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EVROPSKÁ UNIE A POLITIKA ROZŠÍŘENÍ
(Vztah k Turecku a zemím západního Balkánu)
K PŘEDČASNÝM PARLAMENTNÍM VOLBÁM V MAKEDONII
Popis problematiky
EU výrazně přispěla ke sjednání dohody mezi politickými stranami v zemi (dohoda z Pržina). Tato
dohoda vedla až ke konání předčasných parlamentních voleb v prosinci roku 2016. V nich se
obsazovalo 123 mandátů parlamentu. Výsledky voleb by měly přinést především obnovení
legitimity politické reprezentace a zahájení odkládaných reforem.
Ve volbách zvítězila Vnitřní makedonská revoluční organizace – Demokratická strana makedonské
národní jednoty (VMRO-DPMNE) bývalého premiéra Nikoly Gruevského, získala 38,1 % hlasů a 51
mandátů. Na druhém místě se umístila Sociálně-demokratická strana Makedonie (SDSM) se
ziskem 36,7 % hlasů a 49 mandáty. Dále se umístila Demokratická unie pro integraci (DUI) se
ziskem 10 mandátů, zbývající mandáty si rozdělily albánské Hnutí Besa, koalice Aliance pro Albánce
a Demokratická strana Albánců. 1
Podle komentářů některých sociologů se podařilo alespoň částečně překonat národnostní
rozdělení společnosti, když albánské obyvatelstvo v některých oblastech hlasovalo pro SDSM.
Mezinárodní společenství proto vyzvalo, aby se politická reprezentace i nadále snažila sbližovat
jednotlivé národnostní skupiny a spolupracovala na rychlém sestavení vlády, zahájení politického
dialogu a pokračování v reformním programu. 2
Jednání v institucích EU
K výsledku voleb se vyjádřila vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
Federica Mogheriniová a komisař pro rozšiřování a Evropskou politiku sousedství Johannes Hahn.
Ve společném prohlášení uvedli, že volby představovaly významný bod z politické dohody z Pržina,
sjednané v roce 2015. Vyzvali ke konstruktivnímu, demokratickému a zahrnujícímu dialogu,
překonání dlouho trvající politické krize a společné práci na pokračujícím sbližování země s EU.
Zároveň zdůraznili, že budoucí vláda i opoziční strany musejí dodržovat nezávislost a nestrannost
úřadu zvláštního žalobce pověřeného vyšetřováním nezákonného odposlouchávání, které spustilo
před dvěma lety současnou politickou krizi. 3

ZASEDÁNÍ RADY PŘIDRUŽENÍ EU-SRBSKO
Popis problematiky
Letošní předčasné volby přinesly vítězství pro-evropsky orientované vlády Aleksandara Vučiće.
Vučić je rovněž považován za nejpravděpodobnějšího vítěze prezidentských voleb, které by měly
1
Parliamentary Elections – 2016. Rezultati.sec.mk [online], 20.12.2016 [cit. 2016-12-20]. Dostupný z WWW:
https://rezultati.sec.mk/Parliamentary/Results?cs=en-US&r=r&rd=r1&eu=All&m=All.
2
SEKULARAC, Ivana, CASULE, Kole. Macedonia's nationalists win election: official results. Reuters.com [online], Dec
12, 2016 [cit. 2016-12-20]. Dostupný z WWW: http://www.reuters.com/article/us-macedonia-election-resultidUSKBN1412L2?il=0.
3
ESVČ: Joint Statement by High Representative/Vice-President Federica Mogherini and Commissioner Johannes
Hahn on the early parliamentary elections in the former Yugoslav Republic of Macedonia, 12/12/2016 [cit. 201612-20]. Dostupný z WWW: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/16997/jointstatement-high-representativevice-president-federica-mogherini-and-commissioner-johannes_en.
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proběhnout v květnu roku 2017, pokud se rozhodne kandidovat. 4 Členství Srbska v EU představuje
mnohavrstevnatou záležitost. Země i přes kladný přístup tamější vlády má poměrně komplikované
vztahy se sousedními státy (Kosovo, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina). Z geopolitického hlediska
udržuje vztahy s Ruskem na značně nadstandardní úrovni i v oblasti kulturních vztahů (pravoslavný
charakter země).
Jednání v institucích EU
Vysoká představitelka Mogheriniová se sešla 12. prosince s premiérem Vučićem. Diskutovali
o záležitostech společného zájmu, včetně vývoje v regionu v poslední době, hospodářskému vývoji
v zemi, reformnímu úsilí srbské vlády a výhledu spolupráce mezi EU a Srbskem v příštím roce.
Otevření kapitol přístupových rozhovorů v roce 2016 značí silné odhodlání srbské vlády integrovat
se do EU. 5
O den později se konalo třetí setkání Rady přidružení a stabilizace EU-Srbsko. Na tomto setkání
došlo k otevření dalších kapitol 5 (veřejné zakázky) a 25 (věda a výzkum). 6 I nadále rada vyzvala
srbskou stranu, aby pokračovala v úsilí o integraci do EU. Před zemí stojí i nadále několik výzev,
zvláště v souvislosti s normalizací vztahů s Kosovem (zvláště pak kapitoly 23 a 24 o právním států
a 35 o normalizaci vztahů s Kosovem; viz dále). Sousedské vztahy představují jednu ze základních
podmínek pro členství země v EU. Rada dále zdůraznila, že Srbsko musí uvést svou zahraniční
politiku do souladu se SZBP. 7
Ve stejný den proběhla také čtvrtá přístupová konference EU-Srbsko. Na ní byly otevřeny kapitoly
5 (veřejné zakázky) a 25 (věda a výzkum). V kapitole 5 konference konstatovala, že Srbsko musí
uvést svoje právní předpisy s legislativou EU, dále musí posílit administrativní kapacity, kontrolní
mechanismy a nápravu, zavést opatření boje proti korupce i střetu zájmů na centrální i lokální
úrovni. U kapitoly 25 konference konstatovala, že standardy byly vzhledem k dobré úrovni splněny,
a proto mohlo dojít k předběžnému uzavření. 8
Dialog Kosovo-Srbsko
Hlavní vyjednavači obou stran Edita Tahiriová a Marko Đurić se 30. listopadu dohodli na zahájení
zavádění opatření stanovených v dohodě o justici v praxi. Dohody bylo dosaženo v rámci dialogu
obou zemí v únoru roku 2015. Dohoda upravuje postup pro integraci soudců, státních zástupců a
soudních zaměstnanců do kosovského justičního systému. Jejich integrace bude plně účinná od

VASOVIC, Milenko. Vucic Picks His Runner for Presidential Race, 02 Dec 16 [cit. 2016-12-19]. Dostupný z WWW:
http://www.balkaninsight.com/en/article/vucic-picks-his-runner-for-presidential-race-12-02-2016-1.
5
ESVČ: High Representative/Vice-President Federica Mogherini meets with Prime Minister of Serbia, Aleksandar
Vučić, 12/12/2016 [cit. 2016-19-12]. Dostupný z WWW: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquartershomepage/16999/high-representativevice-president-federica-mogherini-meets-prime-minister-serbiaaleksandar_en.
6
Kapitola 25 byla provizorně uzavřena.
K oběma kapitolám viz dále.
7
Rada EU: Stabilisation and Association Council between the European Union and Serbia, 13/12/2016 [cit. 201612-19]. Dostupný z WWW: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/12/13-stabilisationassociation-council-serbia/.
8
Rada EU: Fourth meeting of the Accession Conference with Serbia, 13/12/2016 [cit. 2016-12-19]. Dostupný
z WWW: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/12/13-accession-conference-serbia/.
4
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10. ledna 2017. EU oceňuje dosažení tohoto cíle a vyzývá strany k implementaci dalších dohod,
zejména v oblasti energetiky. 9
Již dříve v listopadu se vyjednavači dohodli na zavádění opatření schválené a podepsané dohody
o telekomunikacích, která vychází z akčního plánu z let 2013–2015. Dohoda zajišťuje, že je Kosovu
Mezinárodní telekomunikační unií přidělena mezinárodní telefonní předvolba. Dále umožňuje
nově založené dceřiné společnosti MTS poskytovat plně licencované telefonní služby v Kosovu.
Strany se dohodly na přechodné dvouleté lhůtě, během které bude fungovat dvojí číslování s cílem
umožnit zákazníkům nové společnosti i nadále používat své stávající číslo v Kosovu. 10

RADA STABILIZACE A PŘIDRUŽENÍ EU-KOSOVO
Popis problematiky
K 1. dubnu letošního roku vstoupila v platnost stabilizační a asociační dohoda (SAA). Ve stejný den
podepsaly zástupci EU a Kosova smlouvu o účasti země ve studijních, vzdělávacích a výzkumných
programech EU.
V letošním roce EK doporučila zavedení bezvízového styku s Kosovem. I přes kladný postoj EP ale
Rada bezvízový styk neodsouhlasila.
Jednání v institucích EU
Dne 25. listopadu se konala první schůze Rady stabilizace a přidružení mezi EU a Kosovem. Jednání
předsedala vysoká představitelka Mogheriniová, komisař Hahn zastupoval EK a kosovskou delegaci
vedl premiér Isa Mustafa. Na zasedání se diskutovalo plnění politických kritérií, finanční spolupráce
a další implementace SAA. Rada také uvítala zahájení Evropské reformní agendy. 11 I přes zatím
odsunuté rozhodnutí o vízové liberalizace Rada uvítala pokrok, kterého kosovská strana dosáhla.
EU vybízí, aby došlo k přijetí dohody o demarkaci hranic s Černou Horou a posílil se boj proti
korupci a organizovanému zločinu. 12
Vysoká představitelka Mogheriniová po zasedání doplnila, že Kosovu bude umožněn přístup do
programů Erasmus, COSME (program pro malé a středně-velké podniky, Europe’s programme for
small and medium-sized enterprises), Kreativní Evropa, Mechanismu civilní ochrany EU či Horizont
2020.13
EU-facilitated Belgrade-Pristina Dialogue: Implementation of the Justice Agreement. European Union External
Action [online]. 2016 [cit. 2016-12-15]. Dostupné z: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquartershomepage/16162/eu-facilitated-belgrade-pristina-dialogue-implementation-of-the-justice-agreement_en.
10
EU-facilitated Belgrade-Pristina Dialogue: Implementation of the Telecommunications Agreement. European
Union External Action [online]. 2016 [cit. 2016-12-15]. Dostupné z:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/14670/eu-facilitated-belgrade-pristina-dialogueimplementation-of-the-telecommunications-agreement_en.
11
Jedná se o reformní program kosovské vlády, který byl představen v polovině letošního listopadu. Program se
skládá ze tří oblastí, na které se chce současná vláda zaměřit: vláda práva a dobré vládnutí, konkurenční a
investiční příznivé podnikatelské prostředí, zaměstnanost a vzdělávání. Opatření by měla být prováděna
v následujících 12 až 18 měsících.
EK: Johannes Hahn on the occasion of the launch of the European Reform Agenda, 11 November 2016 [cit. 201612-21]. Dostupný z WWW: https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/hahn/announcements/johannes-hahnoccasion-launch-european-reform-agenda_en.
12
First meeting of the Stabilisation and Association Council between the European Union and Kosovo. Council of
the European Union [online]. 2016 [cit. 2016-12-18]. Dostupné z:
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/11/25-eu-kosovo-stabilisation-association/.
13
Remarks following the 1st meeting of the Stabilisation and Association Council between the European Union and
Kosovo. European Union External Action [online]. 2016 [cit. 2016-12-18]. Dostupné z:
9
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PŘÍSTUPOVÁ KONFERENCE ČERNÁ HORA
Pozadí
Přístupové jednání s Černou Horou trvá od roku 2012.
Na podzim roku 2016 proběhly v zemi parlamentní volby, v nichž zvítězila dosud vládnoucí
Demokratická strana socialistů (DPS). 14 Nová vláda pod vedením Duško Markoviče se ujala úřadu
v prosinci 2016. Vzhledem ke stranické a do jisté míry i personální propojenosti s minulou vládou
se nedá očekávat výraznější odklon od dřívějších vládních priorit. 15
EU se k situaci v zemi kladně vyjadřuje. K hospodářské situaci i situaci ohledně dobrého vládnutí a
právního státu vydala EU svá doporučení i u příležitosti konání přístupové konference v červnu
2016.16
Aktuálně
Osmá přístupová konference proběhla 13. prosince. Evropskou delegaci vedl slovenský ministr
zahraničí Miroslav Lajčák, za EK se jednání zúčastnil komisař pro rozšiřování a Evropskou politiku
sousedství Johannes Hahn; černohorskou stranu vedl ministr pro evropskou integraci Aleksandar
Andrija Pejović. Došlo k otevření dalších dvou kapitol 11 (zemědělství a rozvoj venkova) a 19
(sociální politika a zaměstnanost). Na ministerské úrovni došlo k potvrzení otevření dalších dvou
kapitol 12 (bezpečnost potravin, veterinární a rostlinolékařská politika) a 13 (rybolov). Z 35 kapitol
je 26 kapitol otevřených, 2 kapitoly byly předběžně uzavřeny. Delegace EU uvedla, že u kapitol 11
a 19 přetrvávají stále požadavky, které musí Černá Hora splnit. V kapitole 11 se jedná především
o administrativní a kontrolní systémy, včetně katastrálních záležitostí. V kapitole 19 se jedná
o sladění pracovního práva s evropským acquis, právní úprava rovnosti pohlaví v přístupu
k pracovnímu trhu a posílení administrativních kapacit pro účinné zavádění a kontrolu
dohodnutých opatření, včetně přístupu k podpoře z Evropského sociálního fondu (ESF).
Další přístupová konference je plánována na konec první poloviny roku 2017. 17

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/15908/remarks-following-the-1st-meeting-of-thestabilisation-and-association-council-between-the-european-union-and-kosovo_en.
14
Přehled SZBP listopad 2016, s. 7. ISSN 2533-4263. Dostupný z WWW:
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=108721.
15
TOMOVIC, Dusica. Old Doubts Cling to Montenegro’s New Cabinet. Balkaninsight.com [online], 01 Dec 16 [cit.
2017-01-02]. Dostupný z WWW: http://www.balkaninsight.com/en/article/montenegro-s-new-government-sameold-politics-11-30-2016.
16
Přehled SZBP červen 2016, s. 5–6. ISSN 2533-4263. Dostupný z WWW:
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=93678.
17
Rada EU: Eighth meeting of the Accession Conference with Montenegro, 13/12/2016 [cit. 2016-12-28]. Dostupný
z WWW: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/12/13-accession-conf-montenegroministerial/.
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HLAVNÍ BODY AGENDY SZBP EU
(Aktivity v oblasti Společné zahraniční a bezpečnostní politiky
a vnějších vztahů EU)
RADA PŘIDRUŽENÍ EU-GRUZIE
Popis problematiky – nová vláda a směřování do EU
V říjnu letošního roku proběhly v Gruzii parlamentní volby. V nich vyhrála dosavadní vládní strana
Gruzínský sen, na druhém místě se umístilo Sjednocené národní hnutí. Výsledky voleb nenaznačily
výraznější změnu preferencí Gruzínců ani z hlediska geopolitického směřování země. 18 Nově
mandáty získala také třetí strana Aliance Patriotů Gruzie-Spojená opozice, kterou pro-evropské
politické síly ale označují za pro-ruskou stranu. Právě vztahy Gruzie a Ruska by se mohly stát novým
vnitropolitickým konfliktním tématem. Zatímco vládní Gruzínský sen již v minulosti usiloval
o ekonomické a obchodní sbližování, Sjednocené národní hnutí se vždy výrazně orientovalo na
euro-atlantickou integraci a jakékoli snahy o obnovení normálních vztahů s Ruskem odmítalo. 19
K ustavení nové vlády došlo na konci listopadu. Parlament potvrdil staronového premiéra Giorgi
Kvirikašviliho ze strany Gruzínský sen. Parlament hlasoval rovněž o programu nové vlády (Svoboda,
rychlý rozvoj, blahobyt), který vychází z valné části z volebního programu Gruzínského snu. Ve vládě
zasedne rovněž státní ministr pro evropskou a euro-atlantickou integraci Viktor Dolidze. Premiér
Kvirikašvili prohlásil, že vstup Gruzie do EU a NATO považuje za klíčovou prioritu své vlády, stejně
jako dokončení dohody o bezvízovém styku se Unií. 20 Do kompetence ministra zahraničí Mikhaila
Janelidzeho spadá nově také záležitost gruzínské diaspory. 21 Parlament vyslovil premiéru
Kvirikašvilimu důvěru 110 hlasy, proti bylo 19 poslanců. 22
Jednání v institucích EU
Dne 2. prosince se v Bruselu konalo třetí zasedání Rady přidružení EU-Gruzie. 23 Rada uvítala
pokračující evropskou trajektorii země, stejně jako plnění reformních závazků, které si země a
gruzínská vláda stanovily (konkrétně byla zmíněna reforma oblasti spravedlnosti). Gruzie
představuje klíčového partnera EU v regionu; její význam spočívá v energetické spolupráci (v říjnu
byl podepsán protokol o přistoupení Gruzie k energetickému společenství, jak předpokládá
asociační dohoda), i podílu země na plnění globální strategie EU pro SZBP (EUGS) a respektu
K tomu viz blíže Přehled SZBP říjen 2016, s. 8–9. ISSN 2533-4263. Dostupný z WWW:
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=108722.
19
SIKHARULIDZE, Archil. Post-election Georgia: More problems to come? Neweasterneurope.eu [online], 27
October 2016 [cit. 2016-12-21]. Dostupný z WWW: http://neweasterneurope.eu/articles-and-commentary/2166post-election-georgia-more-problems-to-come.
20
Georgia: New Government Wins Confidence Vote. Eurasiareview.com [online], November 29, 2016 [cit. 2016-1222]. Dostupný z WWW: http://www.eurasiareview.com/29112016-georgia-new-government-wins-confidencevote/.
21
Georgian Parliament approves new government; Kvirikashvili confirmed as PM. Gov.ge [online], 27 November
2016 [cit. 2016-12-22]. Dostupný z WWW: http://gov.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=288&info_id=58502.
22
The Parliament declared the vote of confidence in the Government. Parliament.ge [online], 26 Nov 2016 [cit.
2016-12-22]. Dostupný z WWW: http://www.parliament.ge/en/media/axali-ambebi/saqartvelos-parlamentmaaxal-samtavrobo-gunds-ndoba-gamoucxada.page.
23
Rada EU: EU-Georgia Association Council - Joint press release, 02/12/2016 [cit. 2016-12-22]. Dostupný z WWW:
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/12/02-eu-georgia-association-council/.
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k hodnotám, které EU v EUGS stanovila. V této souvislosti rada uvítala příspěvek Gruzie k misím
SBOP ve Středoafrické republice (EUTM RCA) a v Mali (EUTM Mali).
Rada se rovněž dotkla otázky územní celistvosti a svrchovanosti země. Jednostranné odtržení
regionů Abcházie a Jižní Osetie EU i nadále neuznává. Odsoudila dále nedávné sjednání smlouvy
mezi Ruskem a Abcházií o vytvoření společných vojenských jednotek a vyzvala ruskou stranu, aby
zvláštní monitorovací misi SBOP v Gruzii EUMM umožnila vstup na území obou zmíněných regionů
Abcházie a Jižní Osetie, které dle mezinárodní práva stále náleží ke Gruzii.
Vývoj ve společných vztazích ocenila po skončení zasedání také vysoká představitelka
Mogheriniová. Uvedla, že Gruzie splnila podmínky pro zavedení bezvízového styku. Rozhodnutí
Rady a EP by mělo proběhnout co nejdříve. 24 Dne 7. prosince odsouhlasil sbor stálých zástupců
(COREPER) kompromisní znění návrhu nařízení připraveného výborem EP o mechanismu
odstranění podmínek pro vstup občanů určitých národností do Schengenského prostoru. Tato
shoda mezi Radou a EP umožňuje, aby návrh nařízení byl přijat jak Radou, tak i plénem EP. Tím by
mohlo dojít k přijetí bezvízového styku s Gruzií, Ukrajinou, Kosovem i Tureckem. 25 Schválení na
úrovni Rady a EP se očekává v lednu. 26

FAC: PŘIJETÍ ZÁVĚRŮ O ZAVÁDĚNÍ SPOLEČNÉ DEKLARACE
Popis problematiky
S ohledem na měnící se mezinárodní bezpečnostní situaci EU usiluje o vyšší míru spolupráce
s NATO. 27 Spolupráce nezůstává pouze v deklaratorní rovině. V listopadu roku 2016 proběhla ve
Varšavě konference o možné další spolupráci mezi oběma organizace a následně také jednání o
spolupráci v oblasti kybernetické bezpečnosti. 28
Jednání v institucích EU
Ministři zahraničí členských států EU přijali na zasedání Rady pro zahraniční věci (FAC) 6. prosince
závěry o zavádění opatření ze společné deklarace. 29 Ministři ocenili nedávná jednání mezi EU a
NATO o hlubší spolupráci. Vyzvali vysokou představitelku, aby do dalšího jednání zohlednila stav
projednávání Evropského akčního obranného plánu, který zveřejnila v listopadu ve spolupráci
s EK. 30
ESVČ: Remarks by HRVP Mogherini at the press conference following the Association Council between the
European Union and Georgia, 02/12/2016 [cit. 2016-12-22]. Dostupný z WWW:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/16278/remarks-hrvp-mogherini-press-conferencefollowing-association-council-between-european-union_en.
25
Rada EU: Visa suspension mechanism: Council confirms agreement with Parliament, 08/12/2016 [cit. 2016-1222]. Dostupný z WWW: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/12/07-visa-suspensionmechanism/.
26
ALEXE, Dan. Georgia to get visa-free access to the EU, MEPs and Council agree. Neweurope.eu [online],
December 14, 2016 [cit. 2016-12-22]. Dostupný z WWW: https://www.neweurope.eu/article/georgia-get-visafree-access-eu-meps-council-agree/.
27
K tomu viz blíže Přehled SZBP červenec 2016, s. 9. ISSN 2533-4263. Dostupný z WWW:
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=93702.
28
K tomu viz blíže Přehled SZBP listopad 2016, s. 16–17. ISSN 2533-4263. Dostupný z WWW:
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=108721.
29
Rada EU: Council Conclusions on the Implementation of the Joint Declaration, 6 December 2016 [cit. 2016-1222]. Dostupný z WWW: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15283-2016-INIT/en/pdf.
30
Přehled SZBP listopad 2016, s. 16–17. ISSN 2533-4263. Dostupný z WWW:
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=108721.
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Ministři těmito závěry přijali konkrétní opatření spolupráce EU-NATO:
−

−
−
−
−
−
−
−

Společná opatření pro čelení hybridních hrozeb: výměna informací, spolupráce, strategická
komunikace, reakce na nastalé situace, posilování odolnosti vůči hybridním hrozbám. V průběhu
příštího roku mají proběhnout další jednání upravující konkrétní opatření. Počítá se se vznikem
Evropského centra pro čelení hybridním hrozbám.
Operační spolupráce sestávající ze společných misí má v příštím roce probíhat především
v oblastech Středomoří a západního Balkánu. Dojde k intenzivnímu setkávání příslušníků misí obou
organizací na místě.
Kybernetická bezpečnost a obrana je stěžejní oblastí. EU a NATO spolu již spolupracují. Kromě
spolupráce center odpovědných za kybernetickou bezpečnost se nově také budou konat společná
cvičení odolnosti.
Obranné kapacity musejí být vzájemně záměnné a vícenárodní. Návrh počítá s rozvojem společných
obranných kapacit směrujících ke sdílení a vzájemnému zapůjčování vojenské techniky a materiálu.
S tím souvisí také rozvoj společných vyzbrojovacích projektů.
Rozvoj obranného průmyslu a výzkumu a vývoje na úrovni EU a NATO sleduje také rozvoj
obranného průmyslu.
Společná cvičení
Budování obranných a bezpečnostní kapacit v partnerských zemích má nově probíhat ve spolupráci
NATO i EU.
Posílení politického dialogu mezi odpovídajícími institucemi EU a NATO.

Vysoká představitelka Mogheriniová k přijetí závěrů uvedla, že se jedná o soubor konkrétních
návrhů, které přednesly obě strany. Zdůraznila rovněž nutnou spolupráci mezi oběma
organizacemi za účelem lepší odolnosti vůči současným trendům a hrozbám. V této souvislosti
uvedla, že dohodnutá opatření jsou v zájmu všech stran. Jejich zavádění by nemělo být ovlivněno
zhoršujícími se vztahy mezi EU a Tureckem. 31

RADA PŘIDRUŽENÍ EU-UKRAJINA
Summit EU-Ukrajina – listopad 2016
Dne 24. listopadu 2016 proběhl v Bruselu summit EU-Ukrajina, jehož se zúčastnil Martin Schulz,
předseda EP, Donald Tusk, předseda Evropské rady, Jean-Claude Juncker, předseda EK, a
ukrajinský prezident Petro Porošenko. Účastníci ocenili prováděné reformy, na jejichž finanční
podpoře se podílí také EU. Výsledkem summitu je poskytnutí dalšího financování: 32
−
−
−

Boj proti korupci – 15 milionů EUR;
Reforma veřejné správy (profesionalizace, nezávislost a nestrannost) – 104 milionů EUR;
Právní stát (podpora policie a soudnictví) – 52,5 milionů EUR.

Zástupci obou stran podepsali dva dokumenty:
−

−

Protikorupční iniciativu EU na Ukrajině, na jejíž plnění byly vyčleněny finanční prostředky ve výši 15
milionů EUR,
Memorandum o porozumění o strategickém energetickém partnerství, v rámci něhož se rozšiřují
oblasti společné spolupráce – energetická účinnost, obnovitelné zdroje, investiční stabilita.

ESVČ: Remarks by Federica Mogherini at the joint press conference following the NATO Foreign Ministers’
meeting, 06/12/2016 [cit. 2016-12-22]. Dostupný z WWW: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquartershomepage/16646/remarks-federica-mogherini-joint-press-conference-following-nato-foreign-ministersmeeting_en.
32
EK: EU – Ukraine Summit: Sustained EU support for accountable and transparent governance in Ukraine, 24
November 2016 [cit. 2016-12-23]. Dostupný z WWW: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3948_en.htm.
31
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Doplňují se tak již existující oblasti spolupráce energetická bezpečnost, jaderná bezpečnost,
infrastruktura a reforma trhu. 33

Jednání summitu EU-Ukrajina se také dotkla územní celistvosti a svrchovanosti. Účastníci potvrdili
nutnost dodržování Minských dohod. Ze strany EU došlo k prodloužení sankcí vůči Rusku kvůli jeho
podílu na destabilizaci situaci v oblasti východní Ukrajiny. Tyto hospodářské sankce byly na
zasedání Evropské rady 15. prosince 2016 prodlouženy až do konce července 2017. Stejně tak
sankce vůči osobám a institucích, které se podílely na ohrožování územní celistvosti a
svrchovanosti Ukrajiny (anexe Krymu a východoukrajinské lidové republiky) zůstávají v platnosti až
do června 2017.34
Posledním tématem byla vízová liberalizace s Ukrajinou. Proces vízové liberalizace byl ovlivněn
rozhodnutím Výboru stálých zástupců (COREPER) v polovině listopadu, který schválil doporučení
EK o bezvízovém styku se zemí. Rada o tomto doporučení rozhodne v souvislosti s přijetím nového
mechanismu pro pozastavení uplatňování bezvízového styku. 35 Očekává se, že k přijetí
pozměněného nařízení o mechanismu o pozastavení bezvízového styku se rozhodne v lednu 2017.
Zavedení bezvízového styku s Ukrajinou přitom již teď nabralo zpoždění. 36
Po jednání summitu předseda Evropské rady Tusk prohlásil, že za svou prioritu považuje ratifikaci
asociační dohody s Ukrajinou, jejíž vývoj se zastavil po nizozemském referendu. 37 K dalšímu vývoji
došlo po jednání Evropské rady v polovině prosince.
Rada přidružení EU-Ukrajina – prosinec 2016
Před konáním Rady přidružení vydala ESVČ a EK společnou zprávu o pokroku na Ukrajině. ESVČ i
EK pozitivně hodnotí vývoj v zemi, zavádění reformních opatření i provádění reforem veřejného
sektoru (státní služba) i bezpečnostních složek (policie a soudnictví). Za zvláště chvályhodné jsou
považována opatření protikorupční povahy, dobrého vládnutí, dále také posilování a zefektivnění
bankovního a energetického sektoru. Proběhlo rovněž první čtení ústavní reformy o decentralizaci
země. 38 Pokrok ocenili vysoká komisařka Mogheriniová a komisař pro rozšiřování a Evropskou
politiku sousedství Hahn. 39

EK: EU-Ukraine Summit: EU and Ukraine intensify energy partnership, 24 November 2016 [cit. 2016-12-23].
Dostupný z WWW:
34
Rada EU: EU restrictive measures in response to the crisis in Ukraine, 22/12/2016 [cit. 2016-12-23]. Dostupný
z WWW: http://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/ukraine-crisis/.
35
Rada EU: Visas: Council agrees its negotiating position on visa liberalisation for Ukraine, 17/11/2016 [cit. 201612-27]. Dostupný z WWW: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/11/17-visaliberalisation-ukraine/.
36
SASSE, Gwendolyn. Ukraine’s Visa Liberalization Saga. Carnegieeurope.eu [online], November 28, 2016 [cit.
2016-12-27]. Dostupný z WWW: http://carnegieeurope.eu/strategiceurope/66262.
37
Rada EU: Remarks by President Donald Tusk following the EU-Ukraine summit, 24/11/2016 [cit. 2016-12-23].
Dostupný z WWW: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/11/24-tusk-remarks-ukrainesummit/.
38
ESVČ: Association Implementation Report on Ukraine, 9. 12. 2016 [cit. 2016-12-27]. Dostupný z WWW:
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/ukraine_v2_0.pdf.
39
ESVČ: EU report: Ukraine carrying out unprecedented reforms, 13/12/2016 [cit. 2016-12-27]. Dostupný z WWW:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/17066/eu-report-ukraine-carrying-outunprecedented-reforms_en.
33
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Dne 19. prosince proběhlo třetí zasedání Rady přidružení EU-Ukrajina. 40 EU zastupovala vysoká
představitelka Mogheriniová, za ukrajinskou stranu se zasedání účastnil první místopředseda vlády
Stepan Kubiv. Rada se vyjádřila k nedávné zprávě ESVČ a EK a uvítala závěry ve zprávě obsažené.
Došlo k zhodnocení pokroku v prioritních oblastech, na kterých se shodly EU a ukrajinská vláda.
V minulém období došlo ke zvýšení obchodní výměny mezi EU a zemí. Z toho důvodu se chystá
zasedání průmyslového dialogu na vysoké úrovni v prvním čtvrtletí roku 2017. Rada dále potvrdila
kladné vyhlídky zapojení Ukrajiny do digitálního trhu. Spolupráce v oblasti energetiky (tranzit
plynu, modernizace energetické infrastruktury, garance dodávek a třístranná jednání) zůstávají i
nadále stěžejní prioritou. Jednání se dále dotklo oblasti dopravní infrastruktury a životního
prostředí. EU vyzvala na zasedání Ukrajinu, aby i nadále pokračovala v reformní činnosti. EU
podmiňuje zlepšováním situace poskytnutí další makrofinanční pomoci ve výši 600 milionů EUR.
Jednání se dotkla také územní celistvosti a svrchovanosti, dobrých sousedských vztahů a
zahraničněpolitických otázek.
Zasedání Evropské rady a otázka nizozemského referenda – prosinec 2016
Evropská rada se na svém zasedání 15. prosince zabývala otázkou referenda o ratifikaci asociační
dohody s Ukrajinou v Nizozemsku. Evropská rada potvrdila svůj postoj vůči územní celistvosti a
svrchovanosti Ukrajiny. Evropská rada se svých závěrech dále ale konstatovala, že proces
přidružení slouží ke stabilizace a demokratizaci určité země a nejedná se o proces přístupový. Pro
platnost asociační dohody z hlediska nizozemského referenda se nově uplatňuje rozhodnutí, které
přijaly hlavy států všech členských zemí EU. Asociační dohoda neznamená, že by Ukrajina získala
kandidátský status na členství v EU či na něj měla mít v budoucnu nárok. Členské státy EU a
Ukrajina mají společné oblasti zájmu. Asociační dohoda dále nezakládá nárok ukrajinských státních
příslušníků a ani příslušníků členských států na volný pohyb mezi EU a Ukrajinou. Členské státy si
též mohou vyhradit pravomoc rozhodovat o počtu osob, které vstupují na domácí pracovní trh.
Členské státy si rovněž mohou určit objem dvoustranné rozvojové finanční pomoci Ukrajině.
Asociační dohoda rovněž nevytváří obranný závazek mezi členskými státy EU na jedné straně a
Ukrajinou na straně druhé. 41 Jedná se tak o řešení, o které dlouhodobě usiloval nizozemský
předseda vlády Mark Rutte. 42
Na základě shody hlav států na Evropské radě přijala Rada pro zahraniční věci (FAC) 19. prosince
rozhodnutí, kterým se prodlužují hospodářské sankce vůči Rusku v souvislosti s naplňováním
Minských dohod až do konce července 2017.43

Rada EU: Společné tiskové prohlášení vydané po třetím zasedání Rady přidružení mezi Evropskou unií a
Ukrajinou, 19. 12. 2016 [cit. 2016-12-27]. Dostupný z WWW: http://www.consilium.europa.eu/cs/press/pressreleases/2016/12/19-eu-ukraine-association-joint-press-release/.
41
Evropská rada: European Council meeting (15 December 2016) – Conclusions, 15 December 2016 [cit. 2016-1227], s. 6–7, 9–11. Dostupný z WWW: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/12/15-eucoconclusions-final/.
Alternativně: Evropská rada: European Council conclusions on Ukraine, 15 December 2016, 15/12/2016 [cit. 201612-27]. Dostupný z WWW: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/12/15-eucoconclusions-ukraine/.
42
GOTEV, Georgi. Commission offers to help the Dutch revive EU-Ukraine pact. Euractiv.com [online], 3. 11. 2016
[cit. 2016-12-27]. Dostupný z WWW: https://www.euractiv.com/section/europe-s-east/news/commission-offersthe-dutch-help-to-unblock-the-eu-ukraine-pact/.
43
Rada EU: Russia: EU prolongs economic sanctions by six months, 19/12/2016 [cit. 2016-12-28]. Dostupný
z WWW: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/12/19-sanctions-russia/.
40
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Tématu Minských dohod se dotkla vysoká představitelka Mogheriniová také na ministerském
setkání Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) v první polovině prosince 2016.
Uvedla, že EU neuzná ruskou anexi Krymu. Dále je EU připravena zvýšit svůj příspěvek k naplnění
ujednání Minských dohod a posílení mise OBSE na Ukrajině za účelem zajištění bezpečnosti
komunálních voleb a zvýšení post-konfliktní rekonstrukce. 44

K VÝVOJI V MYANMARU/BARMĚ
Popis problematiky
Země se až do druhé poloviny první dekády 21. století nacházela v mezinárodní izolaci. Přírodní
katastrofy a zhoršující se humanitární situace vedly k humanitární intervenci v roce 2008. Následně
došlo k postupnému otevírání země světu. V roce 2011 byla oficiálně rozpuštěna vojenská junta,
vlády se ujal zvolený parlament, který zároveň na nejvyšší výkonné posty v zemi nominoval bývalé
představitele vojenského režimu. 45 Armáda si i tak udržela silné postavení, protože má kontrolu
nad obranou, vnitřní bezpečností a ochranou hranic. 46 S nástupem civilní vlády byly zahájeny
ekonomické a politické reformy.
V roce 2015 proběhly v zemi parlamentní volby, ve kterých výrazně zvítězila opozice. 47
Vedle předání moci civilní vládě v zemi ale probíhají etnické konflikty, především mezi muslimy a
buddhisty. Situace je nejvážnější v Arakanském státě na západě země, kde se náboženský konflikt
překrývá s konfliktem regionálním. Místní rebelové vedou ozbrojený boj proti vojskům ústřední
vlády.
Od roku 2014 vláda udržuje vztahy se zemí na úrovni dialogu o lidských právech. 48 V červnu 2016
přijala Rada pro zahraniční věci (FAC) strategii vztahů se zemí. Rada zdůrazňuje posilování vztahů
za účelem demokratizace, stabilizace a modernizace země. Za stěžejní považuje Rada dodržování
lidských práv a právního státu. Rada vyzvala i ke snižování náboženského a regionálního napětí
(především s ohledem na situaci v Arakanském státě). Vláda se snaží o vytvoření federální struktury
státu. V roce 2017 by mělo proběhnout přehodnocení dvoustranných vztahů. Rovněž dochází ke
zvyšování obchodní výměny v režimu EBA (vše kromě zbraní). 49
Vedle vývoje v Arakanském státě je situace nestabilní také na východě a severu země. Střety mezi
armádou a rebely v dotčených regionech zhoršuje fakt, že armáda není zcela pod kontrolou civilní

ESVČ: Opening remarks by the High Representative / Vice President Federica Mogherini at the 23rd OSCE
Ministerial Meeting in Hamburg, 08/12/2016 [cit. 2016-12-28]. Dostupný z WWW:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/16745/opening-remarks-high-representative-vicepresident-federica-mogherini-23rd-osce-ministerial_en.
45
XU, Beina, ALBERT, Eleanor. Understanding Myanmar. CFR.org [online], March 25, 2016 [cit. 2016-12-28].
Dostupný z WWW: http://www.cfr.org/human-rights/understanding-myanmar/p14385.
46
VRIEZE, Paul. Rebel Tensions Rise With Myanmar Army’s Offensive. Voanews.com [online], November, 07, 2016
[cit. 2016-12-28]. Dostupný z WWW: http://www.voanews.com/a/rebel-tensions-rise-with-myanmar-armyoffensive/3584811.html.
47
Přehled SZBP červen 2015, s. 11–12. ISSN 2533-4263. Dostupný z WWW:
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=108117.
48
Přehled SZBP květen 2014, s. 14. ISSN 2533-4263. Dostupný z WWW:
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=99932.
49
Rada EU: Council conclusions on EU strategy with Myanmar/Burma, 20 June 2016 [cit. 2016-12-28]. Dostupný
z WWW: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10482-2016-INIT/en/pdf.
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vlády. Ta se snaží zajistit bilaterální setkání se všemi stranami. Armáda navíc decimuje civilní
obyvatelstvo bráněním potravinové pomoci směřující do jednotlivých oblastí. 50
Jednání v institucích EU
ESVČ vydala prohlášení k dění v Arakanském státě. Ocenila snahu vládu zřídit komisi, která má za
úkol prošetřit násilné střety v oblasti. EU je prostřednictvím svého stálého představitele pro lidská
práva Stavrose Lambrinidise v kontaktu s představiteli armády a zdůrazňuje okamžité zahájení
humanitární pomoci osobám, které kvůli násilným střetům musely opustit své domovy. Ozbrojený
konflikt mezi příslušníky náboženských menšin ohrožuje mírový proces a proces národního
usmíření v zemi. EU i nadále podporuje tento proces směřující k zahrnutí všech relevantních skupin
v zemi. Zvláštní důraz je kladen na pozici žen a dětí. EU je připravena poskytnout další asistenci při
mírovém procesu. 51

EU: POSKYTNUTÍ FINANČNÍ PODPORY BURKINĚ FASO
Popis problematiky
Burkina Faso prošla v posledních dvou letech dramatickým vývojem – ukončení vlády prezidenta
Blaise Compaoré a občanský odpor vůči pokusu o svržení přechodné vlády. 52 V návaznosti na tento
vývoj proběhly parlamentní a prezidentské volby. V lednu roku 2016 se úřadu prezidenta ujal Roch
Marc Kaboré a vláda pod vedením Paul Kaba Thieba. Zemi se nevyhnula vzrůstající vlna terorismu.
V lednu 2016 proběhl útok v hlavním městě Ouagadougou na mezinárodní hotel, k jehož spáchání
se přihlásila odnož al-Kajdy. 53
Na začátku prosince 2016 proběhla v Paříži mezinárodní konference o národním plánu
hospodářského a sociálního rozvoje pro období 2016–2020. Konferenci pořádala burkinská vláda
a zúčastnili se jí představitelé partnerských států i mezinárodních institucí (Světové banky). 54
Jednání v institucích EU
Na konferenci oznámila EK prostřednictvím komisaře pro mezinárodní spolupráci a rozvoj Nevena
Mimici poskytnutí finanční podpory ve výši 800 milionů EUR. Finanční prostředky by měly být
určeny na pokrytí nákladů programu hospodářského a sociálního rozvoje. Část prostředků poslouží
k financování reformy veřejné správy, právního státu a dobrého vládnutí (soudnictví, opatření proti
korupci). Dále se bude jednat o vládnutí v oblasti veřejných financí a hospodářské politiky. Další
část finančních prostředků bude určena na zlepšení přístupu obyvatel k pitné vodě. 55
VRIEZE, Paul. Rebel Tensions Rise With Myanmar Army’s Offensive. Voanews.com [online], November, 07, 2016
[cit. 2016-12-28]. Dostupný z WWW: http://www.voanews.com/a/rebel-tensions-rise-with-myanmar-armyoffensive/3584811.html.
51
ESVČ: Statement by the Spokesperson on the recent escalation of violence in Myanmar, 02/12/2016 [cit. 201612-28]. Dostupný z WWW: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/16291/statementspokesperson-recent-escalation-violence-myanmar_en.
52
Přehled SZBP září 2015, s. 6–7. ISSN 2533-4263. Dostupný z WWW:
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=116556.
53
EIZENGA, Daniel, VILLAIÓN, Leonardo A. Taking stock of Burkina Faso’s democracy after al-Qaeda attack.
Washingtonpost.com [online], January 21, 2016 [cit. 2016-12-28]. Dostupný z WWW:
54
Burkina Faso Prime Minister Hosts Partner Conference. Africa.com [online] [cit. 2016-12-28]. Dostupný z WWW:
http://www.africa.com/burkina-faso-prime-minister-hosts-partner-conference/.
55
EK: The European Union strengthens its support for Burkina Faso with € 800 million, 7 December 2016 [cit. 201612-28]. Dostupný z WWW: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4287_en.htm.
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MINISTERSKÉ SETKÁNÍ EU-LAS
Popis problematiky
Liga arabských států (LAS) představuje vlivnou regionální organizaci v oblasti Blízkého východu a
severní Afriky. Organizace usiluje o posilování spolupráce mezi jednotlivými jejími členy. Na půdě
této organizace byly v 90. letech 20. století sjednány dvě dohody – dohoda o nešíření zbraní
hromadného ničení v oblasti Blízkého východu a dohoda o společném boji proti terorismu. 56
Setkání EU-LAS
Dne 20. prosince proběhlo zasedání ministrů zahraničí zemí EU a LAS v Káhiře, kterého se
zúčastnila vysoká představitelka Mogheriniová. Uvedla, že je v zájmu obou regionálních organizací
usilovat o mír v oblasti Sýrie, Libye, Palestiny i Jemenu. Zdůraznila ukončení války v Sýrii a přechod
k mírovému stavu, do něhož budou zahrnuti všichni občané země. 57
Na jednání byla přijata deklarace, 58 v níž první významná část se věnuje strategické spolupráci a
dialogu. Ministři vyzvali ke zvážení možnosti pořádat euro-arabský summit na nejvyšší úrovni
k posílení spolupráce ve strategických oblastech a setkávání vyšších úředníků a představitelů státní
správy. Dále potvrdili principy spolupráce a rozvoj diplomatických nástrojů jako jediného možného
způsobu komunikace. Stranou nezůstalo také potvrzení důležitosti pracovní mobility a migrace
jako nového impulzu pro rozvoj dotyčných států. Na léta 2016–2018 je v platnosti následující
společný pracovní program:
−
−

Projekty včasného varování, humanitární asistence, lidská práva, občanská společnost a práva žen,
aktivní činnost členských států;
Druhá fáze projektu posilování kapacit pro reakci na krizi států LAS.

Konkrétní projekty jsou v daném regionu prováděny i prostřednictvím Evropské politiky sousedství
(ENP) a Unie pro Středomoří.
Ministři se dále věnovali konkrétním politickým otázkám:
−

blízkovýchodnímu mírovému procesu (zdůraznění dvoustátního řešení, odmítnutí izraelského
budování osad na okupovaných palestinských územích), podpora činnosti blízkovýchodního
kvartetu, francouzské iniciativy a egyptského úsilí. 59

ESVČ: League of Arab States (LAS), 08/08/2016 [cit. 2016-12-29]. Dostupný z WWW:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/7933/league-arab-states-las_en.
57
ESVČ: Mogherini to League of Arab States: Only common response to terrorism can bring results, 20/12/2016
[cit. 2016-12-29]. Dostupný z WWW: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquartershomepage/17641/mogherini-league-arab-states-only-common-response-terrorism-can-bring-results_en.
58
ESVČ: Declaration adopted at the Fourth League of Arab States - European Union Ministerial Meeting,
20/12/2016 [cit. 2016-12-29]. Dostupný z WWW: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquartershomepage/17651/declaration-adopted-fourth-league-arab-states-european-union-ministerial-meeting_en.
59
Viz Přehled SZBP červen 2016, s. 7–8. ISSN 2533-4263. Dostupný z WWW:
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=93678.
Izrael dle dostupných informací využívá vztahy s Egyptem ke zlepšování vztahů s ostatními arabskými státy
v regionu, především potom využití vlivu na Palestince, aby přistoupili na podmínky stanovené v Arabské mírové
iniciativě.
K tomu viz ABDULLAH, Albaraa. What role will Egypt play in Palestine-Israel peace path? Al-Monitor.com [online],
June 15, 2016 [cit. 2016-12-29]. Dostupný z WWW: http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/06/egyptrole-peace-process-israel-palestine.html.
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−
−
−
−

Sýrie a nutnost urychleného ukončení bojů, poskytnutí finančních prostředků pro pomoc
vysídleným osobám, politický přechod založený na zahrnutí všech proudů ve společnosti (k Sýrii viz
dále).
V Jemenu je nutné okamžitě ukončit boje a zahájit mírový proces dle návrhů Rady pro spolupráci
arabských států v Zálivu (GCC).
LAS a EU podporují vládu národní shody v Libyi, její činnost a činnost ostatních státních institucí,
které jednají v zájmu vlády; okolní státy, LAS i EU se musejí i nadále usilovně věnovat politickému
přechodu v zemi.
Libanon, Irák, Írán, Súdán a Somálsko.

K nové vládě v Libanonu
Po zvolení nového libanonského prezidenta Michela Aúna byla v zemi v druhé polovině prosince
sestavena také nová vláda pod vedením Šáda al-Haríriho. Vláda se skládá z třiceti ministrů, kteří
zastupují náboženské i politické skupiny v zemi. 60
Vysoká představitelka Mogheriniová k sestavení uvedla, že před vládou stojí úkol udržet
demokratickou a inkluzivní tradici libanonské politiky a společnosti, dále podpořit svrchovanost
země a její nezávislost. Vláda se rovněž musí zasadit o transparentní obnovení legitimity
demokratických institucí, především ve vztahu ke konání parlamentních voleb v roce 2017.
Mogheriniová dále zdůraznila nový rámec spolupráce EU s Libanonem, který byl podepsán
v listopadu. 61

SJEDNÁNÍ MÍROVÉ DOHODY V SÝRII
Popis problematiky
Dění v Sýrii v prosinci 2016 bylo značně turbulentní. V druhé polovině měsíce obsadila vládní vojska
ústřední oblasti města Aleppa, které do té doby byly pod kontrolou povstaleckých jednotek. Za
přispění Ruska a Turecka byla mezi vládními vojsky a povstaleckými jednotkami sjednána dohoda
o evakuaci města. Ruský prezident Vladimir Putin prohlásil, že dobytí a následná evakuace města
Aleppa jsou součástí normalizace situace v Sýrii a předstupněm pro sjednání mírové dohody mezi
umírněnou opozicí a vládou prezidenta Bašára Asada. 62 Následně po této události oznámily ruská
a turecká strana souhlas o znění dohody o příměří. S opozičními skupinami se sešel turecký ministr
zahraniční Mevlüt Çavuşoğlu v Kataru. Z okruhu skupin, se kterými ale chtějí jednat, byla vedle
Islámského státu také vyloučena skupina napojená na Kurdy. 63
Dohoda o zastavení bojů mezi vládními vojsky a opozičními jednotkami byla podepsána 29.
prosince. Text dohody, podle níž vstoupilo příměří v platnost v noci na 30. prosince, obsahuje sedm
Lebanon forms new government: televised statement. Reuters.com [online], Dec 18, 2016 [cit. 2016-12-29].
Dostupný z WWW: http://www.reuters.com/article/us-lebanon-government-idUSKBN1470UZ.
61
ESVČ: Statement by the High Representative/Vice-President Federica Mogherini on the formation of a new
government in Lebanon, 19/12/2016 [cit. 2016-12-29]. Dostupný z WWW:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/17530/statement-high-representativevicepresident-federica-mogherini-formation-new-government_en.
Viz Přehled SZBP listopad 2016, s. 20. ISSN 2533-4263. Dostupný z WWW:
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=108721.
62
Syrian army reclaims east Aleppo. Middleeasteye.net [online], 24 December 2016 [cit. 2016-12-30]. Dostupný
z WWW: http://www.middleeasteye.net/news/syrian-army-take-control-rebel-held-east-aleppo-putin-russiaevacuation-1812557011.
63
SHARMA, Suraj. Turkey and Russia agree on Syria ceasefire blueprint. Middleeasteye.net [online], 28 December
2016 [cit. 2016-12-30]. Dostupný z WWW: http://www.middleeasteye.net/news/russia-turkey-agree-syriaceasefire-plan-1050246968.
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bodů. Příměří se vztahuje na celé území Sýrie kromě oblastí pod kontrolou Islámského státu.
Turecká strana bude garantovat neporušování příměří ze strany opozičních jednotek, ruská naopak
bude hlídat chování vládních jednotek. Po vstupu dohody v platnost nesmí žádná z nesvářených
stran obsazovat další územní zisky než ty, které ovládala v čase vstupu dohody v platnost. Rusko i
Turecko poskytnou mezinárodnímu společenství mechanismus dohledu na plnění dohody o
příměří. Politická jednání začnou do jednoho měsíce od vstupu dohody v platnost. 64 Humanitární
pomoc bude poskytnuta a Rusko a Tureckou zajistí její doručení. 65
Dne 29. prosince doručili stálí zástupci Ruska a Turecka při OSN soubor slibovaných dokumentů i
Radě bezpečnosti OSN. Podle těchto dokumentů má po vstupu účinného příměří v platnost
proběhnout politické jednání a přechod k mírové vládě podle principů stanovených dřívějšími
rezolucemi RB OSN, především z prosince 2015 (2254(2015)), podle niž má přechod k demokracii
probíhat na základě rozhodnutí syrského lidu a jednání syrských znesvářených stran. 66 Turecká
strana uvedla, že je i nadále připravena poskytovat asistenci. Dalším společným krokem turecké a
ruské strany je zřízení společné monitorovací komise, která bode dohlížet na dodržování příměří a
správu kontrolních stanovišť, navrhovat jednotlivým smluvním stranám potrestání těch osob,
které dohodnuté podmínky příměří porušují. Kontrolní stanoviště vzniknou v konfliktních
oblastech na linii styku mezi oběma znesvářenými stranami. Ruská i turecká strana se zavazují, že
se budou snažit dojednat takové podmínky mezi smluvními stranami, aby vyhovovaly všem.
V případě, že by se nedařilo sjednat finální dohodu, ruská i turecká strana budou vyžadovat po
straně, která poruší příměří, ukončení násilí. Ruská i turecká strana si vyhrazují právo zasáhnout a
příměří vynutit. Tato opatření zůstávají v platnosti po dobu platnosti režimu o příměří. Součástí
balíčku dokumentů je rovněž prohlášení syrské vlády i povstaleckých skupin o zřízení delegací pro
jednání o míru v Astaně, o nutnosti politického dialogu a řešení situace mírovou cestou.
Z dokumentů rovněž vyplývá, že rozhovory v Astaně se dají očekávat nejdříve v druhé polovině
ledna 2017, konkrétně po 23. lednu. 67
RB OSN přijala k příměří v Sýrii rezoluci, kde dohoda a činnost Ruska a Turecka byly přijaty
o oceněny. Zároveň ale byly vzneseny námitky a připomínky. Dle zpráv se totiž liší jednotlivé verze
dohody pro vládní a opoziční stranu (k tomu viz dále), což je dle britské strany nutné vyřešit.
Dohoda a následný balíček dokumentů obsahuje dle francouzské strany několik problematických
bodů: není zřejmé, zda se jedná pouze o opatření k udržování příměří, či úsilí k nastolení dalšího
pokroku s mírovými rozhovory; RB rovněž neobdržela seznam opozičních skupin, které se k dohodě
Dojde k tomu v kazašské Astaně. Turecká strana dle dostupných informací usiluje o to, aby se rozhovorů
účastnila Saúdská Arábie, Írán, Katar a Spojené státy americké.
Spojené státy ale nehodlají na seznam teroristických organizací zapsat kurdskou opozici PYD a kurdské vojenské
jednotky YPG. Turecko proto osočuje americkou stranu z podpory teroristů.
SHARMA, Suraj. Turkey and Russia agree on Syria ceasefire blueprint. Middleeasteye.net [online], 28 December
2016 [cit. 2016-12-30]. Dostupný z WWW: http://www.middleeasteye.net/news/russia-turkey-agree-syriaceasefire-plan-1050246968.
65
Syria ceasefire deal — the unsigned draft text. Trtworld.com [online], 29 Dec 2016 [cit. 2016-12-30]. Dostupný
z WWW: http://www.trtworld.com/mea/syria-ceasefire-deal-the-unsigned-draft-text-263103.
66
Rezoluce tyto principy převzala z Ženevského komuniké z roku 2012.
Resolution 2254 (2015) Adopted by the Security Council at its 7588th meeting, on 18 December 2015. UN.org
[online] [cit. 2016-12-30]. Dostupný z WWW:
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67
Letter dated 29 December 2016 from the Permanent Representative of the Russian Federation to the United
Nations and the Chargé d’affaires a.i. of the Permanent Mission of Turkey to the United Nations addressed to the
Secretary-General and the President of the Security Council. Un.org [online], 29 December 2016 [cit. 2016-12-30].
Dostupný z WWW: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2016/1133.
64

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

18
připojují, a tak se odkazuje na dřívější rezoluce RB, které vylučují z mírového procesu pouze
teroristické organizace. 68 Rezoluce dále obsahuje termín dalšího kola ženevských mírových
rozhovorů mezi oběma stranami. To proběhne po setkání v Astaně 8. února 2017. 69
Dle informací přímo ze Sýrie se i přes sjednané příměří vyskytovaly střety mezi opozičními a
vládním jednotkami včetně protivládních protestů. Představitelé opozice uvedli, že text dohody
není zcela jasný a klade rozdílné nároky na obě strany. Mírová jednání pravděpodobně nepovedou
k odstranění prezidenta Bašára Asada z jeho úřadu, což byl hlavní požadavek a cíl občanské války
v uplynulých šesti letech. Přežití dohody o příměří tak není zcela jisté. Další kritikou ze strany
protivládních skupin je fakt, že ze skupin, které nejsou zahrnuty do mírové dohody, nebyl vyčleněn
Hizballáh, který v současnosti kontroluje jihozápad země. 70
Jednání v institucích EU
Ukončení násilí a sjednání dohody o příměří ocenila vysoká představitelka Mogheriniová
v prohlášení ESVČ vydaném 30. prosince. Uvedla, že EU se neúčastní dění v Sýrii z hlediska
vojenských akcí ale pouze zprostředkováním jednání a humanitární činností. S tureckým ministrem
zahraničí Mevlütem Çavuşoğlu a zvláštním zmocněncem OSN pro Sýrii Staffanem de Misturou
koordinovala činnost EU. V polovině ledna podle ní proběhne série dvoustranných jednání
s regionální aktéry za účelem nalezení společného postoje pro post-konfliktní obnovu a rozvoj
Sýrie, stejně jako k vyjasnění postojů před ženevskými mírovými rozhovory, které jsou OSN
naplánovány na 8. února 2017. EU rovněž plánuje uspořádat dárcovskou konferenci pro Sýrii,
obdobnou té v Londýně v únoru 2016. 71 Mogheriniová dále zdůraznila nutnost humanitární
pomoci, sjednání míru prostřednictvím politického dialogu zúčastněných stran a boj proti
teroristické organizaci Islámský stát v Sýrii. 72
Téma Sýrie bylo také předmětem konference o budoucnosti vývoje ve Středomoří, která se konala
na začátku prosince v Římě. 73 V projevu na této konferenci uvedla vysoká představitelka
Mogheriniová zájem EU na nalezení míru v Sýrii. Zdůvodnila úsilí EU o spolupráci s regionálními
aktéry; podle ní totiž pouze regionální shoda na řešení konfliktu může překonat mocenské změny
ve světových velmocích. Mogheriniová také naznačila, že EU zahájila dvoustranná jednání
s regionálními aktéry, během nichž jsou diskutovány otázky:
−

budoucí uspořádání Sýrie ve vztahu k okolním státům a regionální stabilitě, včetně vnitřního
uspořádání země, aby bylo možné předcházet obdobným občanským válkám;

Dle informací ale není opoziční blok jednotný z hlediska vůle dodržovat mírové ujednání (viz dále).
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−

usmíření v rámci země včetně podpory občanské společnosti a vytvoření mechanismů pro
komunikaci mezi dříve znesvářenými státy;
post-konfliktní rekonstrukce.

V projevu Mogheriniová zdůraznila úlohu, jakou při zvládání syrské občanské války sehrály okolní
státy, a pomoc a asistenci, kterou EU poskytuje a plánuje poskytovat Libanonu, Turecku a
Jordánsku. Rovněž zdůraznila, že EU i nadále počítá s partnerstvím s Tureckem v řešení syrské krize
a s ní související migrační vlny. Z projevu je možné vyčíst, že EU nepočítá, že by po mírových
rozhovorech bylo možné, aby prezidentem i nadále zůstal Bašár Asad. 74

ZÁVĚRY RADY K JIŽNÍMU SÚDÁNU A SEVERNÍ KOREJI
Popis problematiky
V roce 2015 došlo k sestavení vlády národní jednoty, v níž vedle sebe zasedli dřívější úhlavní
rivalové prezident Salva Kiir a jako vice-prezident Riek Machar. V červenci 2016 došlo ke zhoršení
bezpečnostní situace v zemi, kdy došlo v hlavním městě ke střetům mezi vojenskými jednotkami
obou dříve znesvářených rivalů. Prezident Kiir se situaci pokusil vyřešit jmenováním Tabana Deng
Gaie z jiného opozičního proudu novým vice-prezidentem. Machar ale v reakci na to v září vyzval
k obnovení války. Největší intenzity nabraly střety v jižním části země okolo města Yei, kde také dle
nevládních organizací docházelo k nejvýraznějšímu porušování lidských práv ze strany příslušníků
obou táborů. 75 Přitom město Yei bylo považováno za jedno z posledních bezpečných měst,
kterému se vyhnuly boje před rokem 2015. 76
RB OSN přijala v prosinci rezoluci 2327, podle níž byl prodloužen mandát mise OSN v Jižním Súdánu
(UNMISS) až do prosince 2017 a byla rozšířena její působnost, nově se také bude starat o
dodržování lidských práv a vyšetřování jejich porušení, ochranu civilistů, zajištění podmínek pro
doručení humanitární pomoci, asistenci při zajišťování zavádění případných mírových dohod a
dalších dohod, které mají stabilizovat situaci v zemi. 77
Jednání v institucích EU
K situaci v zemi přijala Rada pro zahraniční věci (FAC) závěry na zasedání 12. prosince 2016.78 Rada
vyzvala k dodržování lidských práv, ukončení bojů, zajištění humanitární pomoci. Podle Rady by
mělo dojít k naplnění rezoluce OSN o vytvoření regionálních mezinárodních ochranných jednotek
a jejich vyslání do oblasti. EU je připravena zavést autonomní sankční režim proti osobám, které
vytvářejí překážky pro sjednání míru a podílejí se na porušování lidských práv.
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Závěry Rady o severokorejském jaderném programu
S ohledem na pokusy související se severokorejským jaderným programem (balistické rakety)
z druhé poloviny roku 2016 79 přijala Rada závěry odsuzující tyto testy. Rada vyzvala, aby se Severní
Korea navrátila k mezinárodnímu jednání. EU i nadále vítá sankční režim OSN a v případě nutnosti
je připravena zavést i autonomní opatření. 80
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