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EVROPSKÁ UNIE A POLITIKA ROZŠÍŘENÍ
(Vztah k Turecku a zemím západního Balkánu)
K POLITICKÉMU JEDNÁNÍ V ČERNÉ HOŘE
Popis problematiky
Černá Hora bývá označována za stát nejvíce připravený k integraci do euro-atlantických a
evropských struktur. V roce 2012 Rada souhlasila s otevření přístupových jednání se zemí.
V loňském roce bylo otevřeno osm přístupových kapitol. EK hodnotí pozitivně pokrok Černé Hory,
včetně jejího zapojení do regionální spolupráce. 1 Předběžně jsou uzavřeny kapitoly 25 (věda a
výzkum) a 26 (školství a kultura). 2
V prosinci 2015 ministři zahraničí členských států Severoatlantické aliance (NATO) vyzvali Černou
Horu, aby zahájila přístupová jednání. 3
Současnou černohorskou politiku sužuje politická krize, kterou vyvolalo hlasování o nedůvěře
vládě v lednu letošního roku. Ačkoli hlasování dopadlo pro vládu úspěšně, došlo k rozkolu mezi
dvěma nejbližšími spojenci – vládní Demokratickou stranou socialistů premiéra Milo Djukanoviće
a Sociálně demokratickou stranou Ranka Krivokapiće. Po hlasování o nedůvěře usiloval premiér
Djukanović o odvolání Krivokapiće z postu předsedy parlamentu.
Opoziční strany obviňují současnou vládu z volebních podvodů a zneužívání veřejných finančních
prostředků pro stranické účely. Opozice dále požaduje přístup ke kontrole státních agentur a
institucí (bezpečnostní služba, ústřední volební komise, státní vysílací společnost, úřad práce,
protikorupční agentura). Opoziční strany dále kritizují, že vládní Demokratická strana socialistů
nedisponuje dostatečnou legitimitou. Podle nich je třeba, aby termín blížících se parlamentních
voleb byl určen na základě všeobecné dohody hlavních politických stran. 4 V druhé polovině března
byly rozhovory o předčasných volbách obnoveny.
Jednání v institucích EU
Dne 29. března se sešla vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
Federica Mogheriniová s premiérem Milo Djunakovićem. 5 Mogheriniová ocenila soulad
černohorské oficiální politiky se společnou zahraniční a bezpečnostní politikou EU. Podle
Mogheriniové je Černá Hora spolehlivý partner EU v regionu. Další stabilizace tohoto regionu bude
dosažena poté, co země vstoupí do NATO. 6 Stranou nezůstala ani současná politická krize.
Směřování země do EU je „celonárodní“ projekt a neměl by být ovlivňován momentálním
rozložením vnitropolitických sil. Oba se tedy shodli, že další pokrok země v této oblasti je společnou
odpovědností jak momentálně vládních, tak i opozičních sil. Dále je nutné dosáhnout zlepšení
situace v oblasti vlády práva. Djukanović Mogheriniovou informoval o opatřeních, která byla přijata
v souvislosti s konáním letošních parlamentních voleb.

1

Blíže viz EK: Montenegro 2015 Report, 10. 11. 2015, ZDE.
Delmne.ec.europa.eu: Accession of Montenegro to the EU, ZDE.
3
NATO.int: Enlargement, 3. 12. 2015, ZDE.
4
Balkaninsight.com: Election Deal Talks to Resume in Montenegro, 28. 3. 2016, ZDE.
5
ESVČ: Mogherini discusses political situation & foreign policy with Montenegro’s PM Djukanović, 30. 3. 2016, ZDE.
6
Další pokrok v této otázce se očekává na summitu NATO ve Varšavě v červenci letošního roku.
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VSTUP STABILIZAČNÍ A ASOCIAČNÍ DOHODY S KOSOVEM V PLATNOST
Popis problematiky
V říjnu loňského roku byla podepsána stabilizační a asociační dohoda s Kosovem. 7 Na úrovni EU
došlo k souhlasu se smlouvou letos v lednu (Evropský parlament) a únoru (Rada). 8 Tato dohoda
spadá do výlučné pravomoci EU (EU-only, podle čl. 217 SFEU), protože byla sjednána po vstupu
Lisabonské smlouvy v platnost. Ratifikační proces jednotlivých států tak není nadále nutný, 9 ačkoli
jednotlivé státy si můžou vyžádat posudek Soudního dvora k posouzení slučitelnosti zamýšlené
dohody se Smlouvami (čl. 218(10) SFEU).
Stabilizační a asociační dohoda vstoupila v platnost k 1. dubnu 2016 (viz dále).
Na konci března oznámili představitelé opozičních stran (Vetevendosje, Aliance pro budoucnost
Kosova AAK, Iniciativa pro Kosovo NISMA) přerušení protestů proti vládním stranám na neurčito.10
Opoziční strany dlouhodobě blokovaly jednání parlamentu kvůli sjednání dohody se Srbskem,
která rovněž zaručila vznik asociace srbských municipalit s určitou mírou autonomie. Zároveň o
necelý týden později kosovská opozice odmítla mezinárodní dohodu o vymezení hranic s Černou
Horou. Podle této dohody by země měla přijít o 8 tisíc hektarů půdy. 11 Dohodu připravila
mezinárodní komise, kterou najala prezidentka Atifete Jahjagová.
Jednání v institucích EU
V polovině března proběhlo jednání vysoké představitelky Mogheriniové s kosovským premiérem
Isou Mustafou. 12 Jednali o překonání vnitropolitického konfliktu, dále o vstupu stabilizační a
asociační dohody v platnost k 1. dubnu. Zmínili také vízovou liberalizaci; podle zprávy EK z prosince
2015 Kosovo splnilo většinu podmínek pro zahájení rozhovorů o vízové liberalizaci. 13

JEDNÁNÍ S TURECKEM, MIMOŘÁDNÁ EVROPSKÁ RADA K MIGRACI
Popis problematiky
Sjednání dohody s Tureckem a důsledné dodržování zásady, které dosavadní dohody přinášejí, je
základem pro řešení migračního tlaku na evropské země.
Před jednáním 7. března Turecko oznámilo nové požadavky na navýšení poskytnutých prostředků
o další 3 miliardy EUR, zrušení vízové povinnosti pro turecké občany do zemí EU a urychlení
přístupových jednání. 14

7

Přehled SZBP říjen 2015, ZDE.
Přehled SZBP únor 2016, ZDE.
9
Evropská komise: EU starts the Stabilisation and Association Agreement negotiations with Kosovo, 28. 10. 2013, ZDE.
Viz též Evropský parlament: MEPs ratify EU-Kosovo Association Agreement, 21. 1. 2016, ZDE.
10
Balkaninsight.com: Kosovo Opposition Put Street Protest on Hold, 25. 3. 2016, ZDE.
11
Balkaninsight.com: Border Deal Confirmation Angers Kosovo Opposition, 31. 3. 2016, ZDE.
12
ESVČ: Federica Mogherini met with Prime Minister of Kosovo Isa Mustafa, 17. 3. 2016, ZDE.
13
Evropská komise: Report from the Commission to the European Parliament and the Council: Third report on
progress by Kosovo* in fulfilling the requirements of the visa liberalisation roadmap, COM(2015) 906 final, 18. 12.
2015, ZDE.
14
Politico.eu: Turkey demands extra €3 billion of EU help on refugees, 7. 3. 2016, ZDE.
8
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Jednání v institucích EU – setkání s Tureckem 7. března
V první polovině března proběhlo jednání hlav členských států s Tureckem. 15 Na tomto jednání
bylo diskutováno dosavadní plnění společného akčního plánu EU-Turecko. Země se na tomto
jednání zavázala ke zvýšenému úsilí k zabránění nelegálního překračování Egejského moře
osobami, které by v členských státech EU nedosáhly na mezinárodní ochranu. To zástupci EU
ocenili. Odhalení mimořádné a nelegální migrace má napomoct také nedávno spuštěná námořní
mise Severoatlantické aliance (NATO) v oblasti Egejského moře. V rámci jednání byly přijaty
závěry 16, které stanovily principy další spolupráce a požadavky obou stran (jak EU, tak i Turecka):
−

−
−
−
−

Návrat migrantů bez nároku na udělení azylu v evropských zemích z Řecka do Turecka na náklady
EU;
Urychlení vízové liberalizace, zrušení vízové povinnosti nejpozději do konce června 2016;
Urychlení vyplácení finančních prostředků určených na zlepšení situace běženců v Turecku;
Příprava a otevření dalších kapitol přístupového jednání s Tureckem;
Další projekty na zlepšení situace lidí, kteří zůstali v Sýrii.

Vzhledem k tomu, že se v některých bodech jedná o závazky EU vůči Turecku v souvislosti s jeho
přístupovým jednání, EU klade důraz na kvalitu demokracie v zemi, a proto zástupci EU také
zmiňovali svobodu médií při jednání. Kvalitu demokracie vyzdvihla před jednáním také vysoká
představitelka Mogheriniová a zdůraznila její důležitost pro EU. Podobně je důležité obnovení
kurdského mírového procesu tak, aby turecká vláda jednala s těmi představiteli Kurdů, kteří situaci
chtějí řešit nenásilně. EU i nadále bude Stranu kurdských pracujících (PKK) držet na seznamu
teroristických organizací. 17
Dalším výstupem setkání bylo zdůraznění bodů, které jsou stěžejní pro další společné (evropské)
zvládnutí současné krize.
−
−
−
−
−

Podpora Řecku (humanitární, ochrana hranic, podpora pro zajištění kapacit agentury Frontex na
řeckém území k zajištění kontrol a evidence běženců a boje proti pašerákům lidí);
Urychlení plnění závazků o dočasné relokaci osob z Řecka do dalších států EU (včetně podpory ze
strany členských států azylovému systému v Řecku);
Úzká spolupráce se zeměmi západního Balkánu;
Zavádění opatření a dobrovolného návratu a dalších humanitárních opatření s Tureckem;
Přijetí jakéhokoli nutného opatření pro boj s pašeráky lidí.

Jednání v institucích EU – Rada o pomoci Řecku a dalším západobalkánským státům
Rada dne 15. března přijala nařízení o založení nouzového mechanismus EU podpory Řecku a
dalším států se značným množstvím osob, které v nedávné době vstoupily na území daného státu.
Nařízení umožňuje EU poskytnout okamžitou a efektivní pomoc v případě zvláště závažné situace
přímo v místě potřeby. Pomoc je zaměřena na tři cíle: záchrana života, předcházení nelidským
podmínkám a zajištění lidské důstojnosti. Tyto cíle v sobě zahrnují také poskytnutí materiální
pomoci.
V současnosti je pomoc podle tohoto nařízení poskytována v součinnosti s řeckými úřady. Evropská
komise předpokládá náklady na tuto pomoc ve výši 300 milionů EUR v letošním roce, dalších 200
milionů EUR bude poskytnuto v roce 2017 i 2018. Nouzový mechanismus může být spuštěn také
v případě událostí s vlivem na zhoršení humanitárních podmínek (jaderná událost, teroristický
15

Rada EU: Meeting of the EU heads of state or government with Turkey, 07/03/2016, 7. 3. 2016, ZDE.
Rada EU: Statement of the EU Heads of State or Government, 07/03/2016, 8. 3. 2016, ZDE.
17
ESVČ: Remarks by the High Representative/Vice-President Federica Mogherini upon arrival at the meeting of EU
heads of state or government with Turkey, 7. 3. 2016, ZDE.
16
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útok, epidemie). Použití tohoto nařízení se vztahuje pouze na ty případy, kdy pomoc členských
států a EU není účinná.
Nařízení vstoupilo v platnost dne 16. března. 18
Evropská komise dále oznámila uvolnění finanční podpory ve výši 445 milionů EUR na snižování
následků syrské občanské války. Prostředky budou poskytnuty OSN a dalším mezinárodním
organizacím a mezinárodním nevládním organizacím za účelem zajištění potravinové pomoci,
zdravotnických potřeb a péče, pitné vody a technologií jejího čištění a hygienických potřeb.
Prostředky budou poskytnuty na financování projektů v Sýrii, Libanonu, Jordánsku a Turecku. 19
Jednání v institucích EU – Prohlášení EU-Turecko 18. března
Během setkání Evropské rady se zástupci Turecka ve dnech 17. a 18. března byla sjednána další
opatření směřující na snížení migračního tlaku. Ze setkání vyplynulo následující prohlášení. 20
V něm jsou obsaženy tyto závěry:
−
−

−

Členové Evropské rady podpořili turecké aktivity boje proti terorismu.
V hodnocení plnění akčního plánu z listopadu 2015 účastníci summitu ocenili pokrok, kterého
turecká strana dosáhla. Podařilo se otevřít turecký pracovní trh Syřanům, kteří v zemi pobývají se
statusem dočasné ochrany. Země rovněž zavedla nová pravidla pro udělování víz pro Syřany a další
národnosti. Došlo také k navýšení činnosti pobřežní stráže a policie.
Spolupráce EU a Turecka v omezení (až zabránění) mimořádné migrace z Turecka na evropskou
pevninu byla rozšířena o misi NATO.

K účinnějšímu zvládnutí dalšího tlaku byla dojednána nová opatření:
−

−

−

Navracení všech běženců, kteří se po 20. březnu vydají z Turecka na řecké ostrovy. Běženci na
řeckých ostrovech budou evidování za účelem zjištění, zdali mají nárok na mezinárodní ochranu
v evropských státech. To bude probíhat pod dohledem mezinárodních (UNHCR) a evropských
institucí. Mezi Tureckem a Řeckem bude zahájena dvoustranná spolupráce (vzájemná výměna
úředníků, kteří budou přítomni na území sousedního státu). Náklady spojené s návratem běženců
do Turecka budou hrazeny ze zdrojů EU.
Za každého Syřana, který bude navrácen z řeckých ostrovů do Turecka, přijme EU jednoho Syřana,
který má podle dostupných informací nárok na udělení mezinárodní ochrany ve státech EU. Tento
mechanismus bude provozován za asistence EK a dalších mezinárodních institucí. Přednost
dostanou ty osoby, které na území EU nelegálně nevstoupily a ani se o to nepokusily. Přijatí Syřané
budou v EU přesídleny podle již dříve dohodnutých pravidel. 21 Podle těchto pravidel zbývá
k přesídlení ještě 18 tisíc osob, další osoby budou přesídleny na základě dobrovolného ujednání až
do celkového počtu 54 tisíc. EK byla oceněna za návrh změny relokačních pravidel, podle něhož by
další dobrovolné závazky členských států o přijetí dalších osob byly odečteny z dřívějších
ujednaných a nepřidělených míst. Za předpokladu, že se nepodaří mimořádnou migraci snížit a
zároveň počet osob přesídlených podle tohoto mechanismu se bude blížit počtům výše uvedeným,
bude celý mechanismus přezkoumán. Mechanismus bude zrušen, pokud počty přesídlených osob
výrazně převýší uvedené počty.
Turecko se zavázalo k učinění všech nutných opatření k zabránění vzniku nových námořních a
suchozemských cest na evropskou pevninu.

18

Nařízení Rady (EU) 2016/369 ze dne 15. března 2016 o poskytování mimořádné podpory v rámci Unie, 16. 3. 2016,
ZDE.
19
Evropská komise: Syria Crisis: European Commission announces €445 million in humanitarian aid, 15. 3. 2016, ZDE.
20
Rada EU: Prohlášení EU a Turecka, 18. března 2016, 18. 3. 2016, ZDE.
21
Jedná se o dobrovolné přesídlení běženců podle závěrů Rady pro vnitro a spravedlnost (Justice and Home Affairs,
JHA) ze dne 20. července 2015.
Viz Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 25. 6. do 20. 7. 2015, ZDE.
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Až dojde k zastavení či alespoň výraznému snížení počtu osob překračujících Egejské moře, bude
spuštěn dobrovolný humanitární mechanismus.
Členské státy zahájí opatření směřující ke zrušení vízové povinnosti pro turecké občany do konce
června 2016 za předpokladu, že Turecko splní veškeré stanovené podmínky. Turecko má tyto
podmínky splnit do konce dubna. Konečné rozhodnutí je na Evropském parlamentu a Radě.
Dojde k urychlenému proplácení finančních prostředků v rámci nástroje pro uprchlíky (facility for
refugees). EU se zavázala, že poskytne další 3 miliardy EUR v případě, že budou určené finanční
prostředky vyčerpány a uvedené závazky budou splněny.
Budou pokračovat přípravné práce na otevření dalších přístupových kapitol. Další kapitola 33 o
finančních a rozpočtových pravidlech by měla být otevřena ještě během nizozemského
předsednictví. EU i Turecko ocenily vytváření celní unie.
EU i Turecko budou spolupracovat při zlepšování humanitárních podmínek v Sýrii, především
v oblastech blízko turecké hranice (tedy koncept safe zone, který se objevil již na setkání EU
s Tureckem 7. března). 22 Tato opatření mají směřovat k tomu, aby Syřané nemuseli opouštět zemi
a mohli v určitém zaručeném standardu přečkat do skončení občanské války.
Všechna opatření budou měsíčně monitorována a v případě nutnost dojde ke svolání dalšího
setkání EU a Turecka.

Závěry Evropské rady 17. a 18. března ve vztahu k vnější činnosti
Vedle prohlášení EU-Turecko přijala Evropská rada vlastní závěry. 23 Ve vztahu k vnější činnosti EU
zástupci vlád členských států zdůraznili nutnost sjednat účinné dohody o návratech mezi Řeckem
a Tureckem a EU a Tureckem. EK má zajistit podporu Řecku při provádění dohodnutých opatření
mezi EU a Tureckem. Evropská rada ocenila sdělení EK 24, v němž jsou zmíněny právní úpravy
v azylových zákonech Řecka a Turecka. Prostřednictvím těchto změn budou umožněny návraty
z Řecka do Turecka. To vyžaduje, aby v Řecko uznalo Turecko jako bezpečnou zemi. Veškerá další
spolupráce s Tureckem je možná pouze za předpokladu, že Turecko bude respektovat principy
demokracie a právního státu, lidská práva včetně svobody projevu.
Evropská rada zdůraznila spolupráci a koordinaci se zeměmi západního Balkánu, EU by měla rovněž
poskytnout finanční pomoc Jordánsku a Libanonu. Podle Evropské rady musejí být důsledně
monitorovány vznikající trasy nelegální migrace. Zvláště důležité je zesílení boje proti
převaděčským sítím a pašerákům lidí. EU je připravena podpořit libyjskou vládu národní shody.
Evropská investiční banka se má podílet na financování projektů udržitelného růstu, výstavby
infrastruktury a sociální soudržnosti v zemích jižního sousedství a západního Balkánu.

22

Politico.eu: Turkey wants EU help on safe zones in Syria, 7. 3. 2016, ZDE.
Rada EU: European Council conclusions, 17-18 March 2016, 18. 3. 2016, ZDE.
24
K tomu viz Evropská komise: Šest zásad pro další rozvoj spolupráce mezi EU a Tureckem při řešení migrační krize,
16. 3. 2016, ZDE.
23
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HLAVNÍ BODY AGENDY SZBP EU
(Aktivity v oblasti Společné zahraniční a bezpečnostní politiky
a vnějších vztahů EU)
VÝSLEDKY RADY PŘIDRUŽENÍ EU-MOLDAVSKO
Popis problematiky
Po politických protestech z přelomu let 2015 a 2016 25 došlo k relativnímu uklidnění situace v zemi.
Na plenární schůzi dne 26. února přijal parlament deklaraci o stabilizaci a modernizaci země, v níž
se kluby parlamentních stran přihlásily k urychleným reformám politickým, ekonomickým a
sociálním, směřování do struktur EU a jednotnosti země. 26
Pokroku se podařilo dosáhnout při jednání o obnovení mírových rozhovorů o Podněstří. O
obnovení mírových rozhovorů se výrazně zasadil premiér Pavel Filip. V souvislosti s prohloubenou
a komplexní dohodou o volném obchodu (DFCTA), která souvisí s asociační dohodou, premiér Filip
usiluje, aby se na výrobky firem z Podněstří vztahovaly obdobné podmínky jako na moldavské
zboží. Rozhovory ve formátu 5+2 (Moldavsko, Podněstří, Rusko, Ukrajina, Spojené státy, EU a
OBSE) by měly být obnoveny v dubnu. 27
Ústavní soud na začátku března zrušil ustanovení o nepřímé volbě prezidenta, podle něhož byl
v roce 2012 do úřadu zvolen současný prezident Nicolae Timofti, kterému zároveň letos skončí
mandát. Ústavní reformy v roce 2000 nebyly podle ústavního soudu dokonalé; umožňovaly totiž
nekonečné rozpouštění parlamentu v případě, že nedojde ke zvolení prezidenta parlamentem. Aby
bylo odstraněno mocenské vakuum, ústavní soud rozhodl o obnovení všelidové volby. 28 Parlament
ještě neurčil datum prezidentských voleb. 29
Na začátku února letošního roku došlo k udělení souhlasu s ratifikací či k vlastní ratifikaci asociační
dohody s Moldavskem v posledních členských státech EU (Belgie, Itálie a v lednu také Řecko).
V brzké době by měla asociační dohoda vstoupit plně v platnost. 30
Jednání v institucích EU
V polovině března proběhlo druhé zasedání Rady přidružení EU-Moldavsko. Na něm se především
řešil vztah s EU a také reformní kroky a závazky současné vlády Pavla Filipa. EU zdůrazňuje reformy
v oblastech boje proti systémové korupci, dále potom depolitizaci státní správy. Vysoká
představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federica Mogheriniová ocenila, že
současná vláda považuje reformy v těchto dvou oblastech za prioritní. Další prioritou je podle
vysoké představitelky nezávislé a nestranné vyšetření bankovních podvodů, které vyvolaly
občanské protesty na podzim roku 2015.
EU je připravena poskytnout zemi v období let 2014−2017 až 410 milionů EUR pro rozvojové
projekty. Tyto finanční prostředky jsou připraveny v rámci nástrojů Evropské politiky sousedství
25

K sestavení vlády Pavla Filipa v únoru letošního roku viz Přehled SZBP únor 2016, ZDE.
Parlament.md: Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova cu privire la
stabilitatea și modernizarea Republicii Moldova, 25. 2. 2016, ZDE.
27
IPN.md: Premier after meeting of reintegration commission: We expect 5+2 format talks will be resumed, 1. 3.
2016, ZDE.
28
IPN.md: Election of head of state by Parliament declared unconstitutional, 4. 3. 2016, ZDE.
29
RFERL.org: Moldova Switches To Direct Presidential Elections, 4. 3. 2016, ZDE.
30
Viz Rada EU: Association Agreement Moldova, ZDE.
26
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(ENPI). EU dále může poskytnout finanční prostředky makroekonomické stability, pokud budou
splněny podmínky, které EU zemi dala. Jedná se o efektivní správu veřejných financí, rozpočtový
dohled a principy transparentnosti vynakládání veřejných peněz. 31
Rada přidružení dále vyzvala, aby prováděné reformy probíhaly s cílem obnovit důvěru ve státní
instituce, veřejný prostor a politiku v zemi. Moldavská vláda v současnosti pracuje na přípravě
plánu reformních kroků:
−
−
−
−
−

Spolupráce v oblasti občanské společnosti (zveřejnění do července);
Reformní balíček pro soudnictví a spravedlnost (zveřejnění v březnu či dubnu); 32
Strategie reformy veřejné správy (zveřejnění v dubnu);
Zlepšení podnikatelského prostředí, odstranění nedostatků v bankovním a finančním sektoru,
spolupráce s Mezinárodním měnovým fondem (MMF); 33
Balíček o integritě správy veřejných financí.

Dané reformní oblasti by měly zajistit celkové zlepšení jak veřejné správy, tak i podnikatelského
prostředí (včetně makroekonomické stability). Přijetí plánu prací umožní kontrolu postupu prací
v jednotlivých oblastech. Dalším tématem je reforma volebního zákonodárství (v souvislosti se
zablokováním ústavního systému, které může pramenit z nezvolení prezidenta, jak se v minulosti
stalo). Reformní snaha vlády by se měla zaměřit také na prosazování větší míry pluralismu,
předcházet koncentraci vlastnictví médií v rukou jednoho okruhu lidí a dále zajišťovat
transparentní a protikorupční prostředí. V ekonomické oblasti je nutné přijetí všeobecného
programu o stabilizaci a strukturálních reformách, což je podmínka pro jednání (a následné přijetí)
dohody o spolupráci s MMF. Z hlediska energetické bezpečnosti se Rada dotkla také nutnosti
urychlit práce na ropovodu Ungheni-Kišiněv a podporovat diverzifikací energetických zdrojů země.
Rada také zopakovala dřívější postoj EU k řešení konfliktu v Podněstří (obnovení formálních
rozhovorů ve formátu 5+2). 34

ESVČ K SITUACI NA UKRAJINĚ
Popis problematiky – rozpad vlády
Vláda na Ukrajině prochází krizí. Nejprve ji opustil ministr hospodářství a obchodu Aivaras
Abromavičius, který obvinil stranu Blok Petra Porošenka z pokusů o zpronevěru státních fondů a
korupce. 35 Dne 16. února došlo k neúspěšnému hlasování o nedůvěře vládě. Předseda ukrajinské
Nejvyšší rady Vlodomyr Hrojsman řekl, že hlasování o nedůvěře vládě prohloubilo politickou krizi.
Parlament bude muset podle jeho slov situaci urychleně řešit, aby nemuselo dojít k novým

31

ESVČ: EU and Moldova meet to discuss relationship and reforms, 15. 3. 2016, ZDE.
Reforma sektoru spravedlnosti a soudnictví by měla být také předmětem jednání jarního zasedání parlamentu.
Viz IPN.md: MPs about priorities of Parliament during spring session, 1. 3. 2016, ZDE.
33
MMF a Světová banka ukončily poskytování finančních prostředků zemi v roce 2015 kvůli neschopnosti moldavské
vlády plnit reformní závazky.
Romania-insider.com: IMF and World Bank stop lending to the Republic of Moldova, 18. 7. 2015, ZDE.
Od začátku roku 2016 se uvažuje o obnovení vztahů s MMF. MMF důrazně doporučuje reformy v oblasti ekonomické,
politické i veřejné správy.
Publicfinanceinternational.org: Moldova’s 3.6% growth surprises IMF, 22. 1. 2016, ZDE.
34
Rada EU: Joint Press Release following the second Association Council meeting between the European Union and
the Republic of Moldova, 14. 3. 2016, ZDE.
35
Reuters.com: Ukraine government puts on united front amid political crisis, 4. 2. 2016, ZDE
32
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volbám. 36 Následně koalici opustily strany Vlast Julie Tymošenkové a Svépomoc Olega Berezjuka.
Premiér Jaceňuk tedy zahájil vyjednávání s politickými stranami, aby znovu získal ztracenou většinu
v parlamentu. 37 Situaci navíc komplikuje rebelie několika poslanců z Bloku Petra Porošenka. 38
Jednání v institucích EU
Vysoká představitelka Federica Mogheriniová se na schůzce s předsedou ukrajinského parlamentu
Hrojsmanem shodla na tom, že je potřeba překonat vládní krizi a soustředit se na politické a
ekonomické reformy v zemi. Mezi ně patří reforma soudnictví a decentralizace. Komisařka ocenila
roli ukrajinského parlamentu v prosazování liberalizace vízové politiky. Dále politici zdůraznili
potřebu plné implementace Minských dohod. 39
Dne 4. března Rada EU o jeden rok prodloužila sankce vůči 16 osobám40, které jsou zodpovědné
za zpronevěru státních peněz a veřejných zdrojů na Ukrajině. 41
Počátkem března se uskutečnila třídenní konference poslanců Evropského parlamentu a Nejvyšší
rady Ukrajiny. Poslanci EP v čele s chorvatským poslancem EP Andrejem Plenkovićem předávali
svým ukrajinským kolegům zkušenosti s parlamentní praxí a zákonodárným procesem. Aby se
zlepšila práce ukrajinského parlamentu, byly doporučeny mj. následující kroky: lépe provázat práci
Nejvyšší rady, vlády a prezidenta; zkvalitnit návrhy zákonů; zkvalitnit legislativní kalendář; snížit
počet výborů; zlepšit interakci s občany, zajistit větší transparentnost a digitalizaci; přiblížit
ukrajinské právo evropským pravidlům; zkvalitnit administrativu parlamentu; lépe provázat vztahy
koalice a opozice; vylepšit celkovou etiketu v parlamentu a trestat vulgární nebo násilné projevy. 42
ESVČ dále vydala prohlášení v souvislosti s vězněnou a následně odsouzenou ukrajinskou
příslušnicí vojenského letectva Naďou Savčenkovou. 43 Vedle obav o zdravotní stav Savčenkové
ESVČ požaduje její propuštění na Ukrajinu; v případě nepropuštění se jedná o porušení Minských
dohod z loňského roku.
ESVČ vydala rovněž stanovisko k dvouletému výročí protiprávního připojení Autonomní republiky
Krym a Sevastopolu k Rusku. EU i nadále zdůrazňuje ukrajinskou suverenitu a územní celistvost.
EU situaci považuje za porušení mezinárodního práva, zdůrazňuje neuznání tohoto
jednostranného kroku a trvá na platnosti omezujících opatření. EU opětovně vyjadřuje hluboké
znepokojení nad posilováním vojenské přítomnosti a zhoršení situace v oblasti lidských práv na
Krymském poloostrově, včetně popření svobody projevu, pokojného shromažďování,
náboženského vyznání a přesvědčení a pronásledování menšin, zejména Krymských Tatarů.
Veškeré násilné projevy musí být prošetřeny. Na Krym by měli být vpuštěni mezinárodní lidskoprávní aktéři. 44

36

iportal.rada.gov.ua: Groysman: We have to find solution to current political crisis or reload whole Parliament and
Government, 17. 2. 2016, ZDE
37
Reuters.com: Ukraine coalition loses majority after second party quits, 18. 2. 2016, ZDE
38
Ceskenoviny.cz: Ukrajinská koalice se rozpadla, Jaceňuk hledá nové spojence, 18. 2. 2016, ZDE
39
ESVČ: Federica Mogherini meets the Speaker of Ukraine's Verkhovna Rada, Volodymyr Groysman, 2. 3. 2016, ZDE
40
Mezi tyto osoby patří například syn bývalého prezidenta Janukovyče nebo bývalý premiér Mykola Azarov.
41
Rada EU: Misappropriation of Ukrainian state funds: EU extends asset freezes against 16 people, 4. 3. 2016, ZDE
42
EP: "Ukraine Week" opens new era of EP-Verkhovna Rada cooperation, says lead MEP, 2. 3. 2016, ZDE
43
ESVČ: Statement by the Spokesperson on the situation of Nadiya Savchenko, 7. 3. 2016, ZDE.
44
Rada EU: Declaration by the High Representative on behalf of the EU on Crimea, 18. 3. 2016, ZDE
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ZASEDÁNÍ RADY PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI
Dne 14. března se uskutečnilo zasedání ministrů zahraničí členských států EU (Rada pro zahraniční
věci, FAC).
Vztahy s Ruskem
Ministři zahraničí diskutovali o vztazích EU a Ruska. Bylo stanoveno pět principů:
−
−
−
−
−

Uplatňování Minských dohod v souvislosti s děním na východní Ukrajině;
Posilování partnerství a spolupráce EU se zeměmi Východního partnerství (Evropská politika
sousedství, ENP);
Posilování odolnosti členských států EU proti novým hrozbám (energetická bezpečnost, hybridní
války, komunikační strategie);
Potřeba selektivní spolupráce s Ruskem v oblastech pro EU důležitých (stejné stanovisko vůči
íránskému jadernému programu, protiteroristická spolupráce, postoj vůči Severní Koreji a jejímu
jadernému programu);
Spolupráce a budování kontaktů mezi lidmi a podpora ruské občanské společnosti. 45

Vysoká představitelka Mogheriniová k tomu uvedla, že se nejednalo o diskuzi o sankcích vůči Rusku
a jeho občanům. Další zpřesňování spolupráce s Ruskem by měla připravit EK a ESVČ v následujících
měsících. 46
Příprava na jednání s Íránem
V polovině dubna proběhne návštěva vysoké představitelky v Íránu. Předmětem jednání bude
plnění společného komplexního akčního plánu (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA) o
jaderném programu a pozastavování hospodářských sankcí. Výsledkem by dále měly být možnosti
spolupráce mezi členskými státy EU a Íránem v oblastech obchodu a investic, dopravy, životního
prostředí, migrace, lidských práv, boje proti obchodu s drogami, vzdělávání a výzkum a vývoj. 47
Ministři zahraniční také diskutovali výsledky parlamentních voleb. 48 Výrazný volební úspěch
reformistů chápou jako podporu současnému ekonomickému směřování Íránu (postupné
snižování třecích ploch mezi zemí a mezinárodním společenstvím). 49
Vztahy s Burundi
FAC dále projednával vztahy s Burundi. Došlo k rozhodnutí o ukončení konzultací na základě čl. 96
dohody z Cotonou, které byly zahájeny v říjnu loňského roku. 50 Podle Rady nedokázala burundská
vláda splnit podmínky EU, proto dojde k ukončení přímé finanční podpory země ze strany EU.
Vysoká představitelka Mogheriniová uvedla, že situaci v zemi bude ESVČ i nadále sledovat. Podle
komisaře pro mezinárodní spolupráci a rozvoj Nevena Mimici je EU připravena poskytnout další

45

Rada EU: Foreign Affairs Council, 14/03/2016 – Consilium, ZDE.
ESVČ: Remarks by High Representative/Vice-President Federica Mogherini at the press conference following the
Foreign Affairs Council, 14. 3. 2016, ZDE.
47
Rada EU: Foreign Affairs Council, 14/03/2016 – Consilium, ZDE.
48
V nich výrazně zvítězili reformisté pod vedením prezidenta Rúháního.
Reuters.com: Iran reformists cheer election gains, conservatives play down shift, 29. 2. 2016, ZDE.
49
ESVČ: Remarks by High Representative/Vice-President Federica Mogherini at the press conference following the
Foreign Affairs Council, 14. 3. 2016, ZDE.
50
Přehled SZBP říjen 2015, ZDE.
K poslednímu vývoji viz Přehled SZBP únor 2016, ZDE.
46
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podporu občanům Burundi v případě, že financování těchto projektů nepůjde prostřednictvím
veřejného rozpočtu, ke kterému by měla přístup vláda. 51

ZÁVĚRY RADY KE STŘEDOAFRICKÉ REPUBLICE
Popis problematiky
Občanskou válku v zemi ukončil zásah mezinárodního společenství a následná mezinárodní
pomoc. V loňském roce měly proběhnout prezidentské a parlamentní volby, které byly ale
několikrát odloženy. 52 Volby proběhly v únoru 2016. Vítězem prezidentských voleb se stal Faustin
Archange Touadera se ziskem 62,7 % hlasů. Zemi i nadále sužuje výrazná chudoba a nestabilita.
Téměř půlmilionu lidí bylo vnitřně vysídleno a v současnosti se nachází v sousedních zemích. 53
Jednání v institucích EU
Rada se situací v zemi zabývala na svém zasedání dne 14. března. Uvítala klidný průběh voleb. Nová
vláda by se měla zaměřit na odzbrojení, demobilizaci a reintegraci (disarmament, demobilisation,
reintegration, DDR). Dále potom musí proběhnout reforma státních institucí a bezpečnostního
sektoru, obnovení právního státu a zajištění sociální soudržnosti.
Rada dále schválila koncept mise EUTM CAR v rámci společné obranné a bezpečnostní politiky
(SBOP). Mise má poskytovat asistenci při reformně ozbrojených sil. Sídlem mise bude hlavní město
Bangui. Činnost navazuje na dřívější vojenskou misi EUMAM RCA, zřízenou v roce 2015. 54 Náplní
činností mise bude poskytování asistence a poradní funkce při operativním výcviku a reformách a
profesionalizaci armády. ESVČ je vyzvána, aby dále pokračovala v přípravách vyslání mise
(operativní plánování).
Rada dále vyzvala mezinárodní společenství, aby se podílelo na poskytování asistence a pomoci
zemi. Středoafrická republika trpí zvláště tíživou humanitární situací. 55

EU-KUBA: UZAVŘENA JEDNÁNÍ O DOHODĚ
Popis problematiky
V dubnu 2014 byly zahájeny rozhovory o sjednání dohody o politickém dialogu a spolupráci.
Navazování vztahu s Kubou probíhalo s postupným „otevíráním“ země světu (viz například
navázání vztahů země se Spojenými státy). EU přistoupila k jednání o nové dohodě o dialogu ve
chvíli, kdy z postu prezidenta odstoupil Fidel Castro. 56
Během jednání byly stanoveny klíčové oblasti společného zájmu. Jedná se o mezinárodní
terorismus a migraci. Dohoda má sestávat z tří částí: politický dialog, spolupráce a dialog
v sektorových politikách, obchod a záležitosti týkající se obchodu. Dohoda by ale neměla založit
zónu volného obchodu a také nebude zaručovat vzájemnou ochranu investic. 57

51

Rada EU: Burundi: EU closes consultations under Article 96 of the Cotonou agreement, 14. 3. 2016, ZDE.
Viz Přehled SZBP květen 2015, ZDE.
53
Newsweek.com: CENTRAL AFRICAN REPUBLIC: EX-MATH PROFESSOR TOUADERA WINS PRESIDENTIAL ELECTION,
22. 2. 2016, ZDE.
54
Přehled SZBP leden 2015, ZDE.
55
Rada EU: Council conclusions on the Central African Republic, 14. 3. 2016, ZDE.
56
Euractiv.com: EU-Cuba talks progress on trade, 17. 6. 2015, ZDE.
57
ESVČ: EU-Cuba negotiations towards a Political Dialogue and Cooperation Agreement, ZDE.
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Jednání v institucích EU
Dne 11. března byla slavnostně podepsána dohoda o politickém dialogu a spolupráci (political
dialogue and cooperation agreement, PDCA). Dohoda umožní navázat vztahy mezi EU a Kubou ve
střednědobém a dlouhodobém horizontu a tyto vztahy dále prohlubovat. Tvoří také základ pro
další rozšiřování a budování vzájemných vztahů. Dohoda stanovuje prioritní oblasti spolupráce.
Obě strany se zavázaly k rychlému přijetí dohody.
Zástupci EU a Kuby dále diskutovali na dvoustranném základě záležitosti týkající se regionu i celého
světa. 58 K setkání s ministrem zahraničních věci Brunem Rodriguezem Parillou vysoká
představitelka Mogheriniová uvedla, že se shodli o nutnosti odstranit obchodní embargo ze strany
Spojených států. EU se bude působit na Spojené státy, aby odstranily ta opatření, která poškozují
kubánské občany a jejich platnost je již neopodstatněná. Vysoká představitelka Mogheriniová dále
ocenila činnost Kuby při sjednávání kolumbijského mírového plánu.
K právě probíhající modernizaci kubánské ekonomiky vysoká představitelka uvedla, že EU se podílí
na financování těchto činností. EU zdůrazňuje modernizaci zemědělského sektoru, lepší využití
přírodních zdrojů (především obnovitelných zdrojů) a novelizaci hospodářského a sociálního
modelu. 59

ESVČ K DOJEDNANÉMU PŘÍMĚŘÍ V JEMENU
Popis problematiky
V druhé polovině března zvláštní zmocněnec OSN pro Jemen Ismail Ould Cheikh Ahmed oznámil,
že dne 10. dubna vstoupí v platnost celonárodní příměří a o týden později budou v Kuvajtu
zahájeny mírové rozhovory (17. dubna). Poslední kolo mírových rozhovorů skončilo na přelomu
minulého roku po té, co tehdy dohodnuté příměří bylo porušováno. Rozhovory by měly přinést
překonání současného rozdělení společnosti. Zvláštní zmocněnec diskutoval mírové rozhovory jak
s představiteli mezinárodně uznané vlády prezidenta Hádího, tak také s rebely z hnutí Houthi. 60
Vedle konfliktu mezi vládou prezidenta Hádího a hnutím Houthi, mezi jehož stoupence a zastánce
patří i bývalý prezident Saleh, vstoupila do hry také teroristická organizace Al-Kajdá na Arabském
poloostrově (AQAP). Ta využila mocenského vakua v určitých oblastech a výrazně rozšířila svůj vliv
na jihu země. 61 Vedle rozšiřujícího se vlivu al-Kajdy se rovněž objevují bojovníci spříznění
s Islámským státem. V zemi se rovněž vytvořilo více politických a vojenských skupin, které budou
muset být při mírových jednáních zahrnuty, aby dojednaný mír měl co nejdelší trvanlivost. 62
Jednání v institucích EU
ESVČ vyzvala všechny strany, aby učinily vše potřebné k tomu, aby bylo dosaženo funkční dohody,
která zajistí zemi mír a stabilitu. Dále ocenila Saúdskou Arábii, která hostila rozhovory mezi
zvláštním zmocněncem a jednotlivými stranami konfliktu. Saúdskou Arábii, která vede koalici na
straně vládních sil v Jemenu, také vyzvala, aby ukončila všechny vojenské operace v zemi. 63
58
ESVČ: Joint Declaration at the Initialing Ceremony of the Political Dialogue and Cooperation Agreement between
Cuba and the European Union, 11. 3. 2016, ZDE.
59
ESVČ: Remarks by the HR/VP Federica Mogherini at the Joint press conference with Minister of Foreign Affairs of
Cuba, Bruno Rodriguez, in La Havana, 11. 3. 2016, ZDE.
60
Middleeasteye.net: UN: Yemen ceasefire to start 10 April and peace talks a week later, 23. 3. 2016, ZDE.
61
ECFR.eu: Indecisive Storm: One year of Saudi-led intervention in Yemen's civil war, 29. 3. 2016, ZDE.
62
Middleeasteye.net: Yemen war one year on: Are peace talks doomed to fail? 30. 3. 2016, ZDE.
63
ESVČ: Statement by the HR/VP Spokesperson on the situation in Yemen, 29. 3. 2016, ZDE.
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EU rovněž zdůraznila svou připravenost poskytnout zemi další humanitární pomoc. Podle
komentářů se Jemen nachází v hluboké krizi a na pokraji finančního zhroucení. Země tak bude
vyžadovat značnou mezinárodní pomoc a post-konfliktní rekonstrukci. 64 Podle jiných údajů se 80
% obyvatel nachází v humanitárně tíživé situaci.

SUMMIT EU-INDIE
Popis problematiky
První diplomatické styky s Indií byly navázány v roce 1962. V roce 1994 byla podepsána Dohoda o
spolupráci mezi EU a Indií. Ta umožnila spolupráci v oblasti obchodu, lidských práv, bezpečnosti
apod. Pravidelně se konají summity na nejvyšší úrovni. V roce 2004 bylo uzavřeno strategické
partnerství. V roce 2005 byla spolupráce revidována v společném akčním plánu (EU-India Joint
Action Plan). Společný akční plán stanovil oblasti společného zájmu. Na základě přijaté Deklarace
proti terorismu v roce 2010 je tato oblast společnou prioritou. 65
Jednání v institucích EU – Výsledky summitu
Dne 30. března se v Bruselu konal 13. summit EU- Indie. EU reprezentovali Jean-Claude Juncker a
Donald Tusk, Indii její premiér Shri Narendra Modi. Zavázali se k dalšímu upevnění vztahů. Přijali
společné stanovisko 66, které se skládá ze 41 schválených bodů. Jedná se o body v oblastech
spolupráce:
−
−
−
−
−

upevnění strategické spolupráce,
pokroky v zahraniční politice, ochraně lidských práv a bezpečnostní spolupráci,
růst a zaměstnanost prostřednictvím podpory obchodu a hospodářské spolupráce,
globální prosperitu pro budoucí generace,
vyšší zapojení občanů v rámci Strategického Partnerství.

64

ECFR.eu: Indecisive Storm: One year of Saudi-led intervention in Yemen's civil war, 29. 3. 2016, ZDE.
ESVČ: EU Relations with India, ZDE.
66
Rada EU: Joint Statement 13th EU-India Summit, Brussels, 30 March 2016, ZDE.
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DOKUMENTY SZBP EU
(Výběr dokumentů z databáze Rady EU)
Rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2013/183/SZBP o omezujících opatřeních vůči
Korejské lidově demokratické republice – 6940/16
Datum: 23. 3. 2016
Typ dokumentu: rozhodnutí Rady
Obsah dokumentu: V březnu letošního roku došlo k testům spojených s jadernými zbraněmi
v Severní Koreji. ESVČ na to zareagovala odmítavým stanoviskem. 67 V návaznosti na rezoluci Rady
bezpečnosti OSN č. 2270 (2016) se upravují sankce vůči severokorejskému režimu. Rozšiřují
komodity, se kterými se za běžných okolností nesmí obchodovat. Vedle přímého i
zprostředkovaného obchodu s komoditami se členským státům zakazuje jakákoli spolupráce se
zemí v sektoru finančních služeb, rovněž vzdělávání prominentů severokorejského režimu.
Rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 o omezujících opatřeních s ohledem
na situaci v Libyi – 7247/16
Datum: 23. 3. 2016
Typ dokumentu: rozhodnutí Rady
Obsah dokumentu: Rada se rozhodla přistoupit k rozšíření seznamu osob, na které se vztahují
omezující opatření. Tyto osoby byly na seznam zařazeny, protože nevyužily dostatečně svého
politického vlivu, aby všechny skupiny v zemi respektovaly dohodu z prosince 2015 o zformování
vlády národní shody. Tyto osoby činí aktivity, které ohrožují mír, bezpečnost a stabilitu v zemi.
Osoby se na seznam zařazují na dobu šesti měsíců.

67

ESVČ: Statement by the Spokesperson on the reported launch of ballistic missiles by the Democratic People's
Republic of Korea, 18. 3. 2016, ZDE.
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