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EVROPSKÁ UNIE A POLITIKA ROZŠÍŘENÍ
(Vztah k Islandu, Turecku a zemím západního Balkánu)
ALBÁNIE
Pozadí
Albánie podala přihlášku do Evropské unie v dubnu 2009. Teprve v říjnu 2013 Komise
ve své hodnotící zprávě doporučila udělit Albánii status kandidátské země, přičemž
hlavní podmínkou pro zahájení další etapy přístupového procesu je boj s korupcí. 1 Zemi
navíc v období let 2009–2013 sužovala konfliktní vnitropolitická situace, kterou se
podařilo utišit až po volbách v červnu 2013, kdy se vlády chopila do té doby opoziční
Socialistická strana. V listopadu 2013 pak albánský parlament jednomyslně přijal
usnesení, ve kterém označil integraci do Evropské unie za hlavní cíl. 2 Rada EU nicméně
na svém zasedání v prosinci 2013 rozhodla o odložení rozhodnutí o udělení
kandidátského statusu na červen 2014.3

Aktuálně
Dne 6. března navštívil hlavní město Albánie komisař pro rozšíření Štefan Füle. Ten
udělení kandidátského statusu podporuje. Jednalo se o druhé setkání na vrcholné úrovni
(první se uskutečnilo v listopadu minulého roku), třetí setkání je plánováno na červen
2014. Setkání se pod předsednictvím komisaře Füleho a albánského premiéra Ediho
Ramy zúčastnili členové albánské vlády a zástupci opozice prostřednictvím předsedy
výboru pro evropskou integraci a dalších dvou opozičních členů parlamentu.
Ve společných závěrech ze setkání účastníci označili spolupráci stran zastoupených v
parlamentu za klíčovou pro pokrok přístupového procesu. Komisař Füle zároveň ocenil
přístup albánské vlády, včetně jejího plánu aktivit v pěti prioritních oblastech: boj proti
korupci, organizovanému zločinu, justiční a správní reforma a lidská práva. Zástupce
Evropské komise také zopakoval, že albánská vláda může počítat s podporou EU, a to jak
expertní, tak finanční.4

BOSNA A HERCEGOVINA
Pozadí
Bosna a Hercegovina je země s tzv. evropskou perspektivou, resp. potenciálním
kandidátem na členství v EU. Sama však dosud přihlášku nepodala. Situaci v zemi
1

Viz Přehled SZBP říjen 2013, ZDE.
Top Channel: Integration resolution passes in Parliament. Top Channel, 27. 11. 2013, ZDE.
3
Rada EU: Council Conclusions on Enlargement and Stabilisation and Associtatio Process. General Affaris Council
Meeting, Brussels, 17. 12. 2013, ZDE.
4
Evropská Komise: EU-Albania: 2nd High Level Dialogue progress and commitment to EU integration, Tirana, 6.
3. 2014. ZDE.
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komplikují spory mezi politickými elitami, zastupujícími tři entity (Bosňáky, Srby a
Chorvaty), které hrají klíčovou roli v komplexním ústavním systému země. Po volbách
roku 2010 trvalo více než rok, než se ustavila centrální vláda, přičemž Evropská unie
tehdy reagovala přijetím sankcí vůči fyzickým i právnickým osobám, „jejichž činnost
narušuje svrchovanost, územní celistvost, ústavní pořádek a mezinárodněprávní
subjektivitu Bosny a Hercegoviny, vážně ohrožuje bezpečnostní situaci v Bosně a
Hercegovině nebo porušuje Daytonskou/Pařížskou všeobecnou rámcovou dohodu o
míru“.5 Problémy vnitřního rozdělení v zemi zmiňují i každoroční hodnotící zprávy
Komise a usnesení Evropského parlamentu. Příští volby jsou plánovány na říjen 2014.
Zemi v únoru zasáhla vlna masových protestů, které se neobešly bez násilností. Účastníci
těchto protestů, někdy označovaných za „bosenské jaro“, kritizovali politickou
reprezentaci, její zkorumpovanost a neschopnost řešit akutní problémy, jako je např.
vysoká nezaměstnanost, a požadovali předčasné volby.6

Aktuálně
Dne 12. března navštívila Sarajevo vysoká představitelka Unie Catherine Ashtonová. V
hlavním městě Bosny a Hercegoviny se setkala s představiteli klíčových státních institucí
(předsednictva, federálním premiérem a premiéry jednotlivých entit, ministrem
zahraničních věcí) a zástupci organizací občanské společnosti. Ve svém prohlášení na
závěr návštěvy Ashtonová zdůraznila, že Evropská unie trvale podporuje začlenění
Bosny a Hercegoviny a v tomto ohledu nabízí svou pomoc. Zároveň vyzvala politické
představitele, aby adekvátním způsobem reagovali na požadavky obyvatel, vyjádřené
mimo jiné i únorovými protesty. V tomto ohledu je podle Ashtonové nutné, aby političtí
lídři překonali mezietnickou nevraživost. Za hlavní priority vysoká představitelka
označila reformu hospodářství, systému sociálního zabezpečení a podporu obchodu,
posílení vlády práva a ochranu lidských práv. Ashtonová uvedla, že zatímco sousední
země v regionu v mnoha ohledech vykazují pokrok, Bosna a Hercegovina zaostává,
přičemž hlavní faktorem je politická vůle.7
Omezující opatření, která Evropská unie přijala v březnu 2011, by měla být prodloužena
do března 2015 (viz níže v sekci Dokumenty SZBP).

TURECKO
Pozadí
Turecko je zemí, která se o členství v EU uchází nejdéle – přihlášku podalo již v roce
1987. V roce 1999 země získala kandidátský status a od roku 2005 probíhají přístupové
rozhovory. Celý proces přistoupení zdržují jak odmítavé postoje některých vlivných
členských zemí, tak proměnlivá vůle turecké politické reprezentace reagovat na výtky
5

Viz Přehled SZBP březen 2011, ZDE.
Euronews: Bosnia-Herzegovina: corruption protests fuel a potential political spring. Euronews, 28. 2. 2014, ZDE.
7
EEAS: Remarks by EU High Representative Catherine Ashton at the end of the visit to Bosnia and Herzegovina.
12. 3. 2014, ZDE.
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hodnotících zpráv Evropské komise. Poslední hodnotící zpráva měla smíšené závěry, kdy
na jednu stranu Komise pozitivně hodnotila „demokratizační balíček“ turecké vlády, na
straně druhé výrazně kritizovala postup téže vlády vůči protestujícím v Istanbulu v
květnu a červnu roku 2013.8

Aktuálně
Poslední hodnotící zprávu Komise prezentoval 11. března komisař pro rozšíření Štefan
Füle v Evropském parlamentu. Füle poukázal na pozitivní vývoj v oblasti obchodních
vztahů a klíčovou roli Turecka při jednáních o řešení situace na rozděleném Kypru. Na
druhou stranu vyjádřil znepokojení nad vládní odpovědí za korupční skandály. Komise
zaznamenala také zhoršující se stav lidských práv a základních svobod v Turecku.9
Poslanci následně v usnesení mimo jiné Turecko vyzvali, aby dodržovalo své závazky
zejména ve třech oblastech: ochraně individuálních svobod, udržování politického
pluralismu a pokračování v jednáních o sjednocení Kypru.10
Rozpravě na plénu předcházelo jednání zahraničního výboru Evropského parlamentu
(AFET). Výbor zdůraznil potřebu reformy turecké ústavy s ohledem na možný budoucí
vstup země do EU. Výbor dále kritizoval nedávné přijetí nových zákonů o sledování
internetových dat a požadoval mírnější postup vlády vůči opozičním demonstracím.11

8

Viz Přehled SZBP říjen 2013, ZDE.
Evropská komise: European Commissioner for Enlargement and European Neighbourhood Policy, The 2013
Progress Report on Turkey, European Parliament, plenary debate. 11. 3. 2014, ZDE.
10
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. března 2014 o zprávě o pokroku Turecka za rok 2013, 12. 3. 2014,
ZDE.
11
Evropský parlament: Constitutional reform must be top priority for Turkey, say MEPs. 3. 3. 2014, ZDE.
9
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HLAVNÍ BODY AGENDY SZBP EU
(Aktivity v oblasti Společné zahraniční a bezpečnostní politiky
a vnějších vztahů EU)
UKRAJINA
Popis problematiky
Nejvíce pozornosti od počátku března poutají události na Ukrajině. Po násilných
protestech, které začaly v prosinci minulého roku, v závěru února uprchl prezident
Janukovyč do Ruska, parlament jmenoval dočasného prezidenta a vládu v čele s
premiérem Jaceňukem, která má zemi dovést k předčasným volbám. Ty jsou plánovány
na květen.
Zatímco vnitropolitická situace se víceméně zklidnila, novým problémem se stala situace
na Krymu. Od konce února začaly proruské vojenské jednotky tzv. domobrany obsazovat
strategická místa na poloostrově, který od roku 1954 patří Ukrajině (do té doby byl
součástí Ruska). 11. března přijal parlament Krymské autonomní republiky a městská
rada města Sevastopol společné prohlášení, v němž deklarovaly úmysl jednostranně
vyhlásit nezávislost na Ukrajině s možností přičlenění k Ruské federaci. 16. března
uspořádaly krymské orgány referendum o tom, zda má poloostrov zůstat s posílenou
autonomií součástí Ukrajiny, nebo se má včlenit jako nová republika do Ruské federace.
Ukrajinská vláda od počátku považovala toto referendum za protiústavní.
V neděli 16. března se na Krymu konalo referendum, v němž měli tamní obyvatelé
rozhodnout, zda autonomní republika zůstane s rozšířenými pravomocemi součástí
Ukrajiny, nebo zda vyhlásí nezávislost a následně se přičlení k Ruské federaci. Velmi
rychle zorganizovaného referenda se zúčastnilo více než 80 % oprávněných voličů a více
než 95 % z nich se vyslovilo pro samostatnost a začlenění do Ruské federace. Mimo jiné
také s poukazem na skutečnost, že organizaci referenda asistovaly neoznačené vojenské
jednotky tzv. domobrany, nepovažuje značná část mezinárodního společenství lidové
hlasování za legitimní: Valné shromáždění Organizace spojených národů přijalo většinou
100 hlasů rezoluci, podle které považuje referendum za neplatné většinou (proti bylo 11,
zdrželo se 58 zemí).12 Podobně laděnou rezoluci Rady bezpečnosti OSN již dříve
vetovalo Rusko (pro hlasovalo 13 z 15 členů, Rusko bylo proti, Čína se zdržela). 13
V průběhu druhé poloviny března krymské a ruské autority fakticky dokončily připojení
Krymu k Rusku a přes formální odmítnutí tohoto kroku velkou částí mezinárodního
společenství se centrum pozornosti posunulo na východ Ukrajiny, kde hrozí eskalace
etnického napětí a pokus o odtržení oblastí převážně obývaných etnickými Rusy, ale také
k dalším zemím s početnou ruskou menšinou (vč. některých členských zemí EU).14
12

OSN: Backing Ukraine's territorial integrity, UN Assembly declares Crimea referendum Invalid. UN News
Centre, 27. 3. 2014, ZDE.
13
OSN: UN Security Council action on Crimea referendum blocked. UN News Centre, 15. 3. 2014, ZDE.
14
Viz např. Reuters: Putin completes Crimea's annexation. Russia investors take fright. Reuters, 21. 3. 2014, ZDE;
BBC: Russian-majority areas watch Moscow's post-Crimea moves. BBC, 26. 3. 2014, ZDE.
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Jednání v institucích EU
Vysoká představitelka Unie Catherine Ashtonová svolala na 3. března mimořádnou
schůzi Rady EU. Ministři zahraničí Evropské unie odsoudili porušení ukrajinské
suverenity a územní integrity a vyzvali ruské vojenské jednotky, aby se stáhly z Krymu,
přičemž postup Ruska označili za akt agrese. Rusko podle Rady musí dodržovat
mezinárodní závazky včetně tzv. budapešťského memoranda z roku 1994, ve kterém
Rusko společně s USA a Velkou Británií garantovaly uzemní celistvost Ukrajiny. 15
Dne 6. března se konala mimořádná schůze Evropské rady, jíž se zúčastnil i ukrajinský
premiér Arsenij Jaceňuk. Hlavy států a předsedové vlády zemí EU v oficiálním
prohlášení jednomyslně odsoudili ruský postoj k situaci na Krymu a konstatovali, že
použití vojenských sil je aktem agrese a znamená porušení dohod, k nimž se Rusko
zavázalo. Evropská unie by měla prosazovat územní celistvost a suverenitu Ukrajiny, jež
povede ke stabilitě v regionu. Přípravy dohody EU o partnerství s Ruskem a dialog o
vízových otázkách jsou do odvolání zastaveny. EU je připravena poskytnout Ukrajině
finanční pomoc a nadále podporuje podepsání asociační dohody.16
Finanční pomoc, navržená Evropskou komisí, by měla činit 11 miliard eur, jež by měly
být Ukrajině k dispozici v následujících letech. Peníze by měly pomoci Ukrajině v její
cestě k politické a ekonomické transformaci, jejíž body jsou podrobněji popsány v
asociační dohodě.17
V prohlášení lídrů G7 z 12. března předsedové Evropské komise a Evropské rady k
situaci na Ukrajině vyzývají společně Ruskou federaci k zastavení veškerých snah o
změnu statusu Krymu. Jakékoliv referendum pořádané na Krymu bude označeno za
nelegální. Ruská anexe Krymu by byla závažným porušením mezinárodního práva.
Rusko musí zastavit další eskalování konfliktu na Ukrajině a stáhnout své jednotky z
území Krymu. Připravované jednání skupiny G8 v Soči je zrušeno do doby, dokud Rusko
nesplní zmíněné požadavky.18
Poslanci Evropského parlamentu přijali 13. března usnesení o invazi Ruska na Ukrajinu. 19
Poslanci vyzvali Rusko k okamžitému stažení svých jednotek z území Ukrajiny. Invaze
na Krym byla označena za porušení mezinárodního práva a připravované referendum,
vyhlášené krymskými orgány na 16. března, jako nelegitimní a nezákonné. Podle
Evropského parlamentu je nezbytné, aby EU a její členské státy postupovaly vůči
Ukrajině jednotně. EU by měla co nejrychleji přijmout sankce vůči Rusku, včetně
embarga na obchod se zbraněmi a technologiemi „dvojího užití“, omezení vydávání víz
či zmrazení majetku.

15

Rada Evropské unie: Council Conclusions on Ukraine. Foreign Affairs Council meeting, Brussels, 3. 3. 2014.
ZDE.
16
Evropská rada: Prohlášení hlav států a předsedů vlád týkající se Ukrajiny. Brusel, 6. 3. 2014, ZDE; Evropská
komise: Remarks by President Barroso following the extraordinary meeting of EU Heads of State and Government
on Ukraine, 6. 3. 2014, ZDE; Evropská rada: Remarks by President of the European Council Herman Van Rompuy
following the extraordinary meeting of EU Heads of State and Government on Ukraine, 6. 3. 2014, ZDE.
17
Evropská komise: European Commission's support on Ukraine. 5. 3. 2014, ZDE.
18
Evropská komise: G-7 Leaders Statement. 12. 3. 2014, ZDE.
19
Evropský parlament: Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. března 2014 o invazi Ruska na Ukrajinu. ZDE.
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Komise v souvislosti s posledním vývojem připravila návrh rozhodnutí a nařízení Rady,
kterým by se podobná omezující opatření zavedla. Zároveň by na zboží pocházející z
Ukrajiny mělo dojít ke snížení či zrušení cel (viz níže v sekci Dokumenty SZBP).
Rada pro zahraniční věci na svém zasedání 17. března přijala závěry k situaci na
Ukrajině. Rada důrazně odsoudila nezákonné referendum o připojení k Ruské federaci,
které na Krymu proběhlo 16. března, EU toto referendum a jeho výsledek neuznává. Unie
deklaruje svou připravenost podporovat zprostředkování dialogu mezi Ukrajinou
a Ruskem a vyzývá ruskou stranu, aby učinila kroky vedoucí ke zklidnění krizové
situace. Podle Rady „jakékoliv další kroky Ruské federace směrem k destabilizaci situace
na Ukrajině by vedly k dalším a dalekosáhlým důsledkům pro vztahy v celé řadě
ekonomických oblastí mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně
a Ruskou federací na straně druhé“. Rada považuje za nezbytnou mezinárodní
přítomnost na Ukrajině a podporuje rozmístění zvláštní pozorovatelské mise OBSE. Rada
dále vítá návrh Komise na dočasné ostranění cla na dovoz z Ukrajiny do EU a podporuje
také návrh Komise na poskytnutí makrofinanční pomoci (k tomuto návrhu viz níže
v sekci Dokumenty SZBP EU).20 Zároveň s tím Rada v souladu s postojem Evropské
rady z 6. března přijala sankce vůči osobám podkopávajícím teritoriální integritu
Ukrajiny.21
Dne 20. března se kvůli situaci na Ukrajině v Bruselu opětovně sešla Evropská rada.
V závěrech z tohoto zasedání vrcholní představitelé členských států EU opětovně
podpořili současnou ukrajinskou vládu v její snaze o stabilizaci situace v zemi.
V souvislosti s tím byla 21. března s Ukrajinou podepsána politická část asociační
dohody, přičemž první setkáni bilaterálního dialogu podle této smlouvy by se mělo
uskutečnit v dubnu. Evropská rada zároveň vyzvala Radu a Evropský parlament, aby bez
odkladu přijaly návrh na odstranění celních bariér na dovozy z Ukrajiny. Evropská rada
dále vyzvala Radu, aby urychleně odsouhlasila poskytnutí makrofinanční pomoci.
Referendum na Krymu Evropská rada označila za ilegální a jeho výsledek neuznala s tím,
že jde o jasné porušení ukrajinské ústavy; stejně tak neuznala ilegální anexi Krymu ze
strany Ruské federace. Vyzvala Komisi, aby zhodnotila právní dopady této anexe
a připravila návrh na ekonomické, obchodní a finanční sankce. Směrem k Rusku pak
Evropská rada avizovala, že jakékoliv další kroky Ruské federace, jež by destabilizovaly
situaci na Ukrajině, povedou k dalším a dalekosáhlým dopadům na vzájemné
hospodářské vztahy. V návaznosti na výše uvedené Unie opětovně potvrdila záměr posílit
politické přidružení a ekonomickou integraci Gruzie a Moldavska, a to nejpozději
v červnu 2014.22 Souběžně s podpisem politické kapitoly asociační dohody s Ukrajinou
Evropská unie posílila sankce vůči osobám odpovědným za narušování územní integrity
Ukrajiny.23
Evropská unie se rozhodla zaměřit také na situaci v problémvých regionech Ukrajiny.
24. března se v Bruselu sešel komisař pro rozšíření a evropskou politiku sousedství
Štefan Füle s guvernérem Doněckého regionu Sergejem Tarutou (ten byl do funkce
20

Závěry Rady pro zahraniční věci k situaci na Ukrajině ze 17. března 2014 dostupné ZDE.
Rada EU: EU adopts restrictive measures actions threatening Ukraine's territorial integrity. 17. 3. 2014, ZDE.
22
Závěry Evropské rady k situaci na Ukrajině z 20. 3. 2014, ZDE.
23
Rada EU: EU strengthens sanctions against actions undermining Ukraine's territorial integrity. Brusel, 21. 3. 2014,
ZDE.
21
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jmenován novou ukrajinskou vládou v březnu tohoto roku). Komisař Füle při té
příležitosti označil podporu decentralizace a posílení ukrajinských regionů za součást
pomoci, kterou Unie Ukrajině nabízí.24 Situace na Ukrajině se stala také důležitým bodem
jednání summitu EU-USA, který se v Bruselu konal 26. března (viz níže).

SUMMIT EU-USA
Popis problematiky
Spojené státy americké jsou jedním z klíčových spojenců Evropské unie, byť vzájemné
vztahy charakterizuje také celá řada konfliktů. Vedle dlouhodobých sporů týkajících se
zejména některých oblastí obchodní politiky poznamenal v nedávné době vzájemné
vztahy skandál kolem odposlechů evropských politických špiček americkými vládními
zpravodajskými agenturami.25 Aktuálně obě strany od poloviny roku 2013 usilují o
sjednání tzv. transatlantického obchodního a investičního partnerství (TTIP). V březnu se
rovněž naplno rozpoutala krize na Ukrajině, kdy jak Spojené státy, tak Evropská unie
reagovaly uvalením sankcí na konkrétní osoby na Ukrajině i v Rusku. S ohledem na to,
že poslední summit EU-USA se konal v roce 2011 (přitom dříve se konal pravidelně
každý rok), lze usuzovat, že mezinárodní krize napomohla sblížení vztahů mezi
Spojenými státy a Evropou.26 Summit se uskutečnil dva dny po setkání skupiny G-7
v nizozemském Haagu.

Jednání v institucích EU
Dne 26. března se v Bruselu konal summit EU-USA. Za Evropskou unii se jej zúčastnil
předseda Evropské rady Van Rompuy, předseda Komise Barroso, vysoká představitelka
Unie Ashtonová a komisař pro obchod De Gucht. Americkou delegaci tvořili prezident
Barrack Obama a prezidentova poradkyně pro otázky národní bezpečnosti Susan Riceová
a zmocněnec pro obchod Michael Froman.
Již složení obou delegací dává tušit, že dohoda TTIP byla důležitým bodem jednání.
Vedle toho se obě strany zabývaly mezinárodněpolitickými otázkami: akutně to byla
především problematika Ukrajiny anebo situace ve Středoafrické republice, ale také
pozapomenutá občanská válka v Sýrii či „tradiční“ témata, jako např. iránský jaderný
program, situace v Afghánistánu či na Blízkém východě a boj proti terorismu nebo
klimatickým změnám.27
Summit se rovněž dotkl zmiňovaného skandálu se sledováním komunikace evropských
politiků americkými úřady. Jak uvedl předseda Evropské rady Herman Van Rompuy,
Barrack Obama přislíbil kroky ve směru obnovení důvěry, zároveň by měla být během
24

Evropská komise: Ukraine: Decentralisation and support for regions important part of EU help. Brusel, 24. 3.
2014, ZDE.
25
Viz Přehled SZBP září 2013, ZDE.
26
Viz Europolitics: “EU-US ties much stronger in times of external challenges”. Europolitics, 4837, 26. 3. 2014,
str. 10.
27
Podrobněji k tématům summitu viz Factsheet: EU-US Summit, Brussels, 26 March 2014, dostupné ZDE.
Společné závěrečné prohlášení dostupné ZDE.
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léta sjednána zastřešující dohoda o ochraně dat, která by se vztahovala na evropské i
americké občany.28
Předseda Evropské komise José Barroso pak k sjednávané dohodě TTIP potvrdil
odhodlanost evropské strany dohodu uzavřít a vytvořit tak největší ekonomické
partnerství na světě, které, podle jeho slov, bude „partnerstvím rovných“, a to nejen
ekonomicky, ale i hodnotově.29
Barack Obama se do Bruselu vrátí již v červnu tohoto roku, kdy by se měl uskutečnit
summit G-7, který byl původně plánovaný jako summit G-8 (tj. za účasti Ruska) do
ruského Soči. S ohledem na vývoj na Ukrajině a postoje ruské vlády však ostatní státy
skupiny svou účast na sočském summitu zrušily.

EVROPSKÁ POLITIKA SOUSEDSTVÍ
Popis problematiky
Evropská politika sousedství je jednou z hlavních politik v rámci společné zahraniční a
bezpečnostní politiky Evropské unie. V současné době se soustředí dvěma směry: jižním
(oblast Středomoří – EUROMED) a východním (tzv. Východní partnerství). V
souvislostmi se změnami vlád a v některých případech celých režimů v arabských zemích
severní Afriky a Blízkého východu se v rámci EU rozvinula debata o přehodnocení
dosavadního nastavení politiky sousedství směrem k většímu důrazu na respekt k lidským
a občanským právům a na demokratické vládnutí v partnerských zemích. Ke změně
přístupu Unie došlo v polovině roku 2011. Zavedení pravidla „více za více“, tj.
podmíněnost finanční podpory EU prodemokratickými reformami v partnerských zemích
měla doprovázet jednání o uzavření asociačních dohod a také vízová liberalizace. V roce
2012 Komise ve svém hodnocení nového přístupu označila výsledky za celkově slibné,
avšak nerovnoměrné.30 Spíše optimistická byla i zpráva publikovaná na jaře 2013, ovšem
i zde při bližším pohledu na spolupráci s jednotlivými zeměmi nalezneme řadu dílčích
problémů.31

Jednání v institucích EU
V druhé polovině března vydala Komise hodnotící zprávy o pokroku v Evropské politice
sousedství za rok 2013. V obecné rovině je situace hodnocena jako „smíšená“, kdy
uplynulý rok přinesl řadu vnitropolitických krizí v partnerských zemích, na druhou stranu
však EU nadále podporovala prodemokratické reformy, které v několika případech
napomohly ke zkvalitnění vládnutí, zlepšení bezpečnostní situace a podpoře udržitelného

28

Vyjádření předsedy Evropské rady Hermana Van Rompuye dostupné ZDE.
Vyjádření předsedy Evropské komise Josého Barrosa dostupné ZDE.
30
Viz Přehled SZBP květen 2012, dostupný ZDE.
31
Viz Přehled SZBP březen 2013, dostupný ZDE.
29
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a inkluzivního rozvoje.32 Skutečnost, že situace v jednotlivých zemích se stále více liší,
nutí Unii k zaujímání spíše individuálního přístupu.
V případě jižního sousedství33 je za pozitivní případ označováno Tunisko,34 kde navzdory
bezpečnostním hrozbám došlo k navázání úspěšného politického dialogu, který vyústil
v přijetí nové ústavy v lednu 2014. Určitý pokrok nastal v Maroku, 35 zejména v migrační
politice a reformě vojenské justice, avšak politické změny zahájené ústavní reformou
z roku 2011 se prakticky zastavily. V případě Egypta 36 naopak EU s obavami pozoruje
rostoucí polarizaci společnosti a omezování svobody shromažďování a projevu.
V Libyii37 se zhoršuje bezpečnostní situace, která znemožňuje národní usmíření
a politickou stabilizaci. Na situaci v Libanonu 38 a Jordánsku39 má výrazný vliv konflikt
v sousední Sýrii40, který nepřímo ztěžuje politické a ekonomické reformy v obou zemích.
Izrael41 a Palestina42 obnovily mírové rozhovory, ale i zde je třeba čelit celé řadě těžkostí.
Východní partnerství43 nabízí obdobný obrázek, s ukrajinskou krizí jako hlavním
tématem zahraniční politiky Unie dnešních dní, přičemž 21. března došlo v Bruselu
k podpisu politické kapitoly asociační dohody.44 Moldavsko45 a Gruzie46 podle hodnocení
Komise učinily významný pokrok v politických reformách (parlamentní volby v Gruzii
na podzim minulého roku byly podle Komise mezníkem v druhé demokratické tranzici
země), reformě justice a dalších oblastech, které umožní implementaci asociační dohody.
V Arménii47 pokračovaly dílčí reformy, avšak tamní vláda se nakonec rozhodla
nepokračovat v jednáních o asociační dohodě ani dohodě o zóně volného obchodu.
V případě Ázerbajdžánu48 tamní vláda i nadále bere volání po větším respektu vůči
základním právům a svobodám na lehkou váhu, situace v Bělorusku49 nedoznala žádných
změn.
Finanční podpora Evropské politiky sousedství dosáhla v roce 2013 nejvyšších hodnot
v celém sedmiletém období, když činila 2,65 mld. eur. V prosinci byl dohodnut rámec
pro další sedmileté období (2014–2020), který má představovat 15,4 mld. eur.

32

Tisková zpráva Evropské komise „Neighbourhood at the crossroads – taking stock of a year of challenges“,
Brusel, 27. 3. 2014, dostupné ZDE.
33
Souhrnná zpráva k Středomořskému partnerství dostupná ZDE.
34
Zpráva k Tunisku dostupná ZDE.
35
Zpráva k Maroku dostupná ZDE.
36
Zpráva k Egyptu dostupná ZDE.
37
Bližští informace k Libyi za rok 2013 dostupné ZDE.
38
Zpráva k Libanonu dostupná ZDE.
39
Zpráva k Jordánsku dostupná ZDE.
40
Bližší informace k Sýrii za rok 2013 dostupné ZDE.
41
Zpráva k Izraeli dostupná ZDE.
42
Zpráva k Palestině dostupná ZDE.
43
Souhrnná zpráva k Východnímu partnerství za rok 2013 dostupná ZDE.
44
Zpráva k Ukrajině dostupná ZDE.
45
Zpráva k Moldavsku dostupná ZDE.
46
Zpráva ke Gruzii dostupná ZDE.
47
Zpráva k Arménii dostupná ZDE.
48
Zpráva k Ázerbajdžánu dostupná ZDE.
49
Bližší informace k Bělorusku za rok 2013 dostupné ZDE.
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DOKUMENTY SZBP EU
(Výběr dokumentů z databáze Rady EU)
Závěry Rady – vztahy s Ukrajinou – 7208/14
Datum: 4. 3. 2014
Typ dokumentu: Závěry Rady
Obsah dokumentu: O aktuální situaci na Ukrajině jednala Rada pro zahraniční věci
3. března. V závěrech z tohoto zasedání Rada jménem Evropské unie důrazně odsoudila
„porušení svrchovanosti a územní celistvosti Ukrajiny akty agrese ze strany ruských
ozbrojených sil“, které považuje za jasné porušení Charty OSN a Helsinského
závěrečného aktu v rámci OBSE (vedle dalších mezinárodních závazků Ruska). Unie
také vyzvala Rusko, aby stáhlo své ozbrojené síly a přispělo k nalezení mírového řešení
stávající krize, kde EU nabízí své zapojení do jakéhokoliv konstruktivního dialogu se
všemi stranami. Vůči Ukrajině EU oceňuje dosavadní zdrženlivost, avšak zdůrazňuje
potřebu dalších ústavních reforem a uspořádání svobodných, spravedlivých a
transparentních prezidentských voleb. Unie také klade důraz na ochranu práv
národnostních menšin na Ukrajině. Rada také přislíbila Ukrajině finanční pomoc, avšak s
podmínkou provádění reforem ve spolupráci s Mezinárodním měnovým fondem. Rada
dále ve svých závěrech potvrzuje svou nabídku Ukrajině uzavřít dohodu o přidružení,
včetně prohloubené zóny volného obchodu.
Rozhodnutí Rady o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a
orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině – 6840/14
Datum: 4. 3. 2014
Typ dokumentu: Rozhodnutí Rady LIMITE
Nařízení Rady o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a
orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině – 6903/14
Datum: 4. 3. 2014
Typ dokumentu: Nařízení Rady LIMITE
Obsah dokumentů: Nařízení a rozhodnutí Rady o zavedení omezujících opatření vůči
vybraným občanům Ukrajiny reagují na situaci, která v této zemi nastala po únorových
nepokojích. Podle Rady jde o osoby, které jsou odpovědné za zneužití ukrajinských
státních prostředků a za porušování lidských práv, a o fyzické nebo právnické osoby,
subjekty či orgány s nimi spojené. Seznam těchto osob je uveden v příloze a může být na
základě rozhodnutí Rady pozměněn či doplněn. Sankce, které vůči těmto osobám EU
přijala, je zmrazení jejich finančních prostředků a majetku na území EU a zákaz vstupu
na území členských zemí Unie.
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Rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2010/788/SZBP o omezujících
opatřeních vůči Demokratické republice Kongo – 6805/14
Datum: 11. 3. 2014
Typ dokumentu: Rozhodnutí Rady LIMITE
Nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 889/2005 o zavedení některých
omezujících opatření vůči Konžské demokratické republice – 6955/14
Datum: 11. 3. 2014
Typ dokumentu: Nařízení Rady LIMITE
Nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1183/2005, kterým se ukládají
některé zvláštní omezující opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní
embargo vůči Konžské demokratické republice – 6959/14
Datum: 11. 3. 2014
Typ dokumentu: Nařízení Rady LIMITE
Obsah dokumentů: V prosinci roku 2010 přijala Rada rozhodnutí o uplatnění sankcí vůči
Demokratické republice Kongo. V souvislosti s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č.
2136(2014) z 30. ledna tohoto roku, kterou Rada bezpečnosti obnovila zbrojní embargo
do února 2015 a změnila kritéria pro určení osob a subjektů, na něž se mají vztahovat
omezující opatření, Rada odpovídajícím způsobem změnila i svá dřívější rozhodnutí a
nařízení.
Rozhodnutí Rady o zahájení vojenské operace Evropské unie ve Středoafrické
republice (EUFOR RCA) – 7045/14
Datum: 11. 3. 2014
Typ dokumentu: Rozhodnutí Rady LIMITE
Obsah dokumentu: Rada svým rozhodnutím 2014/73/SZBP z 10. února 2014 rozhodla o
vojenské operaci EU ve Středoafrické republice.50 Březnové rozhodnutí pak stanovuje
začátek činnosti mise EUFOR RCA na 17. březen 2014.
Rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2011/172/SZBP o omezujících
opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v
Egyptě – 7279/14
Datum: 11. 3. 2014
Typ dokumentu: Rozhodnutí Rady LIMITE
Obsah dokumentu: Dne 21. března 2011 přijala Rada rozhodnutí 2011/172/SZBP, jímž
EU přijala sankce vůči vybraným osobám zodpovědným za porušování lidských práv v
Egyptě. Rozhodnutím z března tohoto roku se tato omezující opatření prodlužují do 22.
března 2015.

50

Více k okolnostem zřízení mise EU viz Přehled SZBP leden 2014, ZDE.
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Rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2011/173/SZBP o omezujících
opatřeních s ohledem na situaci v Bosně a Hercegovině – 7245/14
Datum: 11. 3. 2014
Typ dokumentu: Rozhodnutí Rady LIMITE
Obsah dokumentu: Dne 21. března 2011 přijala Rada rozhodnutí 2011/173/SZBP, kterým
uvalila sankce vůči osobám narušujícím územní celistvost a demokratické vládnutí v
Bosně a Hercegovině. Rozhodnutím z března tohoto roku se tato omezující opatření
prodlužují do 22. března 2015.
Rozhodnutí Rady o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo
ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny – 7499/14
Datum: 14. 3. 2014
Typ dokumentu: Nařízení Rady LIMITE
Nařízení Rady o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo
ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny – 7633/14
Datum: 14. 3. 2014
Typ dokumentu: Nařízení Rady LIMITE
Obsah dokumentů: V souvislosti v aktuálním vývoje na Ukrajině, zejména pak s ruskou
anexí Krymu, Evropská rada 6. března důrazně odsoudila „nevyprovokované porušení
svrchovanosti a územní celistvosti Ukrajiny ze strany Ruské federace“. Za stávající
situace Rada přijala opatření vůči osobám, které „nesou odpovědnost za činnosti, které
narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, včetně
činností týkajících se budoucího statusu jakékoliv části území, které jsou v rozporu s
ukrajinskou ústavou, a vůči osobám, subjektům a orgánům s nimi spojeným“. Tyto
sankce se vztahují na omezení cestování a zmrazení majetku. Seznam osob je uveden v
příloze dokumentu.
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o snížení nebo odstranění cel na
zboží pocházející z Ukrajiny – 7649/14
Datum: 12. 3. 2014
Typ dokumentu: Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady
Obsah dokumentu: V návaznosti na prohlášení Evropské rady z 6. března, podle kterého
je EU připravena podpořit hospodářskou stabilizaci Ukrajiny prostřednictvím balíčku
opatření, včetně poskytnutí autonomních obchodních preferencí, vypracovala Evropská
komise tento návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady. Podle tohoto návrhu by se
cla na zboží pocházející z Ukrajiny snížila nebo zcela odstranila v souladu s přílohou
dokumentu. V návrhu je stanoven konec platnosti tohoto opatření na 1. listopad 2014
(nejpozději).
Rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2013/34/SZBP o vojenské misi
Evropské unie s cílem přispět k výcviku malijských ozbrojených sil (EUTM Mali) –
7603/14

Datum: 28. 3. 2014
Typ dokumentu: Rozhodnutí Rady LIMITE
Obsah dokumentu: Vojenská mise EU v Mali, která byla zřízena v lednu 2013, byla
podle původního rozhodnutí plánována do května 2014. Politický a bezpečnostní výbor
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v prosinci 2013 navrhl, aby se mandát mise EUTM prodloužil o dva roky, tj. Do
18. května 2016. Rozhodnutí Rady na toto doporučení reaguje, když prodlužuje misi do
roku 2016 a vyhrazuje 27 700 000 eur na krytí nákladů mise v období od 19. května 2014
do 18. května 2016.
Návrh rozhodnutí Rady o poskytnutí makrofinanční pomoci Ukrajině – 7907/14
Datum: 21. 3. 2014
Typ dokumentu: Návrh rozhodnutí Rady LIMITE
Obsah dokumentu: Dokument je návrhem Komise Radě (dokument Komise
COM(2014)182). V dokumentu je podrobně popsána aktuální hospodářská a finanční
situace Ukrajiny, která je velmi svízelná. Ve spojení s politickou krizí pak Komise
považuje za nezbytné, aby Evropská unie poskytla Ukrajině finanční pomoc. Na tzv.
makrofinanční pomoc by unie vymezila až 1 mld. eur, cílem této pomoci je podpořit
hospodářskou stabilizaci Ukrajiny a její reformy ve spolupráci s Mezionárodním
měnovým fondem. Částka má být poskytnuta ve formě půjček s maximální dobou
splatnosti 15 let, pomoc má být k dispozici po dobu jednoho roku s možností prodloužení
rozhodnutím Rady na návrh Komise. Pomoc je podmíněna tím, že „Ukrajina bude
respektovat účinné demokratické mechanismy, vč. parlamentního systému založeného na
pluralitě politických stran a právního státu, a zaručí dodržování lidských práv“, přičemž
Komise bude sledovat plnění této podmínky po celou dobu poskytování pomoci.
Rozhodnutí Rady o misi Evropské unie SBOP v Mali (EUCAP Sahel Mali) –
7465/14
Datum: 19. 3. 2014
Typ dokumentu: Rozhodnutí Rady LIMITE
Obsah dokumentu: V červenci 2012 Rada svým rozhodnutím 2012/392/SZBP zahájila
misi EUCAP Sahel Nigeer, jejímž cílem je poskytovat odbornou přípravu a poradenství
vnitřním bezpečnostní silám v Nigeru a posílit regionální koordinaci v oblasti
bezpečnosti s Mali a Mauritánií. V souvislosti s nepříznivým vývoje bezpečnostní situace
v Mali byla v lednu 2013 zřízena vojenská mise EU (EUTM). V únoru 2014 zaslala
Republika Mali Evropské unii zvací dopis, v němž vyzvala k rozmístění civilní mise
Unie. Rozhodnutí Rady zřizuje civilní misi v Mali na podporu vnitřních bezpečnostních
sil. Dokument obsahuje vedle dalšího vymezení cílů mise, její struktury, vedení, politické
kontroly a strategického řízení. Na misi jsou pro prvních devět měsíců vyhrazeny
prostředky ve výši 5 500 000 eur, o finančním krytí dalšího obodbí rozhodne Rada. Doba
platnosti rozhodnutí je stanovena na 24 měsíců od vstupu v platnost.
Vztahy s Ukrajinou – závěry Rady – 7824/14
Datum: 17. 3. 2014
Typ dokumentu: Závěry Rady
Obsah dokumentu: Rada pro zahraniční věci na svém zasedání 17. března přijala
následující závěry k situaci na Ukrajině: Rada důrazně odsoudila nezákonné referendum
o připojení k Ruské federaci, které na Krymu proběhlo 16. března, EU toto referendum a
jeho výsledek neuznává. Unie deklaruje svou připravenost podporovat zprostředkování
dialogu mezi Ukrajinou a Ruskem a vyzývá ruskou stranu, aby učinila kroky vedoucí ke
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zklidnění krizové situace. Podle Rady „jakékoliv další kroky Ruské federace směrem k
destabilizaci situace na Ukrajině by vedly k dalším a dalekosáhlým důsledkům pro
vztahy v celé řadě ekonomických oblastí mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na
jedné straně a Ruskou federací na straně druhé“. Rada považuje za nezbytnou
mezinárodní přítomnost na Ukrajině a podporuje rozmístění zvláštní pozorovatelské mise
OBSE. Rada dále vítá návrh Komise na dočasné ostranění cla na dovoz z Ukrajiny do EU
a podporuje také návrh Komise na poskytnutí makrofinanční pomoci.
Závěry Rady o zvláštní zprávě Evropského účetního dvora č. 9/2013 nazvané
„Podpora EU určená na správu věcí veřejných v Demokratické republice Kongo“ –
7808/14
Datum: 17. 3. 2014
Typ dokumentu: Závěry Rady
Obsah dokumentu: Rada ve svých závěrech reaguje na publikaci zvláštní zprávy
Evropského účetního dvora,51 který došel k závěru, že „účinnost pomoci EU na správu
věcí veřejných v DRK je omezená. … Očekávané výsledky má nebo pravděpodobné
bude mít méně než polovina programů. Udržitelnost je ve většině případů nerealistická.“
Účetní dvůr v souvislosti s tím doporučuje, aby Komise a ESVČ zlepšila strategii
spolupráce, lépe posuzovala rizika, zavedla cíle, které jsou dosažitelné v národním
kontextu, a více využívala podmíněnost a politický dialog. Rada v návaznosti na to
zdůrazňuje, že pomoc nestabilním zemím je obtížnou, avšak zásadní složkou zahraniční
politiky EU. Rada také uznává důležitost zaměření cíle programu na omezený očet priorit
s jasně stanovenými a realistickými časovými rámci. V souvislosti s tím Rada vyzývá
Komisi a ESVČ, aby mimo jiné zajistiliy odpovídající politický dialog s DRK a v rámci
něj v dialogu s vládou zdůrazňovaly důležitost konkrétních závazků ohledně reformy
bezpečnostního sektoru, které přispějí ke stabilitě a udržitelnému rozvoji.
Závěry Rady o Guinejském zálivu – 7224/14
Datum: 17. 3. 2014
Typ dokumentu: Závěry Rady
Obsah dokumentu: Rada ve svých závěrech reaguje na společné sdělení Komise a vysoké
představitelky Unie adresované Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru regionů z prosince 2013, 52 v němž se
upozorňuje především na rizika pirátství a ozbrojených loupeží na moři, ale také na
nedovolené ukládání odpadu, nezákonný rybolov, obchod s drogami, zbraněmi,
padělaným zbožím, lidmi, krádeže paliva atd. Ve sdělení se uvádí, že „Bez kontroly
budou tyto hrozby narůstat do té míry, že dojde k poškození místních a mezinárodních
zájmů.“. Rada v návaznosti na to přijala strategii pro Guinejský záliv, která má sloužit
také jako podklad pro připravovaný dubnový summit EU-Afrika (strategie je přílohou
závěrů Rady) a vyzvala ESVČ a Komisi, aby v konzultaci s členskými státy vypracovaly
akční plán, jak tuto strategii realizovat a aby podávaly každoroční zprávy o pokroku při
jejím provádění.

51
52

Zvláštní zpráva dostupná ZDE.
Sdělení dostupné ZDE.
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Závěry Rady o rozvojovém programu dohody EPA pro západní Afriku (PAPED) –
7736/14
Datum: 17. 3. 2014
Typ dokumentu: Závěry Rady
Obsah dokumentu: Rada ve svých závěrech potvrzuje zásady z května 2010 o
rozvojovém programu dohody o hospodářském partnerství (EPA), přičemž konstatuje, že
finanční podpora programu ze strany EU, členských států a Evropské investiční banky v
letech 2010-2014 již překročila závazek Rady stanovený na 6,5 mld. Eur (dosud bylo na
program vynaloženo více než 8,2 mld. eur). Pro období 2015-2020 se Rada zavazuje
poskytnou dalších alespoň 6,5 mld. eur.
Závěry Rady o Středoafrické republice – 7784/14
Datum: 17. 3. 2014
Typ dokumentu: Závěry Rady
Obsah dokumentu: Komplikovaná situace ve Středoafrické republice i nadále
znepokojuje Radu, která se obává zejména přenesení vnitrostátního konfliktu do okolních
zemí. Evropská unie vyzývá přechodné orgány SAR, aby pokračovaly v procesu politické
transformace a přípravě voleb a vítá rozhodnutí žalobce Mezinárodního trestního soudu
zahájit předběžné posouzení situace v zemi. Rada rovněž zdůrazňuje, že je nutné urychlit
činnost související s přípravou operace SBOP – EUFOR RCA, aby mohla být tato
operace urychleně zahájena. Zřízení vojenské operace bylo schváleno v únoru 2014 a má
v zemi působit po dobu šesti měsíců, než její činnost převezme mise Africké unie
(MISCA) nebo peacekeepingová operace OSN, které je EU připravena finančně i
logisticky podporovat. Rada taktéž vzala na vědomí úmysl Komise poskytnout SAR
pomoc ve výši více než 100 mil. eur na obnovu státu a sociálních služeb a na přípravu
voleb.
Závěry Rady o provádění strategie EU na podporu bezpečnosti a rozvoje v oblasti
Sahelu – 7226/14
Datum: 17. 3. 2014
Typ dokumentu: Závěry Rady
Obsah dokumentu: Rada potvrzuje již stanovené cíle EU v oblastech bezpečnosti,
budování míru, předcházení konfliktům, bjoe proti radikalizaci a rozvoje, přičemž za
klíčový prvek považuje propojen bezpečnosti a rozvoje. Vyzývá tedy ESVČ, zvláštního
zástupce EU pro oblast Sahelu a Komisi, aby vypracovali nový regionální akční plán
vymezující dalších kroky provádění stávající strategie pro oblast Sahelu, přičemž
provádění této strategie má být rozšířeno na Burkinu Faso a Čad a zároveň má být
zintenzivněno v Mali, Mauritánii a Nigeru. Má btý rovněž zintenzivněn politický dialog o
předcházení konfliktům a bezpečnostních otázkách v příslušných západoafrických a
sousedních zemích, mimo jiné v Senegalu, Nigérii a Kamerunu, a v zemích Maghrebu.
Závěry Rady o Jižním Súdánu – 7368/14
Datum: 17. 3. 2014
Typ dokumentu: Závěry Rady
Obsah dokumentu: Rada ve svých závěrech vyjadřuje znepokojení Evropské unie nad
přetrvávající krizí v Jižním Súdánu a z porušování dohody o ukončení nepřátelských akcí
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z ledna 2014 a podporuje obnovení rozhovorů mezi znesvařenými stranami, ke kterému
mělo dojít 20. března v Addis Abebě. Unie dále vítá, že v březnu byla zřízena vyšetřovací
komise Africké unie, přičemž tuto komisi vyzývá k zahájení činnosti co nejdříve a
spolupráci s OSN a dalšími relevantními aktéry. Rada rovněž zmiňuje, že EU a její
členské státy dosud přislíbily podporu 110 mil. eur na humanitární pomoc a že je
připravena zvážit cílená omezující opatření proti jednotlivým osobám, které blokují
politický proces.
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