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EU a politika rozšíření
Parlamentní volby v Albánii
Dne 25. dubna 2021 se uskutečnily volby do jednokomorového parlamentu Albánie. Parlament
Albánie má 140 členů, kteří jsou voleni na období čtyř let. Parlamentní volby se uskutečnily
na pozadí probíhajících přístupových jednání Albánie a EU a jejich organizace i průběh byl obecně
považován za „zkoušku“ demokratického pokroku Albánie v probíhajícím procesu přistoupení.
Přístupová jednání s Albánií byla zahájena v březnu 2020. Po udělení politického souhlasu se
zahájením přístupových jednání představila Rada EU další podmínku pro svolání první mezivládní
konference s Albánií spočívající v provedení dodatečných institucionálních reforem, včetně volební
reformy, která by vycházela z dlouhodobých doporučení OBSE/ODIHR. Volební reforma byla
přijata v červenci 2020 po dosažení široké dohody v červnu 2020 mezi vládními a opozičními silami
v parlamentu i mimo něj o ukončení politické patové situace a soustředění se na přijetí
požadované změny volebního zákona. Parlamentní volby se konaly na základě systému
poměrného zastoupení, kdy jsou kandidáti voleni ve 12 vícemandátových volebních obvodech,
které odpovídají správním regionům. Voliči nově získali možnosti udílet preferenční hlasy
individuálním kandidátům v rámci stranických kandidátek. Pro zisk mandátu musí strana překročit
celostátní práh 1 % hlasů.1 Dle předběžných výsledků, zveřejněných Centrální volební komisí,
zvítězila ve volbách dosavadní vládnoucí Socialistická strana (PS) premiéra Ediho Ramy se ziskem
48,68 % hlasů (74 mandátů) následovaná svým hlavním politickým rivalem Demokratickou stranou
(DS), která získala 39,43 % hlasů (59 mandátů). Jednoprocentní celostátní práh pro vstup
do parlamentu překročily další dvě strany, strana Socialistické hnutí pro integraci (LSI) se ziskem
6,81 % hlasů (4 parlamentní mandáty) a Sociálně demokratická strana (PSD) se ziskem 2,25 % hlasů
(3 mandáty).2 Dle předběžných závěrů volební pozorovací mise OBSE/ODIHR byly volby
kompetitivní a svobodné. Voliči měli na výběr kandidáty, kteří mohli svobodně vést kampaň. Právní
rámec pro konání voleb zaručil respektování základních svobod. Po dosažení klíčové politické
dohody z června 2020, která vyřešila patovou politickou situaci v zemi, získaly strany dostatečnou
důvěru ve volby na to, aby se jich zúčastnily. Reformovaná Centrální volební komise zorganizovala
a dohlížela na volby transparentním způsobem i přes výzvy, které přinesly změny ve volebním
rámci. Předběžná zpráva však konstatovala, že vládnoucí Socialistická strana disponovala
výhodami vyplývajícími z kontroly nad místní správou a docházelo ke zneužívání administrativních
zdrojů pro vlastní politické účely. Výhody vládní strany posilovalo pozitivní mediální pokrytí
státních institucí. V průběhu kampaně přetrvávala obvinění z kupování hlasů jednotlivými
politickými stranami. Průběh volebního dne byl poté v monitorovaných hlasovacích místech3
hladký a transparentní.4

1

Republic of Albania – Parliamentary Elections 25 April 2021. ODHIR Needs Assessment Mission Report. Osce.org
[online], 28/1/2021 [cit. 2021-05-06]. Dostupné z: https://www.osce.org/files/f/documents/2/0/478921_0.pdf.
2
Zgjedhjet për Kuvend 25 prill 2021. Results.kqz.gov.al [online], 05/05/2021 [cit. 2021-05-06]. Dostupné z:
http://results.kqz.gov.al/results/results2021.htm#.
3
Pozn.: Počet navštívených hlasovacích míst byl z důvodu pandemie covid-19 omezený.
4
International Election Observation Mission, Republic of Albania – Parliamentary Elections, 25 April 2021. Statement
of Preliminary Findings and Conclusions. Osce.org [online], 26/04/2021 [cit. 2021-05-07]. Dostupné z:
https://www.osce.org/files/f/documents/2/7/484688.pdf.
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K průběhu voleb se jménem EU vyjádřil vysoký představitel pro zahraniční věci a bezpečnostní
politiku Josep Borrell a komisař pro sousedství a rozšíření Olivér Várhelyi, kteří ve společném
prohlášení uvítali konání voleb a jejich hladký průběh i respekt základních práv a svobod.
Zdůraznili, že Albánie ušla dlouhou cestu k Evropské unii a prokázala vytrvalost v provádění
obtížných reforem. Přechodné období do zahájení činnosti nově zvoleného parlamentu by toto
pokračující úsilí nemělo brzdit. Dále uvedli, že by byli rádi, pokud by Albánie vstoupila do další fáze
procesu přistoupení zahájením jednání v rámci mezivládní konference, která by měla být svolána
co nejdříve. Na závěr vyjádřili očekávání, že nový albánský parlament a vláda budou pokračovat
v reformní agendě, především v oblasti právního státu a opětovně vyzvali všechny albánské strany
k zapojení do konstruktivního a inkluzivního politického dialogu.5

Agenda SZBP EU a vnější činnost
Írán – JCPoA a prodloužení režimu sankcí EU
Zasedání společné komise JCPOA
V průběhu první poloviny dubna 2021 se uskutečnila dvě zasedání společné komise Společného
komplexního akčního plánu (JCPoA, známého také jako dohoda o íránském jaderném programu).
Společná komise JCPoA dohlíží na provádění závazků vyplývajících z dohody. K hlavním tématům
jednání patřila diskuze o možném opětovném přistoupení USA6 k JCPoA a zajištění plné a efektivní
implementace závazků všech zúčastněných stran. Dne 2. dubna 2021 se společná komise sešla
formou videokonference. Jednání předsedal jménem vysokého představitele EU pro zahraniční
věci a bezpečnostní politiku Josepa Borrella náměstek generálního tajemníka ESVČ Enrique Mora
a zúčastnili se jí zástupci Číny, Francie, Německa, Ruska, Spojeného království a Íránu na úrovni
náměstků ministrů zahraničních věcí/politických ředitelů. V souladu se společným ministerským
prohlášením účastníků ze dne 21. prosince 20207 účastníci ocenili perspektivu návratu USA
k dohodě a zdůraznili svůj závazek zachovat Společný komplexní akční plán. Jednali také
o způsobech, jak zajistit návrat k jeho plnému a účinnému provádění. Účastníci se dohodli
na pokračování zasedání společné komise JCPoA v následujícím týdnu ve Vídni, s cílem vymezit
podmínky pro zrušení sankcí a provádění opatření jaderné dohody, mimo jiné prostřednictvím
svolání zasedání příslušných odborných skupin. V této souvislosti koordinátoři rovněž zintenzivní
samostatné kontakty ve Vídni se všemi účastníky Společného komplexního akčního plánu a se
Spojenými státy.8 Dne 9. dubna 2021 se poté ve Vídni uskutečnilo navazující zasedání ve stejném
formátu. Účastníci si vyslechli informace příslušných odborných skupin a pověřili je, aby
5

Albania: Joint Statement by the High Representative Josep Borrell and Commissioner for Neighbourhood and
Enlargement Olivér Várhelyi on the parliamentary elections. Eeas.europa.eu [online], 27/4/2021 [cit. 2021-05-07].
Dostupné z: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/97289/albania-joint-statement-highrepresentative-josep-borrell-and-commissioner-neighbourhood-and_en.
6
USA odstoupily od dohody v květnu 2018 a opětovně uvalily na Írán nové sankce. Více k tématu viz Přehled SZBP EU
č. 5/2018, s. 9 – 11. ISSN 2533-4263. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/ppi.sqw?d=2.
7
Text prosincového ministerského prohlášení je dostupný na: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquartershomepage_en/90907/Joint%20Ministerial%20Statement%20on%20the%20Joint%20Comprehensive%20Plan%20of
%20Action ( aktuální k 2021-04-21).
8
JCPOA: Chair's Statement Following the Meeting of the Joint Commission. Eeeas.europa.eu [online], 2/4/2021 [cit.
2021-04-21]. Dostupné z: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/96151/jcpoa-chairsstatement-following-meeting-joint-commission_en.
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pokračovaly ve své práci. Dále se dohodli na navazujícím jednání společné komise v nadcházejících
týdnech.9
Prodloužení režimu sankcí EU vůči Íránu v oblasti lidských práv
Dne 12. dubna 2021 rozhodla Rada EU, že do 13. dubna 2022 prodlouží omezující opatření EU
v reakci na závažné porušování lidských práv v Íránu.10 Opatření byla zavedena poprvé v roce 2011
a jsou každoročně vyhodnocována. Zahrnují zákaz vstupu na území EU a zmrazení majetku, zákaz
vývozu zboží, jež by mohlo být použito k vnitřním represím, a vybavení pro sledování
telekomunikací do Íránu, a zákaz poskytování osobám a subjektům zařazeným na seznam
zpřístupňovat finanční prostředky ze strany občanů a společností z EU. Sankční seznam byl zároveň
doplněn o osm osob a tři subjekty11 v návaznosti na jejich úlohu při násilné reakci na demonstrace
v listopadu 201912. Seznam tak nyní čítá celkem 89 osob a 4 subjekty. Podle íránského ministerstva
zahraničí Teherán nové sankce silně odsuzuje a přerušuje veškerá jednání s EU v oblasti lidských
práv a spolupráci vycházející z těchto jednání, především v otázkách terorismu, nelegálních drog a
uprchlíků.13 Teherán zároveň zvažuje odvetná opatření. Rozhodnutí Rady vyšlo v době, kdy ve
Vídni probíhají mezinárodní jednání s Íránem ohledně podmínek zachování Společného
komplexního akčního plánu (JCPoA).

Kyrgyzstán – referendum o změně ústavy
Dne 11. dubna 2021 se v Kyrgyzstánu uskutečnilo referendum o nové podobě ústavy. Referendum
se konalo zároveň s místními volbami. Nový návrh ústavy byl vypracován v návaznosti na výsledky
referenda o budoucí podobě politického systému Kyrgyzstánu, které se uskutečnilo současně
s prezidentskými volbami dne 10. ledna 2021. V lednovém referendu o budoucí podobě
politického systému si voliči mohli vybrat mezi prezidentským a parlamentním zřízením nebo
hlasovat proti oběma možnostem. Absolutní většina voličů (84,11 %) se vyslovila pro prezidentské
zřízení. Pro parlamentní systém hlasovalo 11,27 % voličů a proti oběma možnostem se vyslovilo
4,61 % voličů.14 Návrh nové ústavy15, silně podporovaný současným prezidentem Sadyrem
Žaparovem, zavádí prezidentský model zřízení a představuje podstatně revidovanou verzi
předchozího zveřejněného návrhu ústavy, který byl předložen k veřejné diskuzi dne 17. listopadu
9

JCPOA: Chair's Statement following the meeting of the Joint Commission. . Eeeas.europa.eu [online], 9/4/2021 [cit.
2021-04-21]. Dostupné z: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/96414/jcpoa-chairsstatement-following-meeting-joint-commission_en.
10
Írán: Rada přezkoumala režim sankcí EU v oblasti lidských práv. Consilium.europa.eu [online], 12/4/2021 [cit. 202104-13]. Dostupné z: https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2021/04/12/iran-council-reviews-euhuman-rights-sanctions-regime/?utm_source=dsmsauto&utm_medium=email&utm_campaign=Iran:+Council+concludes+annual+review+of+the+EU%E2%80%99s+Iran
+human+rights+sanctions+regime.
11
Příslušné právní akty byly zveřejněny v Úředním věstníku. K dispozici na: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:124I:FULL&from=EN.
12
Vyjádření vysokého představitele EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku jménem EU k protestům v Íránu
k dispozici na: https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2019/12/08/declaration-by-the-highrepresentative-on-behalf-of-the-eu-on-the-recent-protests-in-iran/.
13
EU sanctions elite Iran commander over 2019 protests. Aljazeera.com [online], 12/4/2021 [cit. 2021-04-13].
Dostupné z: https://www.aljazeera.com/news/2021/4/12/eu-sanctions-elite-iran-commander-over-2019-protests.
14
Více k tématu viz Přehled SZBP EU č. 1/2021, s. 3-4. ISSN 2533-4263. Dostupné z:
https://www.psp.cz/sqw/ppi.sqw?d=2.
15
Draft Law „On the Constitution of the Kyrgyz Republic“. Venice.coe.int [online], 23/2/2021 [cit. 2021-04-23].
Dostupné z: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-REF(2021)017-e.
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2020. Dle předběžných výsledků se v dubnovém referendu pro návrh nové ústavy vyslovilo přibližně
79 % voličů, volební účast se pohybovala okolo 37 %, čímž byla překročena 30% hranice nutná pro
uznání platnosti referenda.16
Návrh nové ústavy připravila Ústavní rada Kyrgyzstánu, orgán zřízený dne 20. listopadu 2020
usnesením tehdejšího prezidenta, která ho dne 9. února 2021 předložila k veřejné diskuzi
s možností překládání připomínek do 9. března 2021. K novému návrhu ústavy vypracovalo
společné stanovisko OBSE/ODIHR s Benátskou komisí, které bylo přijato na 126. plenárním
zasedání Benátské komise dne 19. března 2021. Ve společném stanovisku vzalo OBSE/ODIHR
s Benátskou komisí mimo jiné na vědomí pozitivní změny v návrhu ústavy, jako je přisouzení
prominentního místa lidským právům a svobodě v rámci návrhu ústavy a znovuustavení Ústavního
soudu v souladu s dřívějšími doporučeními OBSE/ODIHR a Benátské komise. Shledává však, že
mnohá ustanovení, regulující institucionální rámec a dělbu moci, stejně jako některá ustanovení
týkající se lidských práv, nejsou v souladu s mezinárodními standardy a závazky OBSE.
Předpokládaný harmonogram a postupy vedoucí k přijetí nové ústavy navíc vzbuzují vážné obavy
z nerespektování zásad právního státu a zákonnosti a absence smysluplných a inkluzivních
veřejných konzultací a diskuze v parlamentu. Jednou z hlavních obav, kterou návrh vzbuzuje je, že
nová ústava poskytuje přehnaně prominentní roli a výsady prezidentovi republiky nad mocí
výkonnou a ostatními složkami dělby moci, oslabuje úlohu parlamentu a umožňuje zásahy
do nezávislosti soudnictví. Dle stanoviska tato opatření představují skutečné riziko narušení dělby
moci a vlády práva.17
K předběžným výsledkům referenda se vyjádřil jménem EU její tiskový mluvčí. V prohlášení uvedl,
že EU bere na vědomí konání referenda a místních voleb v Kyrgyzstánu. Podle nezávislých
pozorovatelů proběhlo referendum o ústavě řádně a bylo dobře organizované, ale objevily se také
zprávy o zneužívání administrativních zdrojů a porušování volebních postupů ve prospěch přijetí
nové ústavy. Je důležité, aby právní předpisy provádějící novou ústavu respektovaly doporučení
společného stanoviska OBSE/ODIHR a Benátské komise z 19. března 2021 a také mezinárodní
závazky Kyrgyzské republiky. Evropská unie bude i nadále podporovat Kyrgyzskou republiku při
prosazování její reformní agendy a řešení výzev, jimž čelí.18

Prohlášení ministrů zahraničí zemí G7 a EU k situaci na Ukrajině
Dne 12. dubna 2021 vydali ministři zahraničních věcí Kanady, Francie, Německa, Itálie, Japonska,
Velké Británie a USA (země G7) a vysoký představitel EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
Josep Borrell společné prohlášení k situaci na rusko-ukrajinské hranici. V prohlášení vyjádřili
hluboké znepokojení nad pokračujícím posilováním ruských vojenských sil na hranici s Ukrajinou a
na nelegálně anektovaném Krymu. Zdůraznili, že tyto rozsáhlé pohyby vojenských jednotek, bez
předchozího upozornění, představují destabilizující a výhružné aktivity. V této souvislosti vyzvali
Rusko, aby ukončilo provokace a okamžitě zmírnilo v oblasti napětí v souladu se svými

16

Kyrgyz voters approve expanded powers for president. Euractiv.com [online], 12/4/2021 [cit. 2021-04-23].
Dostupné z: https://www.euractiv.com/section/central-asia/news/kyrgyz-voters-approve-expanded-powers-forpresident/.
17
Joint Opinion on the Draft Constitution of the Kyrgyz Republic. Venice.coe.int [online[, 19/3/2021 [cit. 2021-04-23].
Dostupné z: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2021)007-e#.
18
Kyrgyz Republic: Statement by the Spokesperson on the constitutional referendum. Eeas.europa.eu [online],
12/4/2021 [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquartershomepage/96488/kyrgyz-republic-statement-spokesperson-constitutional-referendum_en.
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mezinárodními závazky. Zejména vyzvali Rusko, aby respektovalo pravidla a své závazky v rámci
OBSE týkající se transparentnosti vojenských přesunů. Zopakovali také svou neochvějnou podporu
nezávislosti, suverenity a územní celistvosti Ukrajiny v mezích jejích mezinárodně uznaných hranic
a vyjádřili podporu zdrženlivého postoje Ukrajiny. Na závěr prohlášení vyjádřili uznání a trvalou
podporu úsilí Francie a Německa k zajištění plného provádění minských dohod v rámci tzv.
normandského procesu, který považují za jedinou cestu pro trvalé politické řešení konfliktu.19

Nová dohoda o partnerství mezi EU, Afrikou, Karibikem a Tichomořím
Dne 15. dubna 2021 byla formálně uzavřena vyjednávání nové dohody o partnerství mezi EU a členy
Organizace afrických, karibských a tichomořských států (OACPS, dříve známé jako skupina států
AKT). Nová dohoda nahradí stávající právní rámec pro partnerství EU a zemí AKT, dohodu
z Cotonou, jejíž platnost vyprší po prodloužení dne 30. listopadu 202120. Partnerství EU – AKT je
jedním z nejstarších a nejkomplexnějších rámců spolupráce mezi EU a partnerskými zeměmi.
Spojuje více než 1,5 miliardy lidí na čtyřech světadílech. Konkrétně propojuje EU se 79 zeměmi
v Africe, Karibiku a Tichomoří.21 Novou dohodu parafovali její hlavní vyjednavači, za EU komisařka
pro mezinárodní partnerství Jutta Urpilainenová a za státy OACPS ministr zahraničních věcí Toga
Robert Dussey. Nová dohoda si klade za cíl prohloubit politický rozměr spolupráce a směřovat
k dosažení ambicióznějších cílů na místní, vnitrostátní, regionální i mezinárodní úrovni. Za tímto
účelem se nová dohoda zaměřuje na šest klíčových prioritních oblastí a má řešit hlavní výzvy
příštích desetiletí. Těmito oblastmi jsou:







Lidská práva, demokracie a správa věcí veřejných ve společnostech zaměřených na občany
a založených na jejich právech;
Mír a bezpečnost;
Lidský a sociální rozvoj;
Udržitelnost životního prostředí a změna klimatu;
Inkluzivní udržitelný hospodářský růst a rozvoj;
Migrace a mobilita.

Nová dohoda bude uzavřena na počáteční období 20 let a musí být ještě před vstupem v platnost
schválena v souladu s vnitřními schvalovacími postupy svých stran. V platnost vstoupí až poté, co
ji ratifikuje minimální počet stran (kvorum). 22 Na straně EU bude muset podpis, prozatímní
uplatňování a uzavření dohody schválit Rada Evropské unie na základě návrhů Evropské komise.
Tyto návrhy spolu s vyjednaným textem přeloženým do všech jazyků EU budou v nadcházejících
týdnech předány Radě. Rada rozhodne o uzavření dohody po obdržení souhlasu Evropského
parlamentu, jak je stanoveno v čl. 218 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. Podpis dohody

19

Ukraine: Statement by the G7 Foreign Ministers and the EU High Representative. Eeas.europa.eu [online],
12/4/2021 [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquartershomepage/96497/ukraine-statement-g7-foreign-ministers-and-eu-high-representative_en.
20
Dohoda z Cotonou byla podepsána v roce 2000 na období 20 let. Její platnost měla vypršet dne 29. února 2020.
Vzhledem k nedokončení vyjednávání nové dohody, která by ji nahradila, byla však její platnost prodloužena do 30.
listopadu 2021.
21
Otázky a odpovědi o dohodě o partnerství mezi EU a africkými, karibskými a tichomořskými státy. Ec.europa.eu
[online], 15/4/2021 [cit. 2021-04-23]. Dostupné z:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/QANDA_21_1553.
22
Tamtéž.
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se očekává ve druhé polovině roku 2021. Pro vstup dohody v platnost budou muset strany
dokončit své příslušné vnitřní postupy.23

Jednání kvartetu o situaci v Libyi
Dne 20. dubna 2021 se uskutečnilo šesté jednání tzv. libyjského kvartetu o situaci v Libyi. Libyjský
kvartet sdružuje čtyři hlavní mezinárodní aktéry, kteří se podílejí na zprostředkovatelském úsilí
pro ukončení krize v Libyi. Konkrétně se jedná o Organizaci spojených národů (OSN), Ligu
arabských států (LAS), Africkou unii (AU) a Evropskou unii (EU). Kvartet k Libyi zasedl poprvé v roce
2017 s cílem sdružit a pokud možno sjednotit zprostředkovatelské úsilí. Zasedání kvartetu se
uskutečnilo na pozvání Ligy arabských států virtuální formou. Evropskou unii na jednání zastupoval
vysoký představitel EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josep Borrell. Na závěr jednání
bylo vydáno společné komuniké, ve kterém členové kvartetu mimo jiné uvítali významný pokrok,
kterého bylo dosaženo směrem k inkluzivnímu a komplexnímu politickému řešení situace v Libyi.
Zejména ocenili a vyslovili podporu výsledkům dosaženým v rámci jednání Fóra pro libyjský
politický dialog (LPDF), které bylo svoláno pod záštitou OSN, přijetí plánu pro přípravnou fázi
komplexního řešení, hlasování o důvěře nové vlády národní jednoty a hladké předání moci novému
prozatímnímu výkonnému orgánu pod vedením prezidenta Mohammada al-Manfího a předsedy
vlády Abdala Hamída Muhammada Dbaíba. Členové kvartetu opětovně potvrdili své odhodlání
podporovat politické úsilí k řešení krize, které by bylo vedené a řízené Libyjci a vyjádřili plnou
podporu výslovnému závazku nového libyjského vedení uspořádat celostátní volby dne 24.
prosince 2021. V této souvislosti zdůraznili význam toho, aby se tyto volby uskutečnily v příznivém
politickém a bezpečnostním prostředí, aby se konaly inkluzivním, transparentním a důvěryhodným
způsobem a aby se všichni Libyjci zavázali respektovat jejich výsledky a integritu. Kvartet dále
odsoudil pokračující porušování zbrojního embarga OSN a zdůraznil, že jakýkoli vnější vojenský
zásah v Libyi je nepřijatelný. V této souvislosti zdůraznil naléhavou potřebu dosáhnout
komplexního a trvalého řešení hrozby, kterou představují ozbrojené skupiny a milice operující
v Libyi, a vyzval k trvalému provádění opatření k úplné identifikaci a odzbrojení těchto skupin a
zajištění následné reintegrace osob, které budou splňovat určité požadavky, do vnitrostátních
institucí, jak je uvedeno v dohodě o příměří. Na závěr jednání se členové kvartetu dohodli
na pokračování vzájemné koordinace a konzultací ohledně situace v Libyi a svolání dalšího
zasedání kvartetu v druhé polovině roku 2021.24

Neformální zasedání Rady EU pro zahraniční věci (FAC)
Dne 19. dubna 2021 proběhlo formou videokonference neformální zasedání Rady EU
pro zahraniční věci (FAC)25. Na pořadu jednání byly aktuální zahraničněpolitické otázky, situace
na Ukrajině a situace v regionu Tigraj v Etiopii. Rada uvalila sankce proti jednotlivcům
a společnostem v Myanmaru/Barmě a písemným postupem schválila Závěry o strategii EU
23

Jednání o nové dohodě o partnerství mezi EU, Afrikou, Karibikem a Tichomořím po skončení platnosti dohody
z Cotonou byla uzavřena. Ec.europa.eu [online], 15/4/2021 [cit. 2021-04-23]. Dostupné z:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_21_1552.
24
Libya: Joint Statement by the Quartet. Eeas.europa.eu [online], 20/4/2021 [cit. 2021-05-07]. Dostupné z:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/96947/node/96947_en.
25
Neformální videokonference ministrů zahraničních věcí, 19. dubna 2021. Hlavní výsledky. Consilium.europa.eu
[online], 19/4/2021 [cit. 2021-04-20]. Dostupné z:
https://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/fac/2021/04/19/?utm_source=dsmsauto&utm_medium=email&utm_campaign=Informal+video+conference+of+foreign+affairs+ministers
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pro spolupráci v indicko-tichomořském regionu, Závěry o integrované strategii EU pro oblast
Sahelu a Závěry o obnoveném partnerství se zeměmi jižního sousedství – nová agenda
pro Středomoří.
Aktuální zahraničněpolitické otázky
Ministři byli informováni o zhoršující se situaci Alexeje Navalného v Rusku a zopakovali vyjádření
z 18. dubna26 o tom, že ruské orgány musí A. Navalnému zajistit okamžitý přístup ke zdravotníkům,
ke kterým má důvěru. Ve svém vyjádření také EU připomněla, že za bezpečnost a zdraví
A. Navalného v trestanecké kolonii nesou ruské orgány odpovědnost, a zopakovala svůj požadavek
na jeho okamžité a bezpodmínečné propuštění. Podle EU je jeho odsouzení politicky motivované
a v rozporu s mezinárodními závazky Ruska v oblasti lidských práv. EU proto očekává, že „Rusko
dostojí svým závazkům podle Evropské úmluvy o lidských právech a mimo jiné bude respektovat
předběžné opatření Evropského soudu pro lidská práva v souvislosti s povahou a rozsahem rizika
s ohledem na život pana Navalného“27.
Rada se dále zabývala informací ministra zahraničí ČR o nedávném vyhoštění ruských diplomatů
v souvislosti s výbuchy muničního skladu ve Vrběticích v roce 2014. V této souvislosti bylo později
vydáno prohlášení28, ve kterém EU důrazně odsoudila protiprávní aktivity na území ČR, které vedly
k výbuchům ve Vrběticích, vyjádřila plnou podporu a solidaritu s Českou republikou a odsoudila
nepřiměřenou reakci (vyhoštění 20 českých diplomatů ruskou stranou) a následné hrozby Ruské
federace adresované České republice. Dle vyjádření se rozvratná činnost ruských zpravodajských
služeb namířená proti zájmům a bezpečnosti EU a jejích členských států „bude i nadále setkávat
s maximálně rozhodnou reakcí, podle potřeby rovněž na úrovni Evropské unie“29. Evropský
parlament pak dne 29. dubna 2021 přijal usnesení, ve kterém mimo jiné odsoudil skutečnost, že
za výbuchem zbrojního skladu ve Vrběticích stojí příslušníci ruských zpravodajských služeb, vyzval
místopředsedu Komise, vysokého představitele a Radu, aby přijali vhodná protiopatření, včetně
rozšíření cílených sankcí, a vyzval členské státy EU, aby po vzoru případu Skripal přistoupily
ke koordinovanému vyhoštění ruských diplomatů. 30
Vysoký představitel EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josep Borrell rovněž informoval
ministry o probíhajících jednáních o oživení Společného komplexního akčního plánu (JCPOA)
ve Vídni. Následně byli ministři informováni o novém návrhu předsedy Evropské rady Charlese

26

Rusko: Prohlášení vysokého představitele jménem EU ke zhoršujícímu se zdravotnímu stavu Alexeje Navalného.
Consilium.europa.eu [online], 18/4/2021 [cit. 2021-04-20]. Dostupné z:
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2021/04/18/russia-declaration-by-the-highrepresentative-on-behalf-of-the-eu-on-the-deteriorating-health-of-alexei-navalny/
27
Tamtéž.
28
Rusko: Prohlášení vysokého představitele jménem Evropské unie vyjadřující solidaritu s Českou republikou
v souvislosti s kriminálními činnostmi na jejím území. Consilium.europa.eu [online], 21/4/2021 [cit. 2021-04-23].
Dostupné na: https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2021/04/21/russia-declaration-by-thehigh-representative-on-behalf-of-the-european-union-in-solidarity-with-the-czech-republic-over-criminal-activitieson-its-territory/?utm_source=dsmsauto&utm_medium=email&utm_campaign=Russia:+Declaration+by+the+High+Representative+on+behalf+of+the+E
uropean+Union+in+solidarity+with+the+Czech+Republic+over+criminal+activities+on+its+territory
29
Tamtéž
30
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. dubna 2021 o Rusku: případ Alexeje Navalného, posilování vojenské
přítomnosti na ukrajinských hranicích a ruské útoky v České republice (2021/2642(RSP)). P9_TA(2021)0159.
Europarl.europa.eu [online], 29/4/2021 [cit. 2021-05-03]. Dostupné z:
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0159_CS.html
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Michela týkajícího se vyvedení Gruzie z aktuální politické krize31. Tento návrh zahrnuje amnestii pro
osoby odsouzené za protesty v červnu 2019, reformu volebního systému, reformu justice,
rozdělení sil v parlamentu a časový plán voleb.32 Dne 19. dubna ve večerních hodinách pak byla
dohoda s Gruzií podepsána přes videokonferenci.33
K situaci na Ukrajině
Ministři diskutovali o situaci na Ukrajině a prostřednictvím videokonference se spojili s ministrem
zahraničních věcí Ukrajiny Dmytrem Kulebou. Ministři opět vyjádřili svoji podporu ukrajinské
svrchovanosti a územní integritě, včetně neuznání protiprávní anexe Krymu, a plné implementaci
minských dohod. Uvítali zvýšené diplomatické úsilí o obnovení územní celistvosti Ukrajiny.
V oblasti domácích reforem na Ukrajině ocenili významný pokrok a úsilí o přiblížení jejích politik
k Zelené dohodě pro Evropu. Zároveň zdůraznili potřebu učinit pokrok v oblastech právního státu
a soudnictví.34
K situaci v Etiopii
Ministři vedli debatu o situaci v regionu Tigraj v Etiopii, kde pokračují boje a porušování lidských
práv a kam stále není umožněn plný přístup humanitární pomoci. Ministři byli o dané situaci
informováni finským ministrem zahraničí Pekkou Haavistem, který z pověření vysokého
představitele EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku navštívil region již podruhé. V rámci
diskuse byla zdůrazněna naléhavá potřeba monitorovaného příměří, vyšetření údajného
porušování lidských práv, válečných zločinů a násilí založeného na příslušnosti k pohlaví. Ministři
zdůraznili, že etiopská vláda musí projevit odhodlání k uspořádání národního dialogu směřujícího
k volbám. Vysoký představitel rovněž podpořil společné vyšetřování etiopskou komisí pro lidská
práva a Úřadem vysokého komisaře OSN pro lidská práva.35
Myanmar/Barma – uložení nových sankcí
V reakci na vojenský převrat v Myanmaru/Barmě ze dne 1. února 2021 a následné represe vůči
pokojným demonstrantům rozhodla Rada písemným postupem o uložení sankcí vůči dalším deseti
osobám a dvěma společnostem ovládaným ozbrojenými silami36.37 Osoby, na něž se sankce
31

Text návrhu k dispozici na:
https://eeas.europa.eu/sites/default/files/210418_mediation_way_ahead_for_publication_0.pdf
32
Návrh podpořily také Spojené státy. Viz: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquartershomepage/96782/georgia-joint-statement-spokespersons-eu-high-representativevice-president-and-usdepartment_en
33
Projev předsedy Evropské rady Charlese Michela u příležitosti podpisu dohody k dispozici na:
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/04/19/remarks-by-president-charles-michel-atthe-signing-ceremony-of-the-georgia-agreement-with-president-of-georgia-salomezourabichvili/?utm_source=dsmsauto&utm_medium=email&utm_campaign=Remarks+by+President+Charles+Michel+at+the+signing+ceremony+of+
the+Georgia+agreement+with+President+of+Georgia+Salome+Zourabichvili
34
Neformální videokonference ministrů zahraničních věcí, 19. dubna 2021. Hlavní výsledky. Consilium.europa.eu
[online], 19/4/2021 [cit. 2021-04-20]. Dostupné z:
https://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/fac/2021/04/19/?utm_source=dsmsauto&utm_medium=email&utm_campaign=Informal+video+conference+of+foreign+affairs+ministers
35
Tamtéž.
36
Příslušné právní akty byly zveřejněny v Úředním věstníku. K dispozici na: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:132I:FULL&from=CS
37
Myanmar/Barma: EU v reakci na únorový vojenský převrat a následné represe uložila sankce vůči deseti osobám a
dvěma společnostem ovládaným ozbrojenými silami. Consilium.europa.eu [online], 19/4/2021 [cit. 2021-04-20].
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vztahují, jsou odpovědné za narušení demokracie a právního státu v Myanmaru/Barmě a
za represivní rozhodnutí a závažné porušování lidských práv. Dva velké konglomeráty, na které se
sankce vztahují, jsou zdrojem příjmů pro myanmarské ozbrojené síly (Tatmadaw). Přijaté sankce
se tak zaměřují na hospodářské zájmy myanmarského vojenského režimu a zároveň nemají mít
nepřiměřený negativní dopad na myanmarské obyvatelstvo. Cílem rozhodnutí je změnit vedení
junty. Omezující opatření se nyní vztahují na celkem 35 osob a dva subjekty a zahrnují zákaz
cestování, zmrazení majetku a zákaz zpřístupňování finančních prostředků sankcionovaným
osobám a subjektům ze strany občanů a společností z EU. V platnosti zůstávají také dřívější
omezující opatření, jako je embargo na zbraně, zákaz vývozu zboží dvojího užití, omezení vývozu
vybavení pro monitorování komunikace, které by mohlo být použito k vnitřním represím, a další.
Jako důkaz podpory obyvatel Myanmaru/Barmy vyčlenila Evropská komise dalších 9 milionů eur na
mimořádnou humanitární pomoc. V roce 2021 tak bylo dosud vyčleněno 20,5 milionu eur
a celkově od roku 1994 se jedná o částku 287 milionů eur.38
Dne 29. dubna 2021 prodloužila Rada EU platnost omezujících opatření vůči osobám a subjektům
v Myanmaru/Barmě o jeden rok, tj. do 30. dubna 2022.39 O den později pak Rada EU ocenila
výstupy ze setkání vedoucích představitelů Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN), které
proběhlo dne 24. dubna 2021, a na kterém došlo k dohodě o pěti bodech k situaci
v Myanmaru/Barmě:
1. okamžité ukončení násilí v Myanmaru/Barmě a maximální zdrženlivost všech stran;
2. konstruktivní dialog mezi všemi stranami vedoucí k mírovému řešení v zájmu lidu;
3. zvláštní vyslanec předsedy ASEANu jako mediátor dialogu mezi stranami s pomocí
generálního tajemníka ASEANu;
4. poskytnutí humanitární pomoci prostřednictvím AHA Centre (Koordinačního centra
ASEANu pro humanitární pomoc);
5. návštěva zvláštního vyslance v Myanmaru/Barmě a jeho setkání se všemi zúčastněnými
stranami40.
Rada zdůraznila nutnost rychlé a svědomité implementace této dohody.41

Dostupné z: https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2021/04/19/myanmar-burma-eu-imposessanctions-on-10-individuals-and-two-military-controlled-companies-over-the-february-military-coup-andsubsequent-repression/
38
Tamtéž.
39
Myanmar/Barma: Rada prodloužila platnost sankcí o další rok. Consilium.europa.eu [online], 29/4/2021 [cit. 202104-30]. Dostupné z: https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2021/04/29/myanmar-burmacouncil-extends-sanctions-for-another-year/?utm_source=dsmsauto&utm_medium=email&utm_campaign=Myanmar%2fBurma:+Council+extends+sanctions+for+another+year
40
Chairman’s Statement on the ASEAN Leaders’ Meeting. Asean.org [online], 24/4/2021 [cit. 2021-04-30]. Dostupné
z: https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2021/04/29/myanmar-burma-council-extendssanctions-for-another-year/?utm_source=dsmsauto&utm_medium=email&utm_campaign=Myanmar%2fBurma:+Council+extends+sanctions+for+another+year
41
Myanmar/Burma: Declaration by the High Representative on behalf of the EU on the outcome of the ASEAN
Leaders‘ Meeting. Consilium.europa.eu [online], 30/4/2021 [cit. 2021-04-30]. Dostupné z:
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Závěry o strategii EU ke spolupráci v indicko-tichomořském regionu
Písemným postupem schválila Rada Závěry o strategii EU ke spolupráci v indicko-tichomořském
regionu.42 Podle Závěrů má EU posílit své strategické zaměření, přítomnost a činnost
v indicko-tichomořském regionu (jedná se o geografickou oblast sahající od východního pobřeží
Afriky k tichomořským ostrovním zemím; dále jen „Indo-Pacifik“) a přispět tak ke stabilitě,
bezpečnosti, prosperitě a udržitelnému rozvoji v regionu založených na podpoře demokracie,
právního státu, lidských práv a mezinárodního práva. Spolupráce EU a zemí Indo-Pacifiku je klíčová
pro dosažení Cílů udržitelného rozvoje v rámci OSN (Sustainable Development Goals, SDGs), stejně
tak je potřeba posílit spolupráci v oblasti obnovy po pandemii covidu-19. Rada zároveň vyjádřila
obavy vyplývající z aktuálního vývoje v Indo-Pacifiku, kvůli kterému se zvýšilo napětí v oblastech
obchodu, dodavatelských řetězců, technologií, politiky a bezpečnosti. Stejně tak jsou nyní
zpochybňována lidská práva. Tento vývoj ohrožuje stabilitu a bezpečnost nejen v regionu, ale i
v jeho okolí, a má přímý vliv na zájmy EU. Rada zdůraznila, že strategický přístup Unie a její zapojení
v regionu mají přispívat ke schopnosti EU jednat jako globální hráč. Měla by tak být posílena její
strategická autonomie a schopnost spolupracovat s partnery s cílem ochránit unijní hodnoty a
zájmy. Strategie EU pro Indo-Pacifik je pragmatická, flexibilní a mnohostranná a umožňuje Unii
rozvíjet spolupráci v těch oblastech politiky, kde lze s jejími partnery stavět na společných
hodnotách, zásadách a zájmech. EU bude prohlubovat své zapojení v regionu především s těmi
partnery, kteří již představili své vlastní přístupy k Indo-Pacifiku.
Strategie EU pro spolupráci v Indo-Pacifiku bude představovat nový impuls v následujících
oblastech:
1. Spolupráce s partnery
- prosazování multilateralismu založeného na pravidlech;
- spolupráce se Sdružením národů jihovýchodní Asie (ASEAN), bilaterální summity, jednání
v rámci Setkání Asie – Evropa (ASEM); realizace nového strategického partnerství mezi EU a
ASEAN;
- oblast Indického oceánu – spolupráce s klíčovými partnery z Asie i z Afriky, posilování
regionální správy, prosazování regionální ekonomické integrace a růstu, zajišťování bezpečí
a bezpečnosti námořních a leteckých tras, prevence pašování, zajištění udržitelného
nakládání s přírodními zdroji, atd.;
- oblast Tichého oceánu – politická partnerství EU mají být založena například na Dohodě
o partnerství s africkými, karibskými a tichomořskými státy, která nahradí Dohodu
z Cotonou, a jejím Tichomořském protokolu; boj proti klimatické změně, posílení správy
oceánů, boj proti nadnárodnímu organizovanému zločinu na moři, atd.
2. Podpora globální agendy mezinárodního společenství
- ochrana a prosazování lidských práv včetně problematiky rovnosti pohlaví a posílení role žen
a dívek; zapojení občanské společnosti;
- podpora iniciativ, které se zaměřují na environmentální cíle v souladu s Pařížskou dohodou
a Úmluvou o biologické rozmanitosti;
- podpora činností ve správě oceánů, zejména těch, které jsou zaměřené na zachování
a udržitelné využívání biologických mořských zdrojů;
- spolupráce na výzkumu a vývoji v oblasti snižování rizika katastrof, tak aby byla snížena rizika
způsobená klimatickou změnou a aby zranitelné komunity získaly odolnost;
42
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- zajištění bezpečných a různorodých farmaceutických a zdravotnických dodavatelských
řetězců; sdílení osvědčených postupů v oblasti zdravotnických systémů, včetně krizového
řízení, strategie pro prevenci pandemií, a dalších.
3. Prosazování ekonomické agendy EU a ochrana dodavatelských řetězců
- prosazování klíčových hospodářských zájmů, zásad a cílů EU včetně cíle udržitelného rozvoje
k zajištění silné, vyrovnané a inkluzivní socioekonomické obnovy a růstu;
- diverzifikace dodavatelských řetězců má přispět k odolnosti evropské ekonomiky a ke snížení
strategické závislosti na kritických surovinách;
- spolupráce se zeměmi Indo-Pacifiku na reformě Světové obchodní organizace (WTO);
- posílení strategického obchodního postavení EU a rovných podmínek v Indo-Pacifiku skrze
nedávno uzavřené regionální dohody; úsilí o uzavření dohod o volném obchodu s Austrálií,
Indonésií a Novým Zélandem a podniknutí dalších kroků ke Komplexní dohodě o investicích
s Čínou; prohloubení ekonomických vztahů s Indií.
4. Podílení se na bezpečnosti a obraně
- prohlubování partnerství a posilování spolupráce s podobně smýšlejícími partnery
a relevantními organizacemi v oblasti bezpečnosti a obrany; reakce na výzvy mezinárodní
bezpečnosti, včetně námořní bezpečnosti, nepřátelských kybernetických činností,
desinformací, atd.; boj proti terorismu, násilnému extremismu a hybridním hrozbám
a zvýšení odolnosti vůči těmto jevům, a boj proti organizovanému zločinu, to vše v plném
souladu s mezinárodním právem;
- nešíření jaderných zbraní, kontrola zbraní a vývozu technologií dvojího užití;
- spolupráce v rámci misí a operací Společné bezpečnostní a obranné politiky (CSDP) skrze
dohody o spolupráci, či regionální fóra zaměřená na oblast bezpečnosti (např. Regionální
fórum ASEAN);
- členské země EU uznávají důležitost smysluplné evropské přítomnosti na moři
v Indo-Pacifiku.
5. Zajištění kvalitní konektivity
- stanovení jasných priorit ve všech oblastech konektivity – digitální, dopravní, energetické,
mezilidské; prosazení projektů kvalitní infrastruktury k urychlení ekonomického růstu;
stimulování soukromého kapitálu a zapojení subjektů z EU; využití finančních nástrojů EU
pro mezinárodní spolupráci.
6. Prosazování spolupráce v oblasti výzkumu, inovací a digitalizace
- spolupráce v oblasti vyššího vzdělání, vědy a technologií, a to především skrze program
Horizont Evropa, tak aby byla využita výjimečná technologická odbornost v regionu
v klíčových technologiích umožňujících podporu zeleného růstu; využití programu Erasmus+
na podporu budování kapacit a mobility v oblasti vyššího vzdělání;
- prosazování digitální správy, podpora bezpečnosti a odolnosti kritické infrastruktury, uznání
důležitosti globálního, otevřeného, svobodného, stabilního a bezpečného kybernetického
prostoru pro prosperitu, růst, bezpečnost, konektivitu a integritu našich svobodných a
demokratických společností.
Na závěr Rada vyzývá Komisi a vysokého představitele, aby do září 2021 představili společné
sdělení ke Strategii EU pro spolupráci v indicko-tichomořském regionu.
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Závěry o integrované strategii EU pro oblast Sahelu
Písemným postupem schválila Rada Závěry o integrované strategii EU pro oblast Sahelu.43 Cílem
Závěrů je zhodnotit strategii Rady z roku 2011, revidovanou v roce 2014, a její regionální akční plán
na období 2015–202044. Nová strategie se týká hlavního geografického rámce tvořeného pěti státy
skupiny G5 Sahel: Burkina Faso, Čad, Mali, Mauritánie a Niger. Zároveň však spadá do rámce
činnosti EU v širším kontextu této problematiky s regionálním a přeshraničním rozměrem (např.
situace v Libyi, otázka bezpečnosti v povodí Čadského jezera a v Guinejském zálivu). Dle Závěrů se
v posledních letech oblast Sahelu nachází ve složité situaci způsobené jak bezpečnostní krizí, která
od roku 2012 postihuje některé části regionu, tak dlouhodobými trendy, jako je změna klimatu,
demografický tlak v kontextu nedostatečného hospodářského růstu, nedostatek přírodních
zdrojů, krize covid-19, a další. Zároveň se objevily nové výzvy pro region: otázka dostupnosti vody
a sanitačních zařízení, přístup k půdě, přístup ke vzdělávání, zdravotní péči a pracovním
příležitostem, a značný rozsah migračních toků. EU rovněž vyjádřila znepokojení ohledně
nestability společenské smlouvy a zpochybnění legitimity státní moci. Ty mají další vliv na zhoršení
situace v regionu, nárůst aktivit ozbrojených skupin a život civilního obyvatelstva, a přispívají také
k nelegální migraci. V reakci na situaci v regionu byla v roce 2014 zřízena skupina G5 Sahel, v rámci
Komise pro povodí Čadského jezera vznikla mnohonárodní smíšená jednotka proti Boko Haram
(MNJTF), v roce 2017 byla postupně zahájena činnost uskupení Alliance Sahel45, v roce 2019
Partnerství pro bezpečnost a stabilitu v oblasti Sahelu (P3S)46 a v roce 2020 pak byla ustavena
Koalice pro Sahel47.
Strategie vychází z pevného a dlouholetého partnerství se zeměmi Sahelu. V období 2014–2020
se celková výše rozpočtů věnovaných ze strany EU zejména do oblasti bezpečnosti a stability
v regionu více než zdvojnásobila. Kromě nástrojů v oblasti humanitární pomoci, podpory stability a
udržitelného rozvoje a podpory obranných a bezpečnostních sil, byly vytvořeny nové nástroje
spolupráce, jako je nouzový svěřenecký fond a tzv. mise „budování kapacit na podporu bezpečnosti
a rozvoje“. EU rovněž vyslala dvě civilní mise (EUCAP Sahel Niger a EUCAP Sahel Mali) a jednu
vojenskou misi (EUTM Mali). V této souvislosti EU vítá podporu regionu Sahel ze strany
mezinárodního společenství a vítá úsilí o zajištění větší koordinace mezi iniciativami ve prospěch
regionu.
EU bude klást větší důraz na politický rozměr s tím, že ústředním prvkem její činnosti bude správa
věcí veřejných. Bude rovněž nadále prosazovat čtyři pilíře stanovené v dubnu 202048, které jsou
zahrnuty do rámce Koalice pro Sahel:
1. boj proti terorismu;
2. posílení kapacit národních obranných a bezpečnostních sil a společné síly skupiny G5 Sahel;
3. posílení úlohy státu, orgánů veřejné správy a základních služeb v kontextu stabilizace;
4. rozvojové programy.
43
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Stěžejními prvky činnosti EU v regionu mají být:
1. dodržování a prosazování lidských práv;
2. vzájemná odpovědnost partnerů založená na úzkém a soustavném politickém dialogu
s cílem podpory plnění výsledků zejména v oblasti správy věcí veřejných, právního státu,
boje proti korupci a beztrestnosti;
3. poskytování mimořádné podpory a humanitární pomoci cílené především
na nejzranitelnější skupiny obyvatelstva;
4. řešení bezprostředních a základních příčin nedostatečné bezpečnosti a nestability
(podpora soudržnosti, stabilizace, předcházení konfliktům, zprostředkovatelské úsilí,
a další);
5. zvláštní pozornost regionům, které jsou z hlediska bezpečnosti nejzranitelnější (především
Liptako Gourma a Čadské jezero);
6. inkluzivní přístup;
7. individuální přístup zohledňující konkrétní situaci; zohlednění vnitrostátní a regionální
politiky a strategie zemí Sahelu a příspěvky regionálních organizací;
8. posílení vnitřní koordinace v rámci EU; spolupráce se zvláštním zástupcem EU pro oblast
Sahelu;
9. zajištění řádné koordinační činnosti s mezinárodními partnery (G5 Sahel, Hospodářské
společenství západoafrických států – ECOWAS, Africká unie, OSN), mezinárodními
finančními institucemi a strategickými dvoustrannými partnery; úsilí o to, aby koordinační
fóra, jako je Koalice pro Sahel, zůstala i nadále flexibilní, inkluzivní a nekomplikovaná, tak
aby byla zajištěna maximální účinnost a účelnost;
10. efektivní zapojení ze strany vlád zemí Sahelu a místních orgánů, jelikož prvořadou
odpovědnost za stabilizaci regionu mají státy skupiny G5 Sahel.
Jako své strategické priority EU uvádí:
1. výrazné posílení dynamiky občanského a politického pokroku – potřebu nového politického
paktu v oblasti správy věcí veřejných se zvláštním důrazem na stabilizaci v krátkodobém
horizontu a perspektivy udržitelného rozvoje v dlouhodobém horizontu;
2. boj proti terorismu a ozbrojeným skupinám;
3. reformu bezpečnostního sektoru;
4. podporu států v regionu ve prospěch efektivního a spravedlivého řízení celého území,
odpovědné přítomnosti státu a inkluzivního poskytování základních veřejných služeb.
EU dále zaměří svou pozornost na úsilí vynakládané v oblasti řádné správy věcí veřejných
a právního státu, úsilí v oblasti boje proti korupci a porušování lidských práv, na odvětví justice
a mechanismy odpovědnosti umožňující bojovat proti beztrestnosti, otázku genderové rovnosti
a podporu mladé generace (kvalitní vzdělání, zaměstnanost a zapojení mladých lidí). V oblasti
ochrany životního prostředí se EU zaměří na úsilí o zajištění trvalého a inkluzivního rozvoje v rámci
naplňování cílů Pařížské dohody, bude usilovat o zvýšení míry udržitelných soukromých investic
a podporovat trvale udržitelné, integrované a inkluzivní řízení přírodních zdrojů a posílení trvale
udržitelných zemědělských systémů. EU chce také pokračovat ve spolupráci v oblasti migrace.
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EU je odhodlána mobilizovat celou škálu svých nástrojů, mezi nimiž jsou:
1. politický dialog a klíčová úloha zvláštního zástupce EU pro oblast Sahelu;
2. mobilizace volebních komisí;
3. rozvoj politiky náležité péče v oblasti lidských práv; případná aktivace režimu omezujících
opatření;
4. nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci – Globální Evropa (NDICI –
Globální Evropa)49; vytvoření evropského mírového nástroje50;
5. mobilizace misí Společné bezpečnostní a obranné politiky (SBOP) a pokračující provádění
změn mandátu mise EUTM Mali ve prospěch společných sil skupiny G5 Sahel;
6. přijetí ambiciózní politiky v oblasti komunikace s veřejností; boj proti pokusům o šíření
dezinformací a hybridním hrozbám; překládání informací určených pro veřejnost do jazyků
používaných v regionu.
Provádění strategie bude průběžně monitorováno a pokrok dosažený v souvislosti s prioritami EU
bude pravidelně přezkoumáván. Výstupy budou poté sdíleny s partnery v rámci Koalice pro Sahel.
Rada vyzývá vysokého představitele EU a Evropskou komisi k předložení plánu provádění,
monitorování a hodnocení této strategie.
Závěry o obnoveném partnerství se zeměmi jižního sousedství
Písemným postupem schválila Rada Závěry o obnoveném partnerství se zeměmi jižního sousedství
– nová agenda pro Středomoří51. Dle Závěrů představuje demokratické, stabilnější, ekologičtější
a prosperující jižní sousedství sdílenou strategickou prioritu a základní zájem EU. Globální
a regionální výzvy poukazují na naši vzájemnou závislost. Rada připomněla závěry Evropské rady
z prosince 202052 a prohlášení členů Evropské rady ze dne 26. února 202153 a opětovně potvrdila
své odhodlání obnovit a dále posílit strategické partnerství EU s partnerskými zeměmi jižního
sousedství. V této souvislosti Rada uvítala společné sdělení Komise a vysokého představitele
o obnoveném partnerství se zeměmi jižního sousedství a návrh nové agendy pro Středomoří54
a vyzvala k jeho urychlenému a efektivnímu provedení. Z důvodu potřeby výrazného posílení
politického dialogu v celé oblasti Středomoří Rada navrhuje, aby se zasedání ministrů zahraničních
věcí EU a partnerských zemí jižního sousedství konala každoročně. Mohly by se rovněž konat
summity hlav států a předsedů vlád.

49

Více informací k dispozici na: https://www.consilium.europa.eu/cs/press/pressreleases/2021/03/17/neighbourhood-development-and-international-cooperation-instrument-global-europe-euambassadors-greenlight-final-compromise-text-with-a-view-to-an-agreement-with-the-ep/
50
Více informací k dispozici na: https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2021/03/22/eu-sets-upthe-european-peace-facility/
51
Dokument k dispozici na: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7931-2021-INIT/cs/pdf
52
Více k tématu viz Přehled SZBP č. 12/2020, s. 9. ISSN 2533-4263. Dostupné z:
http://www.psp.cz/sqw/ppi.sqw?d=2
53
Více k tématu viz Přehled SZBP č. 2/2021, s. 13. ISSN 2533-4263. Dostupné z:
http://www.psp.cz/sqw/ppi.sqw?d=2
54
Společné sdělení projednal na své schůzi dne 17. března 2021 Výbor pro evropské záležitosti PSP ČR a přijal k
dokumentu usnesení č. 436.
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Klíčovými prioritami představenými v Závěrech jsou:
1. stimulace dlouhodobě udržitelné socioekonomické obnovy a vytváření pracovních míst
v zemích jižního sousedství – k tomu je zapotřebí mobilizace investic, včetně investic ze
soukromého sektoru, a finanční a technická podpora;
2. zásadová politika v oblasti řádné správy věcí veřejných, prosazování a ochrany lidských práv
a základních svobod, demokratických institucí a právního státu jako nedílné součásti
evropské politiky sousedství – EU bude v těchto oblastech podporovat reformy, mimo jiné
prostřednictvím přístupu založeného na pobídkách, jenž je součástí nástroje pro sousedství
a rozvojovou a mezinárodní spolupráci – Globální Evropa (NDICI – Globální Evropa)55;
3. podpora věrohodných a udržitelných příležitostí pro mladé lidi (úsilí o posílení účasti
mladých lidí ve veřejných diskusích, zintenzivnění podpory vzdělávání ze strany EU
a posilování mezilidských kontaktů, mimo jiné v rámci programu Erasmus+); posílená
spolupráce v oblasti výzkumu, inovací a kultury (programy Horizont Evropa a Kreativní
Evropa);
4. podpora určená občanské společnosti, včetně podpory bezpečného a příznivého prostředí;
zajištění ochrany obránců lidských práv, sdělovacích prostředků a novinářů; prosazování
genderové rovnosti a posilování postavení žen;
5. úsilí o odolnou, udržitelnou, inkluzivní a propojenou ekonomiku; diverzifikace ekonomik
a hodnotových řetězců; zlepšení podnikatelského prostředí; modernizace obchodních
a investičních vztahů na mnohostranné úrovni v rámci WTO i na dalších úrovních; rychlý
rozvoj trans-středomořské sítě a lepší digitální propojení; pokrok směrem ke zřízení
prohloubených a komplexních zón volného obchodu;
6. opatření v oblasti klimatu a energetické otázky, zejména přechod na zelenou energii;
spravedlivá a inkluzivní ekologická transformace; plnění vnitrostátně stanovených
příspěvků v rámci Pařížské dohody; rozvoj hospodářského a finančního systému
podporujícího udržitelný růst; zvýšení energetické bezpečnosti; v této souvislosti Rada
připomíná závěry Rady o diplomatické činnosti v oblasti klimatu a energetiky ze dne
25. ledna 202156;
7. modrá ekonomika; začlenění potenciálu Středozemního moře pro modrou ekonomiku
do plánování hospodářského rozvoje spolu se sociální ekonomikou; Rada zdůraznila
nutnost zhodnocení prohlášení ministrů Unie pro Středomoří o udržitelné modré
ekonomice57 a činnost v rámci iniciativy pro udržitelný rozvoj modré ekonomiky
v západním Středomoří (iniciativa WestMED)58;

55

Více informací k dispozici na: https://www.consilium.europa.eu/cs/press/pressreleases/2021/03/17/neighbourhood-development-and-international-cooperation-instrument-global-europe-euambassadors-greenlight-final-compromise-text-with-a-view-to-an-agreement-with-the-ep/
56
Více k tématu viz Přehled SZBP č. 1/2021, s. 7-9. ISSN 2533-4263. Dostupné z:
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57
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58
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8. spolupráce na společném, efektivním a účinném řešení výzev nuceného vysídlení
obyvatelstva a nelegální migrace, jakož i všech dalších aspektů migrace; uplatňování
přístupu „celé trasy“; spolupráce s partnerskými zeměmi jižního sousedství na řešení
základních příčin nelegální migrace a nuceného vysídlování a na vytváření
socioekonomických příležitostí, zejména lepších vyhlídek pro mladé lidi; prozkoumání
spolupráce na regionální a subregionální úrovni v řešení otázek mobility a všech aspektů
migrace; podpora tohoto úsilí prostřednictvím všech příslušných politických nástrojů
a zajištěním odpovídajícího a předvídatelného financování, včetně nástroje NDICI –
Globální Evropa;
9. posílení připravenosti a schopnosti reakce systémů zdravotní péče a pomoci
nejzranitelnějším a ohroženým osobám; zlepšení přístupu k očkovacím látkám pro prioritní
skupiny, podpora globálního přístupu prostřednictvím nástroje COVAX;
10. výzva k obnovení úsilí směřujícího k předcházení konfliktům a jejich řešení, stabilizaci
po ukončení konfliktu a nastolení míru; rozvoj lepšího a intenzivnějšího politického dialogu;
podpora OSN a jednání s regionálními a mezinárodními organizacemi (Liga arabských států,
Africká unie) a s dalšími zúčastněnými stranami; nutnost dodržování mezinárodního práva;
11. spolupráce v oblasti bezpečnosti, posílení kapacit (mimo jiné v oblasti boje proti praní
peněz, financování terorismu, nedovoleného obchodování a ničení kulturního dědictví,
atd.), budování kybernetické odolnosti, posílení policejní a justiční spolupráce mezi
partnerskými zeměmi jižního sousedství a agenturami EU; zvláštní pozornost má být
věnována nedostatečné bezpečnosti v sahelsko-saharské oblasti.
K řešení výzev, z nichž mnohé jsou ze své podstaty regionální, je nejlepší metodou regionální dialog
a spolupráce. V tomto ohledu je nepostradatelnou platformou Unie pro Středomoří. Rada využije
všechny své nástroje, včetně nástroje NDICI – Globální Evropa a EFSD+ k zajištění účinného,
účelného, rychlého a individuálně přizpůsobeného zavádění nové agendy pro Středomoří. Rada
očekává urychlené zahájení jednání o prioritách partnerství. Vybízí také členy týmu Evropa, aby
iniciativy týmu Evropa inkluzivním způsobem úzce koordinovali a společně navrhovali, prováděli
a monitorovali. V roce 2024 provede Rada přezkum agendy pro Středomoří a těchto Závěrů.

Neformální videokonference ministrů zahraničních věcí (rozvoj)
Dne 29. dubna 2021 proběhla neformální videokonference ministrů zahraničních věcí týkající se
budoucí Evropské struktury pro financování rozvoje (European Financial Architecture
for Development, EFAD) za účasti Evropské investiční banky (EIB) a Evropské banky pro obnovu
a rozvoj (EBRD). Ministři se především zabývali závěry a zjištěními v rámci „Studie proveditelnosti
týkající se možností posílení budoucího programu evropské struktury pro financování rozvoje“,
a poskytli politické vedení pro další postup. Tato nezávislá studie nabízí komplexní analýzu tří
možností budoucího programu EFAD, který má zajistit silný a soudržný evropský přístup směřující
k cílům vnější politiky a geopolitických zájmů EU. Nejvhodnější možností se dle studie ukazuje být
tzv. scénář Status Quo+, který staví na již existujících zdrojích a jejich vzájemném doplňování.
V souladu s výsledky studie proveditelnosti ministři vyjádřili podporu pro posílení týmu Evropa,
díky kterému nebude docházet k roztříštěnosti, ale bude posilována spolupráce a kolektivní dopad
podpory EU na oblast rozvoje. Činnost EU by zároveň měla mít silné politické vedení. Jak uvedl
vysoký představitel EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josep Borrell, mělo by dojít
k posílení spolupráce a vytvoření společných a vzájemně se doplňujících investic evropských
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rozvojových finančních institucí. Tým Evropa by měl navíc hrát významnou roli při zviditelnění
financování vnější činnosti EU. Závěry Rady k posílení EFAD by měly být předloženy ke schválení
v květnu 2021.59

Dohoda o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím
Rada EU přijala dne 29. dubna 2021 rozhodnutí60 o uzavření Dohody o obchodu a spolupráci mezi
EU a Spojeným královstvím a Dohody o bezpečnosti informací61. Dohody byly podepsány v prosinci
2020 a od 1. ledna 2021 jsou prováděny prozatímně. Vyjádřením souhlasu Evropským
parlamentem ze dne 27. dubna 2021 a aktuálním rozhodnutím Rady jsou dokončeny vnitřní
postupy EU v ratifikaci výše uvedených dohod, které tak vstoupí v platnost 1. května 2021.

59

Informal video conference of foreign affairs ministers (Development), 29. April 2021. Consilium.europa.eu
[online], 29/4/2021 [cit. 2021-04-30]. Dostupné z:
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2021/04/29/?utm_source=dsmsauto&utm_medium=email&utm_campaign=Informal+video+conference+of+foreign+affairs+ministers+(Developme
nt)
60
Text rozhodnutí k dispozici na: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5022-2021-REV-3/cs/pdf
61
Dokumenty k dispozici na: https://www.consilium.europa.eu/cs/documents-publications/public-register/publicregistersearch/results/?WordsInSubject=&WordsInText=&DocumentNumber=5198%2F21+&InterinstitutionalFiles=&Docu
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