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EVROPSKÁ UNIE A POLITIKA ROZŠÍŘENÍ
(Vztah k Islandu, Turecku a zemím západního Balkánu)
SRBSKO: ZAHÁJENÍ PŘÍSTUPOVÝCH ROZHOVORŮ
Pozadí
Na svém zasedání dne 17. prosince 2013 rozhodla Rada pro všeobecné záležitosti
(GAC) o tom, že první mezivládní konference přístupových rozhovorů se Srbskem se
bude konat v lednu 2014.1
Aktuálně
Mezivládní konference proběhla 21. ledna 2014. Podle srbského premiéra Ivici Dačiče
se Srbsko bude snažit být plně institucionálně připraveno na vstup do EU do roku
2018. V současnosti probíhá tzv. screening,2 který by měl být dokončen do poloviny
roku 2015. Očekává se, že největšími výzvami přístupových rozhovorů budou
kapitoly 23 (soudnictví a základní práva), 24 (spravedlnost, svoboda a bezpečí) a 35
(vztahy s Kosovem).3 Kapitoly 23 a 24 by měly podle nového přístupu EU patřit mezi
první kapitoly acquis communautaire, které budou se Srbskem otevřeny. 4 Srbsko se i
proto chce hned zpočátku soustředit na reformu soudnictví a na boj proti korupci (za
tímto účelem již byly připraveny akční plány). 5 Příští přístupová konference se
Srbskem je plánována na 25. červen 2014.
Souběžně se zahájením přístupových rozhovorů byla se Srbskem podepsána dohoda o
půjčkách od Evropské investiční banky ve výši 150 milionů eur na podporu malých a
středních podniků a investic místních úřadů.6

1

Pro okolnosti zahájení srbských přístupových rozhovorů viz Přehled SZBP prosinec 2013, Srbsko: zahájení
přístupových rozhovorů, ZDE.
2
Screening je přípravná fáze přístupových rozhovorů spočívající v analýze právního stavu s ohledem na jeho
harmonizaci s právem EU.
3
Tisková zpráva Komise, ZDE, Balkaninsight.com, Serbia Nervously Awaits Kosovo Chapter in EU Talks, 21. 1.
2014, ZDE.
4
Europolitics 4792, Serbia enters EU accession talks, pledges to finish them by 2018, 22. 1. 2014.
5
Setimes.com, Serbia focuses on judicial reform after starting EU talks, 27. 1. 2014, ZDE.
6
Tisková zpráva Komise, ZDE.
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EVROPSKÝ PARLAMENT K POLITICE ROZŠÍŘENÍ
Pozadí
V návaznosti na každoroční hodnocení politiky rozšíření Komisí přijímá Evropský
parlament (EP) pravidelně k přístupovým procesům jednotlivých zemí usnesení.
Aktuálně
Dne 16. ledna byla plénem EP přijata usnesení k integračnímu procesu Srbska,
Kosova a Islandu. Návrhy na usnesení pro Makedonii, Bosnu a Hercegovinu a
Černou Horu se v současné době projednávají v Zahraničním výboru Evropského
parlamentu (AFET). V usneseních či jejich návrzích se některé motivy opakují: např.
podpora EP režimu vízové liberalizace se zeměmi západního Balkánu. Vízová
liberalizace již proběhla, ale proces je od počátku spojen s pochybnostmi a tlakem ze
strany některých členských států (např. Francie) na možnost opětovného zavedení
vízových omezení.7
Srbsko
EP v usnesení přivítal pokrok Srbska v loňském roce – zejména zářijový vstup
v platnost asociační a stabilizační dohody s EU a dubnovou dohodu s Kosovem o
vzájemném urovnání vztahů a přípravu akčních plánů pro boj s korupcí a reformu
soudnictví. EP pochválil celkový průběh listopadových voleb v Srby obydleném
severním Kosovu, zkritizoval ale srbské snahy dusit politickou pluralitu v těchto
lokalitách. EP rovněž připomněl, že Srbsko musí zlepšovat vztahy nejen s Kosovem,
ale i s Chorvatskem, s nímž zůstávají nedořešeny některé otázky týkající se válečných
zločinů, vytyčení hranic a vzájemných žalob u Mezinárodního soudního dvora (ICJ). 8
Kosovo
EP v usnesení kromě výše zmíněných záležitostí ve vztahu k Srbsku vyzval 5
zbývajících států EU, aby uznaly nezávislost Kosova. Současně uvítal zahájení jednání
o stabilizační a asociační dohodě z října 2013. Varoval pak před unáhleným
předáváním exekutivních pravomocí mise EU v Kosovu Eulex a vyslovil se pro
rozšíření jejího mandátu i pro období po červnu 2014. Usnesení EP upozorňuje na
nedostatek pokroku v oblasti boje proti korupci a organizovanému zločinu a vyzývá
Kosovo k akci v této oblasti.
Island
EP v usnesení bere na vědomí rozhodnutí islandské vlády přerušit přístupová jednání
s EU; vyzývá ale k tomu, aby bylo o dalším pokračování přístupových rozhovorů
rozhodnuto referendem (EP přitom odkazuje na průzkum, podle kterého by výsledek
7

Vízová liberalizace proběhla již pro všechny země s výjimkou Kosova. Viz např. Přehled SZBP listopad 2010,
Albánie, Bosna a Hercegovina: bezvízové cestování, ZDE. S Kosovem probíhají rozhovory o liberalizaci; pokrok
v těchto rozhovorech byl na počátku roku 2013 Komisí hodnocen spíše záporně ( viz Přehled SZBP únor 2013,
Kosovo, ZDE), v říjnu 2013 již lépe (Přehled SZBP říjen 2013, Zprávy Komise k politice rozšíření, ZDE).
8
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. ledna 2014 o zprávě o pokroku Srbska za rok 2013, ZDE.
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referenda hovořil pro pokračování rozhovorů). EP upozorňuje, že Island je v EU
nadále vnímán jako kandidátská země a doufá, že hodnocení přístupových rozhovorů,
na němž pracuje islandský parlament, může vnést do věci novou dynamiku. 9
Bosna a Hercegovina
AFET v návrhu usnesení navazuje na tvrdou kritiku Komise: „je hluboce zklamán
nejednotností, kterou projevují tři etnické skupiny Bosny a Hercegoviny“. EP
podporuje jako motivační opatření pro „politicky nezralé představitele“ země i tvrdé
kroky: pozastavení práva na reprezentaci při Radě Evropy (z důvodu nerespektování
rozsudku Evropského soudu pro lidská práva), zrušení financování projektů v rámci
nástroje předvstupní pomoci (NPP-I) a do budoucna zřejmě i prostředků na politický
a socioekonomický rozvoj (NPP-II). Podle návrhu usnesení je nezbytné, aby pokroku
bylo dosaženo již do voleb v říjnu 2014, protože existují obavy, že v předvolebním
obdobu nastane situace politického patu.10
Makedonie/FYROM
AFET v návrhu usnesení opětovně vyzývá Radu, aby stanovila datum zahájení
přístupových rozhovorů (jejich začátek je navzdory opakovaným kladným
doporučením Komise již několik let blokován zejména kvůli sporu s Řeckem o název
„Makedonie“) a aby byly otevřeny kapitoly 23 (soudnictví a základní práva), 24
(spravedlnost, svoboda a bezpečí), které jsou dlouhodobě považovány za neuralgický
bod všech zemí západního Balkánu. Podle návrhu usnesení blokáda přístupového
procesu FYROM poškozuje věrohodnost politiky rozšíření. Řecko je pak jako
současná předsednická země vyzvána ke konstruktivnímu řešení sporu o název
„Makedonie“.11
Černá Hora
Návrh usnesení v zásadě Černou Horu chválí a doporučuje, aby, pokud bude vývoj
takto pokračovat dál, byly co nejdříve otevřeny nové kapitoly acquis communautaire.
AFET zejména vítá přijetí akčního plánu pro kapitoly 23 (soudnictví a základní práva),
24 (spravedlnost, svoboda a bezpečí), protože korupce a organizovaný zločin v Černé
Hoře „nadále budí obavy“.12

9

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. ledna 2014 o zprávě o pokroku Islandu za rok 2012 a povolebních
perspektivách, ZDE.
10
Návrh usnesení Evropského parlamentu o zprávě o pokroku Bosny a Hercegoviny za rok 2013, ZDE.
11
Návrh usnesení Evropského parlamentu o zprávě o pokroku Bývalé jugoslávské republiky Makedonie za rok
2013, ZDE.
12
Usnesení Evropského parlamentu o zprávě o pokroku Černé Hory za rok 2013, ZDE.
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HLAVNÍ BODY AGENDY SZBP EU
(Aktivity v oblasti Společné zahraniční a bezpečnostní politiky
a vnějších vztahů EU)
PROTESTY NA UKRAJINĚ: AKTUÁLNÍ SITUACE
Popis problematiky
Protesty na Ukrajině (tzv. Euromajdan) začaly v souvislosti s odmítnutím podpisu
asociační dohody s EU prezidentem Janukovyčem. Situace se od té doby neuklidňuje
a v lednu 2014 naopak eskalovala represí ze strany režimu a nekontrolovanou
radikalizací ze strany demonstrantů. V průběhu ledna 2014 byla přijata
protidemonstrační legislativa, kterou české velvyslanectví označilo za „drakonické
zákony, jejichž úmyslem je posílit pravomoci vládnoucích představitelů a kontrolu
v zemi dle střihu diktátorských režimů“, což intepretovalo jako „definitivní potvrzení
(bělo)rusizace“.13 Dynamická situace ale 28. ledna 2014 vedla k demisi vlády a dosud
nepravomocnému zrušení části nedávno přijatých zákonů. Nynější ministři ale budou
vládnout v demisi až do jmenování vlády nové (s výjimkou předsedy vlády Azarova).
České velvyslanectví je k deeskalačnímu efektu kroků prezidenta Janukovyče a vlády
skeptické s tím, že se zatím jedná o nepodstatné kroky. 14 Situace má proto spíše
tendence k další eskalaci, a to i kvůli zásahům Ruska, jehož představitelé v situaci jako
nástroje používají nejen prohlášení, ale i pozastavování finanční pomoci či
přehodnocování cen plynu.15
Jednání v institucích EU
EU se k situaci na Ukrajině vyslovila vícekrát, např. 20. ledna 2014 v závěrech Rady,
které opakují znepokojení EU nad současnou situací, žádají řešení situace diskusí a
vyšetření násilných událostí a připomínají, že EU je po splnění podmínek připravena
k politické asociaci a ekonomické integraci s Ukrajinou.16 Případné sankce vůči
Ukrajině se přes výzvu Litvy nedostaly na agendu zasedání Rady. 17
Na konci ledna 2014 navštívila Ukrajinu vysoká představitelka Unie Catherine
Ashtonová, která ale byla setkáním zklamána, protože prezident Janukovyč nemá
zájem o vnější mediaci mezi vládou a opozicí/demonstranty, ani o vážnější diskusi. 18

13

TIC 49/2014-KIEV, Nejvyšší rada Ukrajiny přijala drakonické zákony - kurz (bělo)rusizace definitivně potvrzen.
TIC 75/2014-KIE,VTři tzv. ústupky prezidenta k deeskalaci situace - praktický efekt bude spíše opačný.
15
TIC 75/2014-KIE,VTři tzv. ústupky prezidenta k deeskalaci situace - praktický efekt bude spíše opačný.
16
Závěry Rady k situaci na Ukrajině, ZDE.
17
Euobserver.com, Ukraine sanctions not on EU ministers' agenda, 6. 2. 2014, ZDE.
18
TIC 75/2014-KIE,VTři tzv. ústupky prezidenta k deeskalaci situace - praktický efekt bude spíše opačný.
Závěry Rady k situaci na Ukrajině, ZDE.
14
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STŘEDOAFRICKÁ REPUBLIKA: MISE EUFOR
Popis problematiky
Eskalující násilí ve Středoafrické republice vedlo v prosinci 2013 Radu bezpečnosti
OSN ke schválení mise Africké unie MISCA s podporou francouzských vojáků
(operace Sangaris) podle hlavy VII Charty OSN 19 a zřízení vyšetřovací komise, která
by měla prošetřit porušování lidských práv. EU na krizi reagovala pozastavením
přísunu rozvojové pomoci a zvýšením pomoci humanitární včetně zřízení leteckého
mostu kvůli zkvalitnění její dostupnosti. Současně se začalo uvažovat i o vyslání mise
EU do země.20
Jednání v institucích EU
Dne 20. ledna 2014 schválila Rada vyslání mise EUFOR do Středoafrické republiky. 21
Mise by měla čítat okolo 500 členů a rozmístěna by měla být koncem února 2014
s prozatímním trváním půl roku. Úkolem mise bude zajišťování bezpečnosti
uprchlíkům v okolí letiště v hlavním městě Středoafrické republiky (v současnosti je
jich okolo 120 000).22 Mise předpokládala schválení ze strany OSN, k čemuž došlo 30.
ledna 2014.23 Česká republika nemá v plánu se mise účastnit.24 Účast přislíbilo např.
Německo, které se narozdíl od Francie či Velké Británie ve světě vojensky téměř
neangažuje a které v současnosti vede nad svou rolí ve světě diskusi. Německý
prezident Joachim Gauck v tomto kontextu prohlásil, že Německo by konečně mělo
odložit „úzkosti z druhé světové války“ a přestat „se zaštiťovat vinou před
zodpovědností“.25
20. ledna 2014 byla v Bruselu uspořádána dárcovská konference, na níž bylo pro
naléhavé potřeby Středoafrické republiky pro tento rok přislíbeno téměř půl miliardy
dolarů. Nejvíce přitom přislíbily instituce EU (61 milionů), Francie (47 milionů) a
USA (45 milionů).26
SUMMIT EU-RUSKO
Popis problematiky
Vztahy EU k Rusku jsou v poslední době poznamenány napětím v oblasti vztahů vůči
Ukrajině a dalším zemím tzv. Východního partnerství (VP). 27 V uplynulých měsících
se tyto země setkávaly z ruské strany s nátlakem, jehož cílem bylo zabránit
19

Hlava VII umožňuje misi užít za účelem obnovení či udržení míru vojenské prostředky.
Přehled SZBP prosinec 2013, Středoafrická republika, ZDE.
21
Závěry Rady ZDE.
22
Euobserver.com, EU countries to send soldiers to Bangui, 20. 1. 2014, ZDE.
23
Euobserver.com, UN approves EU troops in Central Africa Republic, 30. 1. 2014, ZDE.
24
Mandát pro zasedání Rady pro zahraniční věci 20. 1. 2014.
25
Euobserver.com, Germany signals new self-confidence on military operations, 31. 1. 2014, ZDE.
26
Tisková zpráva Komise, ZDE.
27
Východní partnerství je iniciativa zaměřená na posilování vztahů EU s Ukrajinou, Arménií, Ázerbajdžánem,
Gruzií, Moldavskem a Běloruskem.
20
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plánovanému přiblížení k EU a dále rozšířit celní unii Rusko-Bělorusko-Kazachstán. 28
I kvůli tomuto tlaku poté nedošlo k iniciaci/podepsání asociačních dohod s Ukrajinou
a Arménií. Vzhledem k tomu, že VP je prioritou české zahraniční politiky, je tento
aspekt vztahů k Rusku centrálním bodem českého zájmu. Z mandátu ministra
zahraničí pro jednání Rady vyplývá, že prioritou ČR bylo přinést na summit EURusko, proběhnuvší 28. ledna 2014 v Bruselu, právě tuto tematiku. 29
Klíčové body agendy summitu
• nová dohoda zastřešující vzájemné vztahy: současné vztahy jsou založeny na
zastaralé smlouvě z roku 1997; již od roku 2008 se jedná o nutnosti upravit vztahy
nově, jednání ale nepřinášejí výraznější výsledky;
• partnerství pro modernizaci: i kvůli sporným výsledkům jednání o nové zastřešující
smlouvě bylo v roce 2010 založeno tzv. partnerství pro modernizaci, které má
přinést ekonomické a institucionální reformy v Rusku; projekty jsou financovány
např. Evropskou investiční bankou; za jeden z úspěchů je považováno nedávné
přijetí cestovní mapy pro oblast energetiky do roku 2050;
• obchod: Rusko je po USA a Číně třetím největším obchodním partnerem EU a
v letech 2011 a 2012 rostl objem vzájemného obchodu o více než 10 %. Zůstávají
ale nedořešeny některé otázky týkající se dodržování pravidel Světové obchodní
organizace (WTO) Ruskem (problém byl např. s poplatky za recyklování
automobilů, kvůli nimž podala EU stížnost k WTO. Nově se nyní objevil problém
s ruským zákazem dovozu vepřového masa z EU30).
• lidská práva: již od roku 2005 existuje s Ruskem pravidelný dialog na toto téma.
V současné době EU uvítala amnestii udělenou některým vězňům (např. miliardáři
Michailu Chodorkovskému), současně je ale znepokojena např. zákony
zaměřenými proti homosexuální menšině a celkovou lidskoprávní situací v Rusku;
• cestování: s Ruskem od roku 2011 probíhají jednání o vízové liberalizaci; úspěch
těchto jednání je jednou z ruských priorit;
• zahraniční politika: EU se dlouhodobě snaží do agendy summitů zařazovat
politická témata jako aktuálně např. situaci v Sýrii, blízkovýchodní mírový proces či
íránský jaderný program.31 Zástupci EU tematizovali i problém Východního
partnerství – na toto téma budou s Ruskem zahájeny konzultace ohledně
ekonomických dopadů asociačních dohod.32
Jednání v institucích EU
Summit EU-Rusko je v současnosti projednáván v Evropském parlamentu (EP), který
se k němu chystá přijmout usnesení. Podle návrhu usnesení Evropský parlament
odmítá vidět země VP jako „sféru vlivu“ EU či Ruska a domnívá se, že posílení VP je
díky související stabilitě a prosperitě rovněž v zájmu Ruska. Rusku pak nabízí
28

Pro více informací viz Přehled SZBP listopad 2013, Summit východního partnerství, ZDE.
Mandát pro zasedání Rady pro zahraniční věci 20. 1. 2014.
30
Tisková zpráva Evropské komise, 31. 1. 2014, ZDE.
31
tisková zpráva Rady, ZDE.
32
Vyjádření předsedy Komise Barrosa po summitu EU-Rusko, ZDE.
29
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možnost podílet se na projektech VP. EP vyjadřuje politování nad tím, že nová
dohoda zastřešující vzájemné vztahy, o níž se jedná již od roku 2008, dosud nebyla
vyjednána (kvůli neochotě Ruska v oblasti kapitoly „obchod“). EP rovněž vyjadřuje
své znepokojení nad lidskoprávní situací v Rusku.33
Předpokládaný vývoj
Příští summit EU-Rusko by se měl konat v červnu 2014 v Soči.
SÝRIE: ŽENEVA II
Popis problematiky
Občanská válka v Sýrii mezi Asadovým režimem a opozičními silami, která začala
v březnu 2011, i nadále pokračuje. Výrazný zásah mezinárodního společenství do
průběhu konfliktu představovala dohoda o chemickém odzbrojení Sýrie, kterou v září
2013 zprostředkovalo Rusko poté, co USA pohrozily v návaznosti na použití
chemických zbraní v Sýrii vojenskou intervencí.34 Zbraně by měly být zlikvidovány do
poloviny roku 2014 a přes současná zpoždění je tento termín údajně reálný. 35
Mezinárodnímu společenství se ale navzdory tomuto dílčímu úspěchu nedaří přispět
k mírovému řešení konfliktu. K tomuto cíli měla přispět mírová konference
„Ženeva II“ ve dnech 22.-31. ledna 2014.
Jednání v institucích EU
O Sýrii se jednalo v Radě dne 20. ledna 2014 – Rada zejména přivítala konání mírové
konference.36 V EU se již dlouhodobě řeší otázka uznání Syrské opoziční koalice
(SOC) jako jediného legitimního zástupce syrského lidu. Tento přístup dlouhodobě
prosazuje zejména Francie podporovaná Velkou Británií. ČR je opatrnější a poukazuje
spíše na nejednotnost opozice. Vzhledem k neshodě členských států se
v dokumentech objevuje formulace „legitimní zástupce syrského lidu“. 37
Výstupy z konference
Jakkoli se v Ženevě podařilo přivést zástupce syrského režimu i opozice k jednacímu
stolu, nebylo dosaženo žádných jasných výsledků a jednání skončila vzájemným
obviňováním obou stran.38

33

Návrh usnesení EP k dispozici ZDE.
Přehled SZBP září 2013, Sýrie, ZDE.
35
Mandát pro zasedání Rady pro zahraniční věci 20. 1. 2014
36
Závěry Rady k Sýrii, ZDE.
37
V dokumentech je poté třeba rozlišovat pojem „the legitimate representative“ ( jediný legitimní zástupce) a
„legitimite representative“ (legitimní zástupce). Tisk často mylně hovoří o tom, že opoziční síly byly EU uznány,
tyto zprávy se ale nezakládají na pravdě vzhledem k výše uvedené významové nuanci.
38
BBC.co.uk, Syria crisis: Geneva peace talks end in recriminations, 31. 1. 2014, ZDE.
34
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DOKUMENTY SZBP EU
(Výběr dokumentů z databáze Rady EU)
ROZHODNUTÍ RADY o vojenské operaci Evropské unie ve Středoafrické republice
(EUFOR RCA) – 5614/14
Datum: 4. 2. 2014
Typ dokumentu: Návrh rozhodnutí Rady LIMITE
Obsah dokumentu: Evropská unie vede v souladu s mandátem stanoveným v rezoluci Rady
bezpečnosti OSN č. 2134 (2014) vojenskou přemosťující operaci ve Středoafrické republice
EUFOR RCA s cílem přispět k zajištění bezpečnosti zejména v oblasti Bangui, kterou do čtyř až
šesti měsíců od dosažení plné operační kapacity předá mezinárodní misi na podporu
Středoafrické republiky vedené africkými státy (AFISM-CAR). Operace EUFOR RCA probíhá v
souladu s politickými, strategickými, a politicko-vojenskými cíli stanovenými v koncepci řešení
krizí schválené Radou dne 20. ledna 2014. Velitelem operace EU EUFOR RCA je jmenován
generálmajor Philippe Pontiès. Operační velitelství operace EUFOR RCA je umístěno v Larisse
(Řecko).
Rozšíření – přístupová jednání s Černou Horou: kapitola 10: Informační společnost a
média – 6139/14
Datum: 5. 2. 2014
Typ dokumentu: Návrh společného postoje Rady LIMITE
Obsah dokumentu: Podle návrhu společného postoje bud moci být kapitola 10 předběžně
uzavřena, až Černá Hora splní dané podmínky: nezávislost úřadu pro elektronickou komunikaci,
administrativní kapacita zajišťující vynutitelnost právní úpravy v oblasti elektronické
komunikace.
DOHODA mezi Evropskou unií a Ázerbájdžánskou republikou o zpětném přebírání
neoprávněně pobývajících osob - 15594/13
Datum: 3. 2. 2014
Typ dokumentu: Návrh mezinárodní smlouvy
Obsah dokumentu: V rámci vízové liberalizace s Ázerbajdžánem má být ratifikována i dohoda o
zpětném přebírání osob. Dokument obsahuje návrh jejího znění.
Vztahy s Ukrajinou- závěry Rady – 5453/14
Datum: 20. 1. 2014
Typ dokumentu: Závěry Rady
Obsah dokumentu: EU je nedávným vývojem na Ukrajině velmi znepokojena a naléhavě vyzývá
všechny zúčastněné strany, aby prostřednictvím inkluzivního dialogu usilovaly o demokratické
řešení stávající politické krize v souladu s přáními ukrajinského lidu..
Vztahy se Sýrií - závěry Rady - 5449/14
Datum: 20. 1. 2014
Typ dokumentu: Závěry Rady
Obsah dokumentu: EU plně podporuje mírovou konferenci věnovanou Sýrii, která se uskuteční
dne 22. ledna ve Švýcarsku. Ženevská konference by měla být prvním krokem procesu, který
povede k politickému řešení konfliktu. EU znovu opakuje, že jediným řešením konfliktu je
skutečná politická transformace, založená na úplném provedení ženevského komuniké, a
zachování svrchovanosti, nezávislosti, jednoty a územní celistvosti Sýrie.
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