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EVROPSKÁ UNIE A POLITIKA ROZŠÍŘENÍ
(Vztah k Turecku a zemím západního Balkánu)
KOSOVO
Pozadí1
12. května 2007 předložily Spojené státy Radě bezpečnosti OSN návrh rezoluce na budoucí status
Kosova. Tento návrh rezoluce vycházel ze zprávy Martti Ahtisaariho, která mezinárodnímu
společenství doporučila udělit Kosovu nezávislost pod mezinárodním dohledem. Dohled nad civilní
správou by od mise OSN UNMIK převzala Evropská unie. Od zahájení jednání v Radě bezpečnosti
OSN se však nepodařilo dosáhnout shody na konečné podobě statusu. Rusko odmítá jakékoli řešení,
které by bylo vnucené, přičemž kosovská reprezentace bezpodmínečně trvá na nezávislosti provincie
a Srbská vláda je ochotna přistoupit na cokoli, jen ne na osamostatnění Kosova.
Jednotná není v postoji k Ahtisaariho plánu ani Evropská unie. Jedná se především o Slovensko,
Rumunsko, Řecko a Kypr, které jdou proti unijnímu „mainstreamu“, když dávají přednost jednáním
až do té doby, než bude nalezeno řešení akceptovatelné pro Srby i pro kosovské Albánce.

Aktuálně
• 20. července byla bezúspěšně ukončena jednání v Radě bezpečnosti OSN.
Vzhledem k přetrvávajícímu nesouhlasu Ruska nebylo ani vyvoláno hlasování o
nové rezoluci. Rusko následně uvedlo, že Ahtisaariho plán nepovažuje za základ
pro další jednání – budoucí status Kosova je třeba nalézt prostřednictvím dalších
jednání mezi Srby a kosovskými Albánci. Jednání se nyní vrátila na půdu kontaktní
skupiny (USA, Rusko, Německo, Francie, Velká Británie, Itálie).
• V úterý 24. července přijal srbský parlament usnesení podporující pozici
Srbské vlády v otázce Kosova. Podle rezoluce by jednostranné uznání nezávislosti
Kosova mělo nepředvídatelné důsledky pro stabilitu regionu. Usnesení slibuje
„energickou reakci“ vůči každému, kdo by Kosovo jednostranně uznal (jednalo by
se o diplomatické sankce či o úplné přerušení diplomatických vztahů).
• Usnesení srbského parlamentu je motivována srbskými obavami z možného
uznání Kosova ze strany mezinárodního společenství bez rezoluce Rady
bezpečnosti OSN. Takový krok již dlouhodobě avizují Spojené státy, v případě že
jednání na půdě OSN nepovedou k žádnému konci. Je otázkou, jak by se v daný
moment zachovala Evropská unie – s největší pravděpodobností by se ale
neokázala shodnout na společném postoji a některé členské státy by Kosovo uznaly
a jiné nikoli. O možném jednostranném vyhlášení nezávislosti opakovaně hovoří
též kosovští představitelé (např. kosovský premiér Agim Çeku naznačil možnost
vyhlášení nezávislosti 28. listopadu, kdy slaví Den nezávislosti sousední Albánie).
• Rada EU jednala o otázce Kosova 23.7. 2007. Mj. zmínila, že EU by se v této
otázce měla držet dohodnutých pozic (jedná se o reakci na vystoupení Rumunska
na 676. zasedání Stálé rady OBSE za účasti srbského ministra zahraničí Jeremiće.
Rumunsko zde vystoupilo v rozporu se společnou pozicí EU, která vycházela ze
závěrů přijatých Radou v červnu 2007, a přímo tak porušilo základní princip SZBP).
1

Podrobněji viz Studii PI č. 3.060 „Ahtisaariho zpráva ke statusu Kosova“.
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VOLBY V TURECKU
Pozadí2
Strana spravedlnosti a rozvoje (AKP) v čele s Recepem Erdoganem se do čela turecké politiky
dostala v listopadu 2002, kdy získala 351 poslaneckých mandátů v 550 členném parlamentu. Během
pětiletého mandátu této vlády učinilo Turecko významný pokrok na cestě do Evropské unie. Již
během prvních dvou let vlády byly provedeny dvě zásadní ústavní reformy a řada dalších
legislativních opatření. Mj. byl zrušen trest smrti, byla přijata opatření umožňující etnickým
menšinám přístup ke vzdělání a rozhlasovému a televiznímu vysílání v rodném jazyce. Reformou
prošel systém veřejné správy a systém soudnictví. Veškerý tento pokrok vedl Evropskou komisi
k doporučení zahájit s Tureckem přístupové rozhovory. Evropská rada přijala toto rozhodnutí na
summitu v prosinci 2004, přístupové rozhovory pak byly zahájeny 3. října 2005.

Aktuálně
Parlamentní volby byly v Turecku vypsány několik měsíců před řádným termínem,
jako východisko z politické krize vyvolané kandidaturou Abdulláha Güla na pozici
prezidenta. Rozsáhlé protesty politické opozice a veřejnosti vyvolala skutečnost, že by
hlavou státu měl poprvé v jeho novodobé historii být islámský politik (Gül je
ministrem zahraničí ve vládě sestavené AKP v čele s Recepem Tayyipem Erdoganem).
Volby proběhly v neděli 22. července 2007, vítězství v nich se ziskem 340 mandátů
obhájila dosavadní vládní strana AKP. Premiér Erdogan ve svém vystoupení po
vyhlášení výsledků vyzval k národní jednotě a slíbil pokračování v demokratizačních a
ekonomických reformách vedoucích ke vstupu do EU.
Výsledky voleb přivítala řada představitelů EU. Komisař pro rozšíření Olli Rehn dále
vyslovil očekávání, že nově sestavená vláda obnoví proces legislativních a
ekonomických reforem vedoucích ke zlepšení životní úrovně obyvatelstva,
modernizaci země a dalšímu přiblížení se Evropské unii. Konkrétních výsledků je
zapotřebí zejména v oblastech svobody slova a svobody vyznání.
V listopadu 2007 předloží Evropská komise pravidelnou zprávu o pokroku Turecka,
která naznačí další vývoj přístupového procesu.

2

Podrobněji viz např. Studie PI 3.034: „Proces rozšiřování – vztah EU k přistupujícím/kandidátským zemím“ nebo
3.055: „Evropská unie a Turecko“.
Kontakt:
Václav Štěrba, tel. 2237, email: sterbav@psp.cz
Štěpán Pecháček, tel. 2226, email: pechacek@psp.cz
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HLAVNÍ BODY AGENDY SZBP EU
(Aktivity v oblasti Společné zahraniční a bezpečnostní politiky
a vnějších vztahů EU)
SÚDÁN/DÁRFŮR
Popis problematiky3
Bezpečnostní a humanitární situace v súdánském regionu Dárfúru se od počátku
občanského konfliktu v roce 2003 značně zhoršila. Súdánská vláda již dávno ztratila
nad vývojem v oblasti plnou kontrolu. Dříve snadno definovatelný boj mezi
provládními a protivládními skupinami se zvrhl v potyčky štěpících se ozbrojených
skupin o místní nadvládu. Zdejší občanská válka si během několika let vyžádala na
400.000 obětí a zhruba 2 miliony lidí opustily své domovy (většina se nyní nachází
v uprchlických táborech v Čadu a Středoafrické republice).
V roce 2004 byla v regionu rozmístěna mise Africké unie (AMIS) pověřená dohledem
nad dodržováním tehdy uzavřeného příměří z Abudži. Na ochranu svých
pozorovatelů AU vysadila zpočátku 5200 vojáků, dnes má tato mise až 7000 členů.
Mise nemá mandát chránit civilní obyvatelstvo. Nedostatečná velikost mise, omezený
mandát a především od počátku ji provázející finanční, technické a logistické těžkosti
jí činily dost neefektivní. Nejen že během svého působení nebyla schopna zabránit
násilnostem, opakovaně stala i jejich přímým cílem.
V srpnu 2006 rozhodla Rada bezpečnosti OSN o nahrazení AMIS misí OSN.
Súdánská vláda ji však odmítla přijmout. Teprve v lednu 2007 dosáhla OSN se
súdánskou vládou shody na vytvoření tzv. „hybridní mise“, která by se sestávala jak
z mise Africké unie, tak OSN. Jednání o parametrech mise se však stále protahují.
Evropská unie se aktivně podílí na finanční, technické a logistické podpoře mise
Africké unie AMIS. Celkové náklady od června 2004 se pro EU vyšplhaly až na 400
milionů eur, z toho 242 milionů šlo z fondu „African Peace Facility“ (APF), zbytek
jsou bilaterální příspěvky členských států. Po vyčerpání dostupných prostředků z APF
Rada EU opakovaně na svých zasedáních řeší další financování – které je třeba zajistit
do doby, než bude mise AMIS nahrazena hybridní misí AU/OSN.
Jednání v institucích EU
• O situaci v Dárfůru jednala Rada EU 23.7. 2007. Řešeno bylo zejména další
financování mise EU na podporu AMIS. V jarních měsících její financování
převzaly Velká Británie a Holandsko, v létě zajišťuje prostředky především
Evropská komise. Prozatím nebyly alokovány finanční prostředky na dva poslední
měsíce roku 2007.
• Dalším velkým diskutovaným tématem byla možnost vyslání vojenské mise
ESDP do Čadu, popř. i do Středoafrické republiky. S touto iniciativou přišla
Francie, úkolem mise by bylo zajistit bezpečnost v uprchlických táborech a
3

Podrobně k tématu viz Studii PI č. 3.066 „Súdán/Dárfůr“.
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v příhraničních oblastech daných zemí, mise by také mohla sloužit jako opěrný bod
pro humanitární akce v Dárfůru.
• K situaci v Dárfůru přijal 12.7. 2007 usnesení Evropský parlament. Zejména
zdůraznil následující:
 Situace v oblasti lidských práv je v Dárfůru kritická. Konflikt měl přímý
dopad na více než čtyři a půl milionu lidí a více než tři miliony lidí jsou závislé na
potravinové pomoci. OSN by měla jednat v souladu se svojí povinností chránit,
vzhledem k tomu, že súdánská vláda není schopná ochránit své obyvatelstvo před
válečnými zločiny a neposkytuje mu humanitární pomoc. Členské státy EU, Rada
a Komise musí přijmout svou odpovědnost a vyvinout veškeré úsilí pro zajištění
ochrany obyvatelstva Dárfůru před humanitární katastrofou.
 Vyzval všechny strany k dodržování příměří. Súdánská vláda by měla
zastavit bombardování Dárfůru a odzbrojit milice Džandžavíd. S cílem ochránit
civilní obyvatelstvo a humanitární pracovníky, umožnit rozdělování pomoci a
zajistit, aby súdánská vláda dodržela své slovo ohledně vpuštění hybridní mise, by
měla být nad Dárfůrem zřízena vojenská bezletová zóna.
 V Čadu by měly být urychleně rozmístěny mezinárodní síly, které budou
schopny chránit uprchlíky a vnitřně vysídlené osoby.
 Súdánská vláda by měla plně spolupracovat s mezinárodním trestním
soudem, aby byla ukončena beztrestnost. Prvně by měli být zatčeni ministr pro
humanitární záležitosti Harún a vůdce milic Džandžavíd Kušajb.
 přivítal větší angažovanost Číny a vyzval ji, jakožto odběratele 80%
súdánské ropy, aby využila svého vlivu na súdánskou vládu. Dále by měla přestat
vyvážet zbraně do Súdánu a blokovat rozhodnutí o sankcích proti súdánské vládě
v Radě bezpečnosti OSN.
Další předpokládaný vývoj
Rozhodnutí o vyslání mise Evropské Unie do Čadu a případně též Středoafrické
republiky by mělo padnout z kraje podzimu. Tématu se budou věnovat ministři
zahraničí na svém neformálním setkání v září (7.-8. 9. 2007 ve Viana do Castelo). Mise
by měla zhruba 3.500 vojáků a vysazena by mohla být již během října. Mise by musela
získat mandát od Rady bezpečnosti OSN (ostatně se předpokládá, že unijní mise by
měla pouze překlenovací charakter, než by v obou zemích byly rozmístěny síly OSN).
SUMMIT EU-UKRAJINA
Popis problematiky
14. září 2007 se uskuteční summit mezi Evropskou unií a Ukrajinou. Vzhledem k
„prázdninovému“ měsíci srpnu, kdy unijní instituce prakticky nezasedají, byla agenda
tohoto summitu a pozice EU podrobně definována již v červenci. Summit
organizovaný ukrajinskou stranou proběhne ve vyhrocené vnitropolitické atmosféře –
dva týdny před ukrajinskými předčasnými parlamentními volbami.
Kontakt:
Václav Štěrba, tel. 2237, email: sterbav@psp.cz
Štěpán Pecháček, tel. 2226, email: pechacek@psp.cz
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Jednání v institucích EU
Přípravě summitu se věnovaly 19.7. Coreper a následně 23.7. Rada pro všeobecné
záležitosti a vnější vztahy. Během jednání byl kladen důraz na podporu stabilizace
ukrajinské vnitropolitické situace. Polsko vyzvalo k vytvoření silnějšího pouta mezi
EU a Ukrajinou – tak jak žádá Evropský parlament (viz níže). Výsledkem jednání o
posílené dohodě by podle Polska a Lotyšska měla být asociační dohoda. Řada států
dále zdůraznila význam Ukrajiny pro řešení zamrzlých konfliktů v regionu východní
Evropy (např. Podněstří).
Evropský parlament přijal 12.7. 2007 usnesení s doporučením Radě ohledně
vyjednávacího mandátu pro jednání o nové posílené dohodě (tato jednání Komise
zahájila na základě mandátu Rady v březnu tohoto roku). Ve svém usnesení se EP
přiklonil k většímu přiblížení Ukrajiny k EU, než předpokládá vyjednávací mandát.
V této věci konstatoval, že:
(čl. 5) „uvědomuje si rozhodující význam symbolů a perspektiv pro zajištění veřejné podpory
provedení ambiciózních reforem a věří, že jednání by měla vést k uzavření dohody o přidružení, která
by Ukrajině umožnila využívat pro další prohloubení integrace s EU mechanismy této dohody a
připravit další kroky pro splnění evropských aspirací Ukrajiny, jejichž dlouhodobým cílem je členství
v EU;“
(čl. 7) „zastává názor, že uzavření nové dohody by mělo být založeno na článku 310 Smlouvy o
ES“ (pozn.: týká se asociačních dohod).
Hlavní témata summitu (11999/07)
1. Vývoj v Evropské unii a na Ukrajině
2. Témata vzájemných vztahů:
• Nová posílená dohoda
• Spolupráce v oblasti SZBP
• Ekonomická a obchodní témata, perspektiva začlenění Ukrajiny do WTO
• Spolupráce v oblasti spravedlnosti, svobody a bezpečnosti
• Energetika, jaderná bezpečnost a životní prostředí
3. Aktuální otázky mezinárodních vztahů:
• Rusko (vývoj vztahů obou partnerů s Ruskem)
• Moldavsko (zhodnocení pokroku v řešení Podněsterského konfliktu)
• Bělorusko (další politika EU a Ukrajiny vůči Bělorusku)
• Regionální spolupráce (GUAM, CDC, BSEC)4

4

GUAM – Gruzie, Ukrajina, Ázerbajdžán, Moldavsko. Organizace pro demokracii a ekonomický rozvoj.
CDC – Community of Democratic Choice. Společný projekt Ukrajiny a Gruzie na podporu demokracie v regionu.
BSEC – Black Sea Economic Cooperation.
Kontakt:
Václav Štěrba, tel. 2237, email: sterbav@psp.cz
Štěpán Pecháček, tel. 2226, email: pechacek@psp.cz
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DALŠÍ SUMMITY BĚHEM PORTUGALSKÉHO PŘEDSEDNICTVÍ
Popis problematiky
Účast na summitech se třetími zeměmi (či skupinami zemí) je ve většině případů
obligatorní záležitost, vyplývající z dohod o spolupráci uzavřených mezi EU a danými
zeměmi. S většinou partnerů se EU na úrovni summitu schází jednou za rok.
Výjimkou je Rusko, se kterým jsou vždy dva summity ročně. Místo konání summitu
se pravidelně střídá mezi EU (pořádá předsedající země) a partnerskou zemí.
Evropskou unii na summitech zastupuje předseda Evropské rady, předseda Evropské
komise a Vysoký představitel pro Společnou zahraniční a bezpečnostní politiku.
Summity během portugalského předsednictví
Během portugalského předsednictví se uskuteční celkem 7 summitů, což je velmi
nadstandardní množství (během německého předsednictví byly summity 4). Summity
s Ukrajinou, Ruskem, ASEAN, Čínou a Indií proběhnou obligatorně na základě
existujících dohod.
Summit s Brazílií (4.7. 2007) proběhl mimořádně z portugalské iniciativy – se
záměrem navázat s Brazílií podobné strategické partnerství, jaké má EU s ostatními
důležitými partnery. Zájmem jak Portugalska, tak Brazílie, je tyto summity periodicky
opakovat. Ve společném tiskovém prohlášení ze summitu obě strany předpokládají
konání dalšího summitu, není však dále rozvedeno, v jaké časové perspektivě. Bude
záležet na dalším předsednickém triu (Francie, Česká republika, Švédsko), zda se ve
svém programu rozhodnou vztahy s Brazílií tímto směrem rozvíjet.
Dalším mimořádným summitem, na jehož konání mělo Portugalsko zvláštní zájem,
bude summit EU-Afrika 12.12. 2007. Bude se jednat v pořadí o druhý takový
summit (první se konal v roce 2000 v Káhiře). Vycházeje ze Strategie EU pro Afriku,
summit by měl položit základy strategickému partnerství mezi oběma kontinenty.
Summity během českého předsednictví v první pol. roku 2009
Česká republika bude Evropskou unii zastupovat na čtyřech obligatorních summitech:
EU-USA (uspořádají USA), EU-Ruská federace (uspořádá Ruská federace), EUKanada (uspořádá ČR), EU-Japonsko (uspořádá ČR). Zejména summit s USA bude
významným okamžikem, protože se bude jednat o první setkání Evropské unie s nově
zvoleným americkým prezidentem.
V případě, že by mezi nejvyšší předsednické priority ČR patřil západní Balkán, nabízí
se možnost uspořádat summit se zeměmi západního Balkánu (poslední summity
proběhly v letech 2003 v Soluni a 2006 v Salcburku). Bude však záležet na tom, zda se
ke stejnému kroku neodhodlá Slovinsko o rok dříve.

Kontakt:
Václav Štěrba, tel. 2237, email: sterbav@psp.cz
Štěpán Pecháček, tel. 2226, email: pechacek@psp.cz
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DOKUMENTY SZBP EU
(Výběr dokumentů z databáze Rady EU)
Společná akce Rady 2007/501/SZBP o spolupráci s Africkým centrem pro studium a
výzkum terorismu v rámci provádění Strategie Evropské unie pro boj proti terorismu –
úřední věstník L 185
Datum: 16.7. 2007
Typ dokumentu: společná akce Rady přijatá podle hlavy V. Smlouvy o EU
Obsah dokumentu: Africké centrum pro studium a výzkum terorismu založila Africká unie
v říjnu 2004. Centrum má za úkol vyhodnocovat teroristické hrozby a podporovat spolupráci
mezi africkými zeměmi v boji proti terorismu. Společnou akcí bylo rozhodnuto o finanční
podpoře činnosti tohoto Centra z rozpočtu Evropských společenství (665.000 Eur na rok 2007).
Společná akce Rady 2007/517/SZBP, kterou se mění a prodlužuje společná akce
2006/623/SZBP o zřízení týmu EU podílejícího se na přípravách zřízení možné
mezinárodní civilní mise v Kosovu, včetně účasti zvláštního zástupce Evropské unie
(přípravný tým MCM/ZZEU) – úřední věstník L190
Datum: 16.7. 2007
Typ dokumentu: společná akce přijatá podle hlavy V. Smlouvy o EU
Obsah dokumentu: Vzhledem k pokračující nedohodě v Radě bezpečnosti OSN o budoucím
statusu Kosova bylo rozhodnuto o prodloužení mandátu přípravného týmu do 30. listopadu 2007
nebo do 30 dnů od přijetí příslušné rezoluce Radou bezpečnosti OSN.
Společná akce Rady na podporu Úmluvy o zákazu nebo omezení použití některých
konvenčních zbraní, které mohou způsobovat nadměrné utrpení nebo mít nerozlišující
účinky, v rámci Evropské bezpečnostní strategie – 10163/07
Datum: 18.7. 2007
Typ dokumentu: návrh společné akce Rady. LIMITE
Obsah dokumentu: V rámci společné akce je vyčleněna částka 828.000 eur na podporu akčního
plánu pro prosazování univerzální platnosti CCW (Convention on Certain Weapons), který
přijala třetí hodnotící konference členských států této Úmluvy v listopadu 2006. Členskými státy
Úmluvy, přijaté již v roce 1980, je doposud zhruba jen polovina členských států OSN. Cílem EU
je podpořit její přijetí co největším počtem doposud nečlenských států (zejména v Africe,
jihovýchodní Asii a na Blízkém východě).
Modelová dohoda mezi Evropskou unií a hostitelským státem o statusu sil EU – 11894/07
Datum: 20.7. 2007
Typ dokumentu: pracovní dokument Rady. LIMITE
Obsah dokumentu: Jedná se o aktualizovanou verzi modelové dohody, podle které Unie uzavírá
dohody o statusu svých sil s hostitelskou zemí v případě vyslání vojenské mise EU.
Summit EU-Indie: stav příprav – 11606/07
Datum: 10.7. 2007
Typ dokumentu: pracovní dokument Rady. LIMITE
Obsah dokumentu: Summit mezi EU a Indií proběhne 30. listopadu 2007 v Novém Dillí. Agendu
summitu připravuje Indie jako hostitelská země, EU by měla zájem jednat především o
spolupráci v oblastech energetiky a změny klimatu, vědy a technologií a dopravy a infrastruktury.
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Summit EU-Ukrajina: stav příprav – 11999/07
Datum: 19.7. 2007
Typ dokumentu: pracovní dokument Rady. LIMITE
Obsah dokumentu: Dokument informuje o stavu příprav summitu mezi EU a Ukrajinou, který
proběhne 14. září 2007 v Kyjevě.
Vytvoření delegace EU při Africké unii – 11950/07
Datum: 17.7. 2007
Typ dokumentu: pracovní dokument Rady. LIMITE
Obsah dokumentu: V blízké budoucnosti se předpokládá otevření diplomatické mise EU při
Africké unii (sloučení delegace Evropské komise a funkce zvláštního zástupce EU). Dokument
informuje o administrativních a dalších krocích prováděných v rámci přípravy na otevření této
delegace.
Pokyny pro jmenování, mandát a financování zvláštních zástupců EU – 11328/07
Datum: 9.7. 2007
Typ dokumentu: pracovní dokument Rady
Obsah dokumentu: Dokument obsahuje revidovanou verzi pokynů pro jmenování zvláštních
zástupců EU (náležitosti jmenování, mandát, operační zásady, financování, možnost prodloužení
mandátu). Mj. je stanovena zásada, že funkční období zvláštního zástupce nepřekročí 4 roky.
Členské státy se vyzývají, aby v budoucnu navrhovaly více ženských kandidátek (ze současných
osmi zvláštních zástupců EU jsou všichni muži).
Od Káhiry k Lisabonu – Strategické partnerství mezi EU a Afrikou – 11326/07
Datum: 12.7. 2007
Typ dokumentu: Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu
Obsah dokumentu: V rámci příprav na summit EU-Afrika, který by měl proběhnout v prosinci
2007 v Lisabonu, vypracovala Evropská komise strategický dokument k cílům summitu.
Podrobněji k reáliím vztahů mezi EU a Afrikou viz pracovní dokument Komise k hodnocení
dopadů navázání strategického partnerství (ke stažení ZDE).
Osvědčené postupy EU pro účinné provádění omezujících opatření – 11679/07
Datum: 9.7. 2007
Typ dokumentu: pracovní dokument Rady
Obsah dokumentu: Jedná se o revidovanou verzi základních pokynů (doporučení) k provádění
sankcí (určení a identifikace sankcionovaných osob či skupin, opatření pro zmrazení prostředků,
způsob uplatnění správních opatření, zákazy týkající se poskytování zboží nebo služeb,
koordinace a spolupráce).
Závěry Rady pro vnější vztahy – 11914/07
Datum: 23.7. 2007
Typ dokumentu: závěry Rady
Obsah dokumentu: Rada pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy zasedala ve dnech 23. a 24. 7.
v Bruselu. Ve formaci pro vnější vztahy přijala závěry k Súdánu/Dárfúru, Blízkovýchodnímu
mírovému procesu, Libanonu a Albánii.
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