanitarian Aid
and Crisis Management, Christos Stylianides, 19. 8. 2015, ZDE.
29
UNRWA.org: Eu Continues Its Substantial Support To Palestine Refugees From Syria Living In Jordan, 30. 7.
2015, ZDE.
30
Konkrétně čl. 2 druhé Minské dohody. K tomu viz Vybraná témata 6/2015 Mírové řešení východoukrajinské krize
(tzv. Minské dohody) - vývoj a současný stav, ZDE.
Zpráva zvláštní mise OBSE viz OSCE.org: Latest from OSCE Special Monitoring Mission (SMM) to Ukraine based
on information received as of 19:30 (Kyiv time), 17 August 2015, 18. 8. 2015, ZDE.
31
Rada.gov.ua: Verkhovna Rada of Ukraine passes Resolution "On preliminary adoption of draft law on
introduction of amendments into Constitution of Ukraine as to decentralization of power", 31. 8. 2015, ZDE.
26
27
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přípravy na vstup prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu v platnost. Dalším
tématem se stal akční plán vízové liberalizace.32
Vyhrocení násilí mezi ukrajinskou armádou a dobrovolnickými jednotkami na jedné straně a
povstaleckými jednotkami na straně druhé komentovala také ESVČ.33 ESVČ uvedla, že boje na
východní Ukrajině vážně porušují dohodnuté příměří a ohrožují jeho další trvání. Útoky proti
pracovníkům zvláštní mise OBSE na Ukrajině musí skončit. Zároveň by mělo co nejdříve dojít
k dalšímu jednání trojstranné kontaktní skupiny, aby bylo projednáno zavádění všech opatření
dle Minské dohody, která mají vstoupit v platnost do konce letošního roku.
Na konci srpna se sešel ukrajinský prezident Petro Porošenko s předsedou Evropské rady
Donaldem Tuskem. Předseda Tusk zdůraznil znepokojení nad porušováním příměří a nad (i
neúmyslnými) útoky vůči pracovníkům mise OBSE. Dále ocenil práce na zákonech o
decentralizaci a přípravy reformy soudnictví. Tusk také vyzval Porošenka, aby byly urychleny
práce na vízové liberalizaci. Tusk také odmítl rozsudek ruského soudu k uvěznění ukrajinského
aktivisty Olega Sentsova za protesty proti anexi Krymu.34
Vysoká představitelka Mogheriniová uvítala dohodu mezi ukrajinskou vládou a věřiteli, která
umožňují poskytnutí dalších finančních prostředků nutných k provádění hospodářských a
politických reforem.35 Vysoká představitelka Mogheriniová ve stanovisku z 31. srpna také
uvítala přijetí ústavní změny vedoucí k decentralizaci Ukrajiny.36 Vyzvala dále k pokračujícímu
reformnímu úsilí v oblasti reformy soudnictví. Reformy by měly také vzít v potaz doporučení
Evropské komise pro demokracii pomocí práva (tzv. Benátská komise).

MÍROVÁ DOHODA V JIŽNÍM SÚDÁNU
Popis problematiky
Jižní Súdán sužovaly boje vládních jednotek pod vedením prezidenta Salva Kiira a
povstaleckých jednotek, které se postavily za bývalého prezidenta Rieka Machara. Mírová
jednání zprostředkovávala Mezivládní agentura pro rozvoj (International Authority on
Development, IGAD). Jednání se konala v Addis Abebě. Po neúspěchu mírové dohody z jara
letošního roku37 se do mírových rozhovorů zapojily také další státy a organizace – Africká unie,
OSN, Čína, Spojené státy, Spojené království, EU a Norsko.38
Za účasti IGAD a mezinárodního společenství se podařilo 26. srpna sjednat dohodu o řešení
konfliktu v zemi.39 Dohoda zavedla klid zbraní. Dalším krokem bude již oznámené vytvoření
nového postu viceprezidenta, který obsadí Riek Machar. Po podpisu dohody má následovat řada
jednání v sousední Etiopii, mimo jiné i sjednání několika dalších dohod o klidu zbraní, protože
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povstalecké jednotky mají značně decentralizovanou organizaci. Prezident Kiira ale uvedl, že
některé povstalecké jednotky na severu země zahájily ofenzivu.40
Jednání v institucích EU
Vysoká představitelka Mogheriniová uvítala sjednání dohod, které měly vést k podpisu mírové
dohody z konce srpna. Mogheriniová ocenila vstřícné kroky obou stran konfliktu a zároveň úsilí,
které vynaložil IGAD ke zprostředkování jednání.41 Po podpisu vlastní mírové dohody vydala
vysoká představitelka Mogheriniová prohlášení, v němž uvedla, že podpis dohody představuje
základ pro vytvoření vlády národní jednoty. EU je připravena poskytovat nové vládě a všem
občanům země asistenci při post-konfliktní obnově země. V prohlášení též vyzvala všechny
zainteresované strany, aby i nadále usilovaly o efektivní zavedení všech dohodnutých opatření. 42
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