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Agenda SZBP EU a vnější činnost
Mezinárodní konference o Libyi
Dne 12. listopadu 2021 se uskutečnila v Paříži mezinárodní konference o Libyi. Konference se
uskutečnila v klíčové době příprav na prezidentské a parlamentní volby v Libyi, jejichž konání je
plánované na 24. prosince 2021. Konference navázala na druhou berlínskou konferenci o Libyi1,
která se konala v červnu 2021, a na setkání na vysoké úrovni o Libyi organizované Německem,
Francií a Itálií na okraji Valného shromáždění Organizace spojených národů v září 2021. Konferenci
předsedali společně prezident Francouzské republiky Emmanuel Macron, spolková kancléřka
Německa Angela Merkelová, předseda italské vlády Mario Draghi, a poprvé také představitelé
Libye, premiér prozatímní vlády Libye Abdul Hamid Dbeibeh a předseda libyjské prezidentské rady
Mohammed al-Menfí. Generální tajemník OSN, která se podílela na svolání konference, se
zúčastnil prostřednictvím videokonference. Konference se také vůbec poprvé zúčastnily všechny
státy sousedící s Libyí. Dále se zúčastnili představitelé regionálních organizací, EU zastoupená
vysokým představitelem Josepem Borrellem a USA v zastoupení viceprezidentky Kamaly
Harrisové.2 Na závěr konference bylo přijato společné prohlášení3, které shrnulo výsledky jednání
a priority, na které se mezinárodní společenství a představitelé Libye zaměří pro dosažení
politického řešení libyjské krize. Hlavní cíle a výstupy z konference shrnul na společném tiskovém
brífinku konaném po skončení konference francouzský prezident Macron, který uvedl, že
konference měla dva hlavní cíle:
1. Volební proces a příprava prezidentských a parlamentních voleb plánovaných na 24.
prosince. Zúčastněné strany se dohodly a přijaly volební kalendář, který má zajistit konání
inkluzivních, poklidných, transparentních a svobodných voleb. Prezident Macron zdůraznil,
že registrace kandidátů do voleb již začala a libyjské úřady musí nyní zajistit plně inkluzivní
proces, který umožní účast na volbách všem politickým stranám a kandidátům, kteří se
chtějí zúčastnit. Zároveň uvedl, že OSN, EU, Arabská liga a Africká unie přislíbili asistenci při
přípravě voleb, v jejich průběhu a po skončení, včetně vyslání pozorovacích misí na volby.
Zúčastněné libyjské strany se v rámci konference také zavázaly přijmout výsledky voleb, ať
budou jakékoliv.
2. Zajištění stability, bezpečnosti a odchodu všech zahraničních vojáků a bojovníků z Libye.
V této souvislosti uvítal snahu Společného vojenského výboru 5+5 (5+5 Joint Military
Commission) zajistit odsun všech zahraničních bojovníků z Libye. Zástupci na konferenci
přijali plán stažení zahraničních bojovníků sestavený Společným vojenským výborem 5+5 a
odsouhlasili první kroky k jeho naplnění. Konkrétně se jedná o stažení prvních 300
zahraničních bojovníků, kteří se dnem konání konference začali připravovat na odchod a
kteří by měli opustit Libyi v následujících týdnech. Prezident Macron označil tuto
1

Více informací k druhé berlínské konferenci viz Přehled SZBP EU 6/2021, s. 11 – 12. ISSN 25334263. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/ppi.sqw?d=2.
2
Konference se konkrétně zúčastnily tyto země a organizace: Alžírsko, Čad, Čína, Kypr, Demokratická republika Kongo
(předseda Africké unie), Egypt, Řecko, Jordánsko, Kuvajt (předseda ministerské rady Ligy arabských států), Malta,
Maroko, Nizozemsko, Niger, Katar, Rusko, Španělsko, Švýcarsko, Tunisko, Turecko, Konžská republika (předseda
Výboru na vysoké úrovni Africké unie pro Libyi), Spojené arabské emiráty, Spojené Království, Spojené státy americké,
Africká unie, Evropská unie, Liga arabských států a Výkonný sekretariát Skupiny pěti pro Sahel.
3
Declaration of the Paris International Conference for Libya. Elysee.fr [online], 12/11/2021 [cit. 2021-11-24].
Dostupné z: https://www.elysee.fr/en/emmanuel-macron/2021/11/12/declaration-of-the-paris-internationalconference-for-libya.
Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky.
Zveřejňování je možné jen se souhlasem Parlamentního institutu a autora.
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skutečnost za významný mezník, který zahájí proces, o kterém se již dlouho vyjednávalo.
Stahování zahraničních bojovníků se uskuteční pod dohledem a s asistencí OSN. V této
souvislosti prezident Macron ocenil spolupráci Čadu a zdůraznil, že se jedná pouze o první
krok a své zahraniční bojovníky musí z Libye stáhnout i Rusko a Turecko.
Účastníci konference se také opětovně zavázali posílit humanitární pomoc a zaměřit se
na dodržování lidských práv, především nejzranitelnějších a vysídlených osob, na boj
s obchodováním s lidmi a řešení dalších přetrvávajících výzev jako je např. křehký zdravotnický
systém, zajištění potravinové bezpečnosti a další.4

Zasedání Rady EU pro zahraniční věci (FAC)
Dne 15. listopadu 2021 proběhlo v Bruselu zasedání Rady EU pro zahraniční věci (FAC). Na pořadu
jednání byly aktuální zahraničněpolitické otázky, problematika migrace z Běloruska, spolupráce se
zeměmi západního Balkánu a situace v regionu a reakce na situaci v Mali. Rada rovněž schválila
Závěry o šesté hodnoticí konferenci Úmluvy o zákazu nebo omezení použití některých konvenčních
zbraní5 a Závěry k desáté hodnoticí konferenci stran Smlouvy o nešíření jaderných zbraní6.
Aktuální zahraničněpolitické otázky
Ministři diskutovali o vývoji situace v kyperské Varoše, kde Turecko usiluje o změnu statu quo
a jeho jednání směřuje k porušení rezolucí Rady bezpečnosti OSN.7 Rada vyjádřila solidaritu
s Kyprem a na zasedání v prosinci 2021 očekává diskusi o návrzích možností konkrétního vyjádření
své solidarity. Krátce se také Rada věnovala situaci v Súdánu, kde došlo dne 25. října 2021
k vojenskému převratu, vyhlášení výjimečného stavu a dne 11. listopadu 2021 pak k vyhlášení
nové svrchované rady pod vedením generála Abdela Fattáha al-Burhána. Tento krok odsoudily
ve společném prohlášení EU, Troika (Norsko, Spojené království a Spojené státy americké)
a Švýcarsko.8 O tři dny později došlo k násilnému potlačení pokojných občanských protestů,
na které EU rovněž reagovala prohlášením, v němž mimo jiné uvedla, že jednání súdánských
bezpečnostních složek bude mít vážné dopady na podporu země ze strany Unie.9 Na zasedání Rady
FAC se ministři shodli, že je nutné navázat dialog mezi všemi zúčastněnými stranami a vrátit se
zpět k procesu demokratické transformace vedené samotnými občany.10 Ministři se také krátce
věnovali humanitární krizi v regionu Tigraj v Etiopii a prezidentským a parlamentním volbám
v Nikaragui dne 7. listopadu 202111, které postrádaly demokratické záruky a jejichž výsledek

4

Conférence internationale pour la Libye à Paris: Les conclusions. Elysee.fr [online], 12/11/2021 [cit. 2021-11-25].
Dostupné z: https://www.elysee.fr/en/emmanuel-macron/2021/11/12/paris-international-conference-for-libya.
5
Text dokumentu k dispozici na: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13244-2021-INIT/cs/pdf.
6
Text dokumentu k dispozici na: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13243-2021-INIT/cs/pdf.
7
Text prohlášení předsedy Rady bezpečnosti týkající se situace v Kypru k dispozici na:
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3CF6E4FF96FF9%7D/s_prst_2021_13.pdf.
8
Text prohlášení k dispozici na: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/107189/sudanstatement-troika-european-union-and-switzerland_en.
9
Text prohlášení k dispozici na: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/107202/sudanstatement-spokesperson-latest-developments_en.
10
Foreign Affairs Council, 15 November 2021. Consilium.europa.eu [online], 15/11/2021 [cit. 2021-11-16]. Dostupné
z: https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2021/11/15/?utm_source=dsmsauto&utm_medium=email&utm_campaign=Foreign+Affairs+Council.
11
Více k tématu viz: https://edition.cnn.com/2021/11/07/americas/nicaragua-election-nov-7-intl-latam/index.html.
Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky.
Zveřejňování je možné jen se souhlasem Parlamentního institutu a autora.
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nemůže být podle EU považován za legitimní.12 V této souvislosti již dříve EU uvedla ústy vysokého
představitele EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, že zváží možnosti přijetí dalších
omezujících opatření, včetně takových, která jsou nad rámec omezení pro jednotlivce.13
K situaci v Bělorusku
Dne 10. listopadu 2021 vydal vysoký představitel EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
Josep Borrell prohlášení jménem Evropské unie k situaci na hranicích EU. V něm uvedl, že
organizované zneužívání lidí k politickým účelům ze strany běloruského režimu je dokladem
cynismu a snahy vyvolat krizi na vnějších hranicích EU a tím odvrátit pozornost od situace v zemi,
kde nadále probíhají represe a porušování lidských práv. Unie ústy vysokého představitele důrazně
odsoudila Bělorusko za porušování mezinárodního práva a nedodržování základních lidských práv
a vyjádřila plnou solidaritu s členskými státy, které jsou tímto hybridním útokem zasaženy. EU bude
proti státem podporované nelegální migraci nadále bojovat a bude požadovat, aby byl
mezinárodním organizacím umožněn okamžitý a neomezený přístup k lidem na běloruském
území, kteří potřebují humanitární pomoc. Důrazná mezinárodní reakce a spolupráce musí zajistit,
že běloruský režim ponese za své jednání odpovědnost.14 Jak vysoký představitel rovněž uvedl
ve svém projevu na půdě Evropského parlamentu dne 10. listopadu 2021, po zklidnění situace
v srpnu 2021, kdy byly po jeho intervenci u irácké vlády pozastaveny letecké spoje z Bagdádu
do Minsku využívané iráckými migranty, začaly být ke stejnému účelu využívány jiné letecké spoje
(např. z Istanbulu, Dubaje, Jerevanu, Damašku, Jordánska či Libanonu). Evropská služba pro vnější
činnost (ESVČ) se proto spojila s dalšími 13 zeměmi a sleduje vývoj ve více než 20 státech s cílem
předat lidem uvažujícím o využití migrační trasy přes Bělorusko informaci, že se jedná o podvod.15
Po jednání s prezidentem USA Joe Bidenem uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der
Leyenová, že EU i USA uvažují o možnosti uvalení sankcí na některé aerolinky, které „usnadňují
kupčení s lidmi v Bělorusku“16. V návaznosti na plánované sankce proti aerolinkám avizovaly
běloruská společnost Belavia a turecké Turkish Airlines, že od 12. listopadu 2021 nebudou
na žádost Turecka přepravovat z této země občany Iráku, Sýrie a Jemenu.17

12

Foreign Affairs Council and Eastern Partnership Ministerial: Press remarks by the High Representative Josep
Borrell. Eeas.europa.eu [online], 15/11/2021 [cit. 2021-11-16]. Dostupné z:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/107275/foreign-affairs-council-and-easternpartnership-ministerial-press-remarks-high-representative_en.
13
Nicaragua: Declaration by the High Representative on behalf of the European Union. Eeas.europa.eu [online],
8/11/2021 [cit. 2021-11-16]. Dostupné z: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquartershomepage/106911/nicaragua-declaration-high-representative-behalf-european-union_en.
14
Bělorusko: prohlášení vysokého představitele jménem Evropské unie o situaci na hranicích Evropské unie.
Consilium.europa.eu [online], 10/11/2021 [cit. 2021-11-16]. Dostupné z:
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2021/11/10/belarus-declaration-by-the-highrepresentative-on-behalf-of-the-european-union-on-the-situation-at-the-european-union-border/.
15
Belarus: Speech by High Representative/Vice-President Josep Borrell at the EU on the situation on the border.
Eeas.europa.eu [online], 10/11/2021 [cit. 2021-11-16]. Dostupné z:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/107057/belarus-speech-high-representativevicepresident-josep-borrell-ep-situation-border_en.
16
EU rozšíří sankce proti Bělorusku, řekla von der Leyenová po setkání s Bidenem. Euroskop.cz [online], 11/11/2021
[cit. 2021-11-16]. Dostupné z: https://www.euroskop.cz/8956/38001/clanek/eu-rozsiri-sankce-proti-beloruskurekla-von-der-leyenova-po-setkani-s-bidenem/.
17
Běloruská Belavia přestane vozit z Turecka občany Iráku, Jemenu a Sýrie. Euroskop.cz [online], 12/11/2021 [cit.
2021-11-16]. Dostupné z: https://www.euroskop.cz/8962/38014/clanek/beloruska-belavia-prestane-vozit-z-tureckaobcany-iraku-jemenu-a-syrie/.
Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky.
Zveřejňování je možné jen se souhlasem Parlamentního institutu a autora.
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Rada se na svém zasedání jednotně postavila proti probíhající hybridní agresi ze strany
běloruského režimu vůči EU v podobě vytlačování migrantů na hranice s EU a koordinovaného úsilí
o jejich překročení této hranice.18,19 Vysoký představitel zdůraznil plnou odpovědnost Běloruska
za umělé vytvoření migrační vlny. K zajištění humanitární pomoci potřebným bude EU
spolupracovat s mezinárodními organizacemi (např. OSN). Vysoký představitel rovněž uvedl, že
dialog s běloruským režimem bude obnoven, až budou ukončeny vládou řízené násilnosti v zemi
a bude obnoven respekt k lidským právům běloruských občanů.20 Zároveň však vyjádřil
přesvědčení, že Unie již dostává proud migrantů pod kontrolu. Irácká vláda například vypravuje
nouzové repatriační lety pro své občany, kteří se rozhodli odletět z Minsku zpět do Iráku,
a běloruský prezident Alexandr Lukašenko v telefonickém hovoru s vysokým představitelem uvedl,
že migrantům na hranicích s EU bude poskytnuta humanitární pomoc a humanitárním organizacím
pod hlavičkou OSN bude umožněn přístup do dané oblasti.21 Ministři schválili rozšíření kritérií
stávajícího režimu sankcí, tak aby sankce mohly být zacíleny na větší počet osob zapojených
do organizace letů a přepravy migrantů do Běloruska a odtud na hranice EU.22 Dohodli se rovněž
na přijetí pátého balíčku sankcí proti běloruskému režimu23, který bude dokončen v nadcházejících
dnech. Mezi opatřeními má údajně být znemožnění běloruským aerolinkám Belavia pronajímat si
letadla od společností z EU. Dále má být na sankčním seznamu několik subjektů včetně hotelu
v Minsku či velkých státních společností z ocelářského či ropného průmyslu, které se zapojily
do potlačování opozičních protestů.24
Spolupráce se zeměmi západního Balkánu
Ministři se zabývali konkrétními možnostmi posílení angažovanosti EU v regionu západního
Balkánu nad rámec politiky rozšiřování, a to především v oblastech kybernetické bezpečnosti,
hybridních hrozeb či zapojení regionu do diskusí o zahraniční politice EU. Rada se také zabývala
situací v Bosně a Hercegovině. Ministři zdůraznili evropskou perspektivu této země jako jediného,
jednotného a svrchovaného státu a potřebu obnovení dialogu mezi vedoucími představiteli země
a návratu k práci na klíčových reformách. V souvislosti s dialogem Bělehrad–Priština25 zopakovali
ministři očekávání, že Kosovo i Srbsko budou plně dodržovat a provádět všechny předchozí dohody
a přispějí k rychlé normalizaci vztahů.26
18

Počátky této migrační krize v práci Parlamentního institutu Vybraná témata 11/2021 Situace na litevsko-běloruských
hranicích. ISSN 2533-414X. Dostupné na: https://www.psp.cz/sqw/ppi.sqw?d=3.
19
Podrobněji o aktuální situaci viz: https://www.euroskop.cz/8962/37984/clanek/na-polsko-beloruske-hranicipretrvava-napeti-litva-vyhlasila-vyjimecny-stav/.
20
Outcome of the Council Meeting: Foreign Affairs. Consilium.europa.eu [online]. Council of the European Union,
15/11/2021 [cit. 2021-11-16]. Dostupné z: https://www.consilium.europa.eu/media/52969/st13934-en21_v1.pdf.
21
Foreign Affairs Council and Eastern Partnership Ministerial: Press remarks by the High Representative Josep
Borrell. Eeas.europa.eu [online], 15/11/2021 [cit. 2021-11-16]. Dostupné z:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/107275/foreign-affairs-council-and-easternpartnership-ministerial-press-remarks-high-representative_en.
22
Příslušná nařízení Rady (č. 2021/1985 a č. 2021/1986) k dispozici na: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=OJ:L:2021:405:TOC.
23
Přehled unijních sankcí vůči Bělorusku k dispozici na:
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/restrictive-measures-against-belarus/.
24
Borrell: EU dostává migraci do Běloruska pod kontrolu. Euroskop.cz [online], 15/11/2021 [cit. 2021-11-16].
Dostupné z: https://www.euroskop.cz/8962/38021/clanek/borrell-eu-dostava-migraci-do-beloruska-pod-kontrolu/.
25
Informace o obnovení dialogu Bělehrad–Priština viz Přehled SZBP 7/2021, s. 2. ISSN 2533-4263. Dostupné z:
https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=186630.
26
Outcome of the Council Meeting: Foreign Affairs. Consilium.europa.eu [online]. Council of the European Union,
15/11/2021 [cit. 2021-11-16]. Dostupné z: https://www.consilium.europa.eu/media/52969/st13934-en21_v1.pdf.
Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky.
Zveřejňování je možné jen se souhlasem Parlamentního institutu a autora.
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K situaci v oblasti Sahelu
Ministři se shodli, že EU musí pokračovat s implementací Strategie pro Sahel27 a „cestovní mapy“
Koalice pro Sahel28. V souvislosti se situací v Mali, kde byly přechodným vedením země odloženy
volby plánované na 27. února 2022, se ministři dohodli na zavedení zvláštního rámce pro omezující
opatření vůči Mali a podpořili tak rozhodnutí Hospodářského společenství států západní Afriky
(ECOWAS)29. Příslušné pracovní skupiny připravují návrhy na zahrnutí jednotlivců a společností
do již existujícího sankčního režimu. Přijaty by mohly být v prosinci 2021.30 Jak uvedl vysoký
představitel na tiskové konferenci po zasedání, ministři se rovněž shodli na potřebě přijetí
omezujících opatření vůči ruské žoldnéřské skupině Wagner31, která má operovat na území Mali.

Zasedání ministrů zahraničních věcí EU a zemí Východního partnerství
Dne 15. listopadu 2021 proběhlo zasedání ministrů zahraničních věcí EU a pěti zemí Východního
partnerství (Arménie, Ázerbájdžán, Gruzie, Moldavsko, Ukrajina), kterému předsedal vysoký
představitel EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josep Borrell. Jednání se také zúčastnil
evropský komisař pro sousedství a rozšíření Olivér Várhelyi. Zástupce Běloruska pozván nebyl, ale
jedno místo na jednání bylo ponecháno volné jako „symbolické místo pro běloruský lid“32. Ministři
projednali možnosti rozvoje partnerství, především v oblastech správy věcí veřejných, investic,
odolnosti a hospodářského oživení. EU bude nadále podporovat potřebné reformy a poskytovat
hmatatelné výhody těm, kteří se na nich aktivně podílejí. V prosinci 2021 proběhne summit
Východního partnerství, kde by měl být potvrzen program spolupráce na období po roce 2020.33

Ministerské zasedání EU – Střední Asie
Dne 22. listopadu 2021 proběhlo v hlavním městě Tádžikistánu Dušanbe 17. ministerské zasedání
EU – Střední Asie. Region Střední Asie je pro EU významný z hlediska jeho strategického
geografického umístění, role v oblasti konektivity mezi Evropou a Asií či energetických zdrojů‚
a významného tržního potenciálu. Zájem EU o bezpečnost v regionu a problematiku migrace navíc
aktuálně zesílil vývoj v Afghánistánu. Ministerskému zasedání, pořádanému ministrem zahraničí
Tádžikistánu Sirodžidinem Muhridinem, předsedal vysoký představitel Unie pro zahraniční věci
a bezpečnostní politiku Josep Borrell. Akce se dále zúčastnila komisařka EU pro mezinárodní
partnerství Jutta Urpilainenová, ministři zahraničí Kazachstánu, Kyrgyzstánu a Uzbekistánu
a náměstek ministra zahraničí Turkmenistánu. Ve společném sdělení34 účastníci potvrdili svůj
závazek k posílení spolupráce EU a zemí střední Asie v oblastech zelené a udržitelné obnovy
27

Text dokumentu k dispozici na: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7723-2021-INIT/cs/pdf.
Více k tématu viz: https://www.coalition-sahel.org/en/second-ministerial-meeting-of-the-coalition-for-the-sahelmarch-19-2021/.
29
Text dokumentu k dispozici na: https://www.ecowas.int/wpcontent/uploads/2021/11/Eng.Communiquei%CC%80-Final-Sommet-7-novembre-2021.pdf.
30
Outcome of the Council Meeting: Foreign Affairs. Consilium.europa.eu [online]. Council of the European Union,
15/11/2021 [cit. 2021-11-16]. Dostupné z: https://www.consilium.europa.eu/media/52969/st13934-en21_v1.pdf.
31
Více k tématu viz: https://www.armadninoviny.cz/privatizace-valceni-ruska-skupina-wagner-a-turecka-sadat.html.
32
Eastern Partnership Foreign Ministers meeting, 15 November 2021. Consilium.europa.eu [online], 15/11/2021 [cit.
2021-11-16]. Dostupné z: https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-ministerialmeetings/2021/11/15/?utm_source=dsmsauto&utm_medium=email&utm_campaign=Eastern+Partnership+Foreign+Ministers+meeting.
33
Tamtéž.
34
Text sdělení k dispozici na: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/107666/jointcommuniqu%C3%A9-17th-eu-central-asia-ministerial-meeting_en
28
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po pandemii covidu-19. V EU se aktuálně připravují dvě regionální inciativy v rámci Týmu Evropa,
a to k digitální konektivitě a k vodohospodářství, energetice a klimatu.35 Spolupráci v oblasti
konektivity (v obchodu, dopravě, energetice, digitální oblasti a mezilidských kontaktech) je potřeba
zesílit. EU a země regionu budou také společně řešit některé výzvy spojené s vývojem situace
v Afghánistánu, jako jsou boj proti pašování migrantů a obchodování s lidmi či poskytování
humanitární pomoci. Prioritami EU v regionu jsou, v souladu s unijní strategií vůči Střední Asii36,
podpora odolnosti, prosperity a regionální spolupráce. Na zasedání byl rovněž projednán stav
provádění programů financovaných Evropskou unií a navrženy byly nové iniciativy, jako například
nový meziregionální dialog o mezinárodních pracovních standardech.37

Rozšíření režimu sankcí vůči Bělorusku
V návaznosti na schválení rozšíření kritérií stávajícího režimu sankcí vůči Bělorusku38 a politickou
dohodu o přijetí pátého balíčku sankcí proti běloruskému režimu39 na zasedání Rady EU pro
zahraniční věci (FAC) dne 15. listopadu (viz výše) předložili Evropská komise a vysoký představitel
Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josep Borrell dne 23. listopadu 2021 návrh nového
právního rámce, který Evropské unii umožní přijmout cílená opatření proti provozovatelům
jakéhokoli druhu dopravy (pozemní, vzdušné, vnitrozemské vodní a námořní), kteří usnadňují nebo
se podílejí na obchodování s lidmi nebo převaděčství migrantů v souvislosti s nelegálním vstupem
na území Evropské unie.40 Na základě navrhovaného nařízení může Evropská komise s okamžitou
platností vydat prováděcí akt o vydání opatření vůči dopravci, a to poté, co bylo dopravci
umožněno být vyslyšen. Opatření mají mít maximální platnost jednoho roku, mají být přiměřená
a určována případ od případu. Zrušení provozování dopravy z důvodu uvalení sankcí na daného
dopravce nemá být považováno za mimořádnou okolnost a cestující tak budou mít právo
na kompenzace. Opatření mohou zahrnovat následující:
1. zabránění dalšímu rozšiřování nebo omezování stávajícího provozování dopravy na trhu Unie;
2. pozastavení práva na poskytování dopravních služeb z, do či uvnitř Unie;
3. pozastavení práva na přelet přes území Unie;
4. pozastavení práva na doplnění paliva či provedení údržby uvnitř Unie;
5. pozastavení práva na vplutí do přístavů Unie;
6. pozastavení práva na tranzit přes území Unie;
7. pozastavení licencí nebo povolení udělených podle práva Unie k provozování letecké
dopravy v Unii nebo k provozování mezinárodní přepravy cestujících.41

35

Joint Communiqué: 17th EU-Central Asia Ministerial Meeting. Eeas.europa.eu [online], 22/11/2021 [cit. 2021-1130]. Dostupné z: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/107666/joint-communiqu%C3%A917th-eu-central-asia-ministerial-meeting_en
36
Text příslušného dokumentu k dispozici na: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019JC0009&from=EN
37
17th EU/Central Asia Ministerial Meeting – Turning Challenges into Opportunities. Ec.europa.eu [online],
22/11/2021 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6219
38
Příslušná nařízení Rady (č. 2021/1985 a č. 2021/1986) k dispozici na: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=OJ:L:2021:405:TOC
39
Přehled unijních sankcí vůči Bělorusku k dispozici na:
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/restrictive-measures-against-belarus/
40
Text návrhu nařízení k dispozici na: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021PC0753&from=EN
41
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on measures against transport operators
that facilitate or engage in trafficking in persons or smuggling of migrants in relation to illegal entry into the territory
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Unie zároveň alokovala 700 tisíc eur humanitární pomoci pro zranitelné uprchlíky a migranty uvízlé
v Bělorusku a na hranicích s EU.42 Z této částky je 500 tisíc eur k dispozici pro mezinárodní
organizace (např. Mezinárodní organizaci pro migraci či Úřad vysokého komisaře OSN pro
uprchlíky)43, 200 tisíc eur je pak určeno pro okamžité potřeby Mezinárodní federace společností
Červeného kříže a Červeného půlměsíce (IFRC) jako součást celkového příspěvku EU do nouzového
fondu pro pomoc při katastrofách, který spravuje IFRC.44 Komise rovněž poskytne až 3,5 mil. eur
na podporu dobrovolných návratů z Běloruska do zemí původu.45
Návrh výše uvedeného právního rámce provází společné sdělení Evropské komise a vysokého
představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku s názvem „Reakce na státem
podporované zneužívání migrantů na vnějších hranicích EU jako politického nástroje“.46 Na jeho
začátku je popsána aktuální situace na vnější hranici EU s Běloruskem: k 16. listopadu 2021 dosáhl
celkový počet příchozích z Běloruska do EU v roce 2021 7 698 osob (z toho 4 222 do Litvy, 3 062
do Polska a 414 do Lotyšska).47 Zabráněno bylo více než 40 tisícům pokusů (včetně opakovaných)
o překročení hranice.48 Mezi migranty převládají občané Iráku a Afghánistánu. Ke dni 14. listopadu
2021 bylo podáno 6 498 žádostí o azyl v Polsku, 2 649 v Litvě a 294 v Lotyšsku.49 Německo zároveň
zaznamenalo více než 10 tisíc případů sekundárního pohybu ilegálních migrantů na hranici mezi
Polskem a Německem.50 Migranti uvízlí na hranicích EU s Běloruskem jsou vystaveni teplotám
pod bodem mrazu. Podle některých zpráv zajišťují běloruské úřady zařízení pro přenocování
pro ženy a děti a údajně také přestěhovaly migranty z provizorních táborů na hranicích do blízkého
logistického střediska.51
Co se týká diplomatické činnosti EU, Rada bezpečnosti OSN projednala dne 11. listopadu
za zavřenými dveřmi na základě žádosti Unie situaci na hranici EU s Běloruskem a využívání
migrantů k politickým účelům. Dne 18. listopadu vydali ministři zahraničí zemí skupiny G7
of the European Union. DOM(2021) 753 final. Eur-lex.europa.eu [online], European Commission, 23/11/2021 [cit.
2021-11-30]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021PC0753&from=EN
42
EU navrhuje zařadit na černou listinu dopravce, kteří se podílejí na napomáhání převaděčství migrantů nebo
obchodování s lidmi. Ec.europa.eu [online], 23/11/2021 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_21_6187
43
Joint Communication to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and
the Committee of the Regions: Responding to state-sponsored instrumentalisation of migrants at the EU external
border. JOIN(2021) 32 final. Ec.europa.eu [online], 23/11/2021 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z:
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication_instrumentalisation_migrants.pdf, s. 8
44
EU navrhuje zařadit na černou listinu dopravce, kteří se podílejí na napomáhání převaděčství migrantů nebo
obchodování s lidmi. Ec.europa.eu [online], 23/11/2021 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_21_6187
45
Tamtéž.
46
Text dokumentu k dispozici na:
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication_instrumentalisation_migrants.pdf
47
Joint Communication to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and
the Committee of the Regions: Responding to state-sponsored instrumentalisation of migrants at the EU external
border. JOIN(2021) 32 final. Ec.europa.eu [online], 23/11/2021 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z:
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication_instrumentalisation_migrants.pdf, s. 2
48
Tamtéž.
49
Tamtéž.
50
Tamtéž.
51
Joint Communication to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and
the Committee of the Regions: Responding to state-sponsored instrumentalisation of migrants at the EU external
border. JOIN(2021) 32 final. Ec.europa.eu [online], 23/11/2021 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z:
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication_instrumentalisation_migrants.pdf
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prohlášení, ve kterém vyjádřili solidaritu s Polskem, Litvou a Lotyšskem, vyzdvihli činnost EU
v oblasti spolupráce se zeměmi původu a tranzitu a vyzvali běloruský režim k okamžitému
ukončení agresivní a vykořisťovatelské kampaně.52 Zástupci EU zároveň navštívili klíčové
partnerské země původu a tranzitu (např. Irák, Turecko, Libanon, Spojené arabské emiráty či
Uzbekistán), aby jejich představitele varovali před negativními dopady této situace na jejich
občany, ale také na vztahy těchto zemí s EU. Vyzdvihli rovněž význam spolupráce na navracení
migrantů do zemí původu. Ve snaze omezit cestování do Běloruska s nekalými úmysly byly také
kontaktováni zástupci aerolinek a úřady pro civilní letectví v daných zemích. S některými dalšími
zeměmi (např. s Kazachstánem, Indií, Gruzií a dalšími) byly vydány společné demarše. Díky
unijnímu diplomatickému úsilí pozastavil Irák již v srpnu 2021 přímé lety z Bagdádu do Běloruska,
později pak pozastavil lety z Erbílu, zavřel běloruské honorární konzuláty a nyní organizuje
repatriační lety podporované Evropskou komisí.
Součástí problému jsou také dezinformační kampaně a manipulace s informacemi na sociálních
médiích. Jak uvádí sdělení, projekt Infomigrants53 proto podporuje kampaně za zvýšení
informovanosti poskytováním spolehlivých, ověřených a objektivních informací na online
platformě 50 milionům lidí v šesti jazycích. Někteří migranti, kteří uvízli na běloruských hranicích
s EU, odeslali prostřednictvím této platformy varování před cestou do Běloruska. Účinnější reakci
na zneužívání lidí jako politického nástroje má dle sdělení poskytnout plné provedení akčního
plánu EU proti převaděčství migrantů (2021 – 2025)54, který zahrnuje fenomén využívání migrantů
k politickým účelům. EU se chce zároveň zasadit o celosvětový konsenzus, že „lidské bytosti nesmí
být využívány jako figurky v politické hře bezzásadových aktérů“55. Zneužívání lidí však probíhá
i díky vědomému či nevědomému přispění některých dopravců. Proto Evropská komise spolu
s vysokým představitelem přicházejí s návrhem opatření namířených proti těmto dopravcům.

13. setkání Asie – Evropa (ASEM)
Ve dnech 25. a 26. listopadu 2021 se formou videokonference z kambodžského Phnompenhu
uskutečnilo 13. setkání Asie – Evropa (ASEM13).56 Summitu předsedal premiér Kambodže Hun Sen
a zúčastnili se jej vedoucí představitelé 30 evropských a 21 asijských členských zemí. EU byla
zastoupena předsedou Evropské rady Charlesem Michelem, předsedkyní Evropské komise Ursulou
von der Leyenovou, slovinským předsedou vlády Janezem Janšou za rotující předsednictví Rady EU
a vysokým představitelem Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josepem Borrellem.
Mottem summitu bylo „Posílení multilateralismu v zájmu společného růstu“ a podle předsedy
Evropské rady se jednalo o jedno z nejdůležitějších mnohostranných zasedání v roce 2021. Lídři se
shodli na potřebě posílení pevného, inklusivního a otevřeného multilateralismu schopného

52

G7 Foreign Ministers’ statement on Belarus. Eeas.europa.eu [online], 18/11/2021 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/107483/belarus-g7-foreign-ministers-statementborder-situation_en
53
Více informací viz: https://www.infomigrants.net/en/
54
Text dokumentu ke stažení na: https://ec.europa.eu/home-affairs/renewed-eu-action-plan-against-migrantsmuggling-2021-2025-com-2021-591_en
55
Pracovní překlad autorky. Joint Communication to the European Parliament, the Council, the European Economic
and Social Committee and the Committee of the Regions: Responding to state-sponsored instrumentalisation of
migrants at the EU external border. JOIN(2021) 32 final. Ec.europa.eu [online], 23/11/2021 [cit. 2021-11-30].
Dostupné z: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication_instrumentalisation_migrants.pdf, s. 10
56
Proces ASEM podporuje dialog a spolupráci a rovnocenné partnerství mezi Asií a Evropou. Založen byl v roce 1996
a v tomto roce se tak připomíná jeho 25. výročí. Více informací viz: https://asem13.mfaic.gov.kh/
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reagovat na globální i regionální výzvy, především na pandemii covidu-19. Mezinárodní řád s OSN
jako jeho jádrem musí být založen na pravidlech a principech mezinárodního práva. Velký význam
pro ekonomickou integraci regionu má udržitelná konektivita. V tomto smyslu byl vyzdvižen
společný zájem na posílení konektivity mezi Evropou a Asií. Lídři se dále zabývali aktuální situací
v Myanmaru/Barmě a připomněli Pětibodový konsenzus ASEAN z dubna 2021.57 Diskutovali rovněž
o situaci v Afghánistánu a podtrhli významnou roli mezinárodní komunity v podpoře regionální
stability a v reakci na humanitární krizi. Ze zahraničněpolitických otázek se dále věnovali úsilí o
denuklearizaci Korejského poloostrova a provádění společného komplexního akčního plánu
(JCPoA) týkajícího se íránského jaderného programu. Zástupci EU potvrdili rostoucí význam
indicko-tichomořského regionu. Mezi významná témata na globální úrovni lídři zařadili boj
s chudobou a boj s klimatickými změnami. Jako výstupy ze summitu byly vydány Prohlášení
předsedy: „Posílení multilateralismu v zájmu společného růstu“58, Prohlášení z Phnompenhu
o socioekonomickém oživení po skončení pandemie covidu-1959 a dokument „Další postup
v otázce konektivity ASEM“60. Příští summit ASEM se bude konat za dva roky v Evropě61.62

Dialog EU s prozatímní vládou Afghánistánu
Ve dnech 27. a 28. listopadu 2021 pořádala EU v katarském Dauhá dvoucestný dialog se členy
prozatímní vlády Afghánistánu složené hnutím Tálibán. Tento krok neznamená uznání této
prozatímní vlády Evropskou unií, ale je součástí operační činnosti EU v zájmu Unie a afghánského
lidu. Delegace EU byla vedena zvláštním vyslancem EU pro Afghánistán Tomasem Niklassonem,
afghánskou delegaci vedl úřadující ministr zahraničí Maulvi Amir Khan Motaqi. Obě strany vyjádřily
vážné obavy ohledně zhoršující se humanitární situace v Afghánistánu s blížící se zimou. EU uvedla,
že bude nadále poskytovat humanitární pomoc afghánskému lidu, a přivítala potvrzení ze strany
afghánské delegace, že humanitární asistence nebude podléhat zdanění. Afghánská delegace
rovněž zopakovala svůj závazek k obnovení vyplácení mezd státním zaměstnancům. EU zdůraznila,
že jakákoliv ústavní reforma musí být provedena transparentním a participativním procesem,
a vyzvala k přijetí rychlých a konkrétních kroků směrem k vytvoření takové vlády, která bude
zastupovat afghánskou společnost v celé její komplexnosti. Afghánská delegace potvrdila svůj
závazek zaručení a umožnění bezpečného odchodu zahraničních občanů a Afghánců, kteří si přejí
zemi opustit. V této souvislosti požádala o pomoc při zajištění provozu letišť. Afghánská delegace
rovněž potvrdila závazek obecné amnestie a záměr zajistit rovný přístup ke vzdělání pro dívky
i chlapce a právo žen na práci v různých sektorech. Zopakovala také svůj závazek, že se území
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Text dokumentu k dispozici na: https://www.consilium.europa.eu/media/53137/phnom-penh-statement-on-postcovid19-socio-economic-recovery.pdf
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Text dokumentu k dispozici na: https://www.consilium.europa.eu/media/53138/the-way-forward-on-asemconnectivity.pdf
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Předchozí summit proběhl v říjnu 2018 v Bruselu. Více informací viz:
https://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/international-summit/2018/10/18-19/
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Setkání Asie-Evropa (ASEM), 25. – 26. listopadu 2021: hlavní výsledky. Consilium.europa.eu [online], 26/11/2021
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Afghánistánu nestane základnou terorismu. Obě strany vyjádřily vůli k pokračování dialogu v Dauhá
a EU připomněla pět kritérií63, na kterých bude budoucí spolupráce záviset.64

Parlamentní volby v Kyrgyzstánu
Dne 28. listopadu 202165 se v Kyrgyzstánu uskutečnily volby do jednokomorového parlamentu
(Žogorku Keneš). Tyto volby byly považovány za významné, jelikož proběhly kvůli anulování
výsledků voleb z roku 2020 a předcházely jim změny v kyrgyzské ústavě a volební legislativě.66 Mezi
tyto změny, které jsou výsledkem dubnového referenda67, patří například snížení počtu poslanců
ze 120 na 90 či přechod na smíšený volební systém. Ten potvrdil dne 27. srpna 2021 prezident
Žaparov podpisem zákona upravujícího volby do kyrgyzského parlamentu. Na základě této úpravy
je 54 poslanců voleno poměrným systémem v jednom celostátním volebním obvodu a zbylých
36 poslanců je pak voleno v jednomandátových obvodech systémem „vítěz bere vše“. Došlo také
ke snížení hranice pro vstup do parlamentu. Politická strana musí překročit kvorum 5 %
na celostátní úrovni (dříve 7 %) a zároveň 0,5 % v každém ze sedmi regionů země a ve městech
Biškek a Oš (dříve 0,7 %). Žádná z politických stran přitom nesmí překročit počet 27 mandátů. Tato
podmínka může dle závěrů volební pozorovatelské mise Úřadu OBSE pro demokracii a lidská práva
(ODIHR) znamenat porušení zásady rovnosti hlasů. Dle pozorovatelské mise OBSE/ODIHR lze také
rozsáhlým ústavním a legislativním změnám, které proběhly krátce před samotnými volbami,
přičíst nízkou volební účast (34,67 %).68
Na prvním místě se ve volbách umístila strana Ata-Zhurt Kyrgyzstan (někdy také Ata-Jurt) se ziskem
17,31 % procent hlasů, tedy 15 křesel v parlamentu. Na druhém místě se ziskem 13,63 % hlasů
a 12 mandáty se umístila strana Ishenim (Důvěra), na třetím místě pak strana Yntymak (Harmonie)
se ziskem 10,98 % hlasů a tedy 9 mandátů.69 Do parlamentu dále prošla progresivní strana Aliance
(7 mandátů), opoziční Butun Kyrgyzstan (Jednotný Kyrgyzstán; 6 mandátů) a nábožensky
orientovaná strana Yyman Nuru (Paprsek víry; 5 mandátů). Vzhledem k podpoře prezidenta
ze strany prvních tří uskupení, strany Yyman Nuru a některých poslanců zvolených systémem
„vítěz bere vše“ získala vláda prezidenta Žaparova v těchto volbách silný mandát pro následující
období.70
Ani tyto volby se však neobešly bez problémů. Některé opoziční strany ihned po zveřejnění
předběžných výsledků na tiskové konferenci uvedly, že výsledky voleb neuznají a že požadují volby
63

Více k tématu viz Přehled SZBP EU 9/2021, s. 5-6. ISSN 2533-4263. Dostupné z:
https://www.psp.cz/sqw/ppi.sqw?d=2
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Afghanistan: EU held talks in Doha with representatives of the Taliban declared Afghan interim government.
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https://www.osce.org/files/f/documents/6/5/505840_0.pdf
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Uvedené údaje jsou na základě ručního sčítání hlasů. Volební výsledky k dispozici na:
https://akipress.org/elections/parlament2021/results-united/reg:99/?hl=ru&place=bottom-link
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nové. Zároveň tyto strany obvinily Ústřední volební komisi (CEC) z podvodu s hlasováním. Toto
nařčení strany zakládaly na skutečnosti, že došlo k výpadku elektřiny, kvůli kterému na chvíli
zmizely průběžné výsledky hlasování. Opoziční strany také zkritizovaly velké množství neplatných
hlasů.71 Evropská unie se ve svém vyjádření ztotožnila se zprávou volební pozorovatelské mise
OBSE/ODIHR, která upozornila na údajné kupování hlasů, porušování postupů v předvolebních
kampaních či na problémy při zabezpečení tajného hlasování, záznamu a sčítání hlasů. EU
souhlasila s doporučeními vydanými OBSE/ODIHR a Benátskou komisí Rady Evropy, aby Kyrgyzské
orgány i nadále pracovaly na zlepšování procedurálních aspektů voleb a příslušného právního
rámce. Dále EU vyzvala příslušné orgány Kyrgyzské republiky, aby vyvinuly dostatečné úsilí
pro zajištění nezávislého fungování nově zvoleného parlamentu.72

6. regionální fórum Unie pro Středomoří
Dne 29. listopadu 2021 proběhlo v Barceloně 6. regionální fórum Unie pro Středomoří (Union for
the Mediterranean, UfM)73, kterému spolupředsedaly Jordánsko s Evropskou unií. Unie pro
Středomoří má mimo jiné za cíl poskytovat platformu pro dialog a spolupráci a podpořit politické
prostředí, které napomáhá řešení mezinárodních konfliktů a tenzí ovlivňujících členské země UfM.
Mezi tématy diskutovanými na setkání byly blízkovýchodní mírový proces, mezinárodní a regionální
podpora politického procesu v Libyi pod záštitou OSN či potřeba prosazování politického řešení
krize v Sýrii. Účastníci se rovněž věnovali otázkám ochrany klimatu a modré ekonomiky74. V této
souvislosti připomněli Ministerskou deklaraci o životním prostředí a klimatické akci UfM75 přijatou
v říjnu 2021 v Káhiře. Na závěr setkání bylo přijato společné prohlášení.76 Příští jednání ve stejném
formátu by se mělo konat ke konci roku 2022.77

Ministerské setkání EU – Jižní sousedství
Dne 29. listopadu 2021 se v Barceloně uskutečnilo ministerské setkání EU – Jižní sousedství78,
kterému předsedal vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josep
Borrell. Setkání se zúčastnili ministři zahraničí zemí regionu Jižního sousedství a členských zemí EU,
na straně EU byl rovněž přítomen evropský komisař pro sousedství a rozšiřování Olivér Várhelyi.
Hostitelem byl španělský ministr zahraničí José Manuel Albares. Tato platforma byla využita
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Tamtéž.
Kyrgyzstan: Statement by the Spokesperson on the Parliamentary elections. Eeas.europa.eu [online], EEAS
30/11/2021 [cit. 2021-12-03]. Dostupné z: https://eeas.europa.eu/delegations/kyrgyz-republic/108148/kyrgyzstanstatement-spokesperson-parliamentary-elections_en
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Středního východu a všechny členské státy EU. Více informací viz: https://ufmsecretariat.org/
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Text dokumentu k dispozici na: https://ufmsecretariat.org/wp-content/uploads/2021/10/UfM-ministerialdeclaration-ENV-CA_final-1-1.pdf
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ke zhodnocení pokroku v provádění Nové agendy pro Středomoří79 přijaté v únoru 2021
a Ekonomického a investičního plánu80 pro tento region jako součásti strategie pro Obnovené
partnerství. Účastníci se zaměřili na potřebu posílení udržitelného hospodářského a lidského
rozvoje a vytvoření inkluzivnějších a rovnějších společností s cílem snížit rozdíly mezi oběma břehy
Středozemního moře. Vysoký představitel a komisař Várhelyi zopakovali, že EU je připravena
podpořit partnery v regionu, aby mohli využít všech výhod plynoucích z investic do přechodu
k odolné, inkluzivní a klimaticky neutrální budoucnosti.81

Zasedání Rady FAC – obrana
Dne 16. listopadu proběhlo zasedání Rady pro zahraniční věci ve formátu ministrů obrany.82
Jednání se dotýkalo strategické vize EU jako poskytovatele celosvětové bezpečnosti. S tím se pojí
nutnost posílit schopnost Unie posuzovat hrozby a aktivně na ně reagovat. Ústředním tématem
tohoto jednání tak byla práce na tzv. strategickém kompasu. Jedná se o analytický nástroj, který by
měl umožnit hrozby a výzvy identifikovat a upravit schopnosti a kapacity jednotlivých států. Podle
vysokého představitele Borrella přispěje strategický kompas ke schopnosti Unie zvážit a ohodnotit
hrozby, které se mohou dotknout jejích občanů, a aktivně na ně reagovat. Ministři dané iniciativě
vyjádřili podporu. Zároveň ale zdůraznili, že jakékoli snahy na posilování schopností musejí
vycházet i z požadavků úrovně Severoatlantické aliance, případně rozvoj schopností musí být
k aliančním snahám doplňkový. Schválení finální podoby dokumentu se předpokládá v březnu roku
2022.
Vysoký představitel Borrell dále ministry informoval o vývoji v jednotlivých misích a operacích
SBOP a o aktuálním dění.
Ministři rozhodli o spuštění dalších 14 projektů stálé strukturované spolupráce (permanent
structured cooperation, PESCO).83 Evropská obranná agentura (EDA) v těchto 14 projektech
zdůrazňuje čtyři nejvýznamnější:
 Požadavky pro zajištění těžké strategické letecké dopravy, na jehož konci by měly účastnící
se státy identifikovat požadavky na přepravu nadrozměrného nákladu pro vojenské účely.
Případná shoda a spuštění vlastního projektu, který by společné požadavky přetavil
do technického řešení, se předpokládá v roce 2026. Tohoto projektu se účastní také Česká
republika.
 Středně velké semi-autonomní plavidlo by mělo přispět ke zpravodajské aktivitě, boji proti
ponorkám a minám.
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 Nová generace vzdáleně ovladatelných vzdušných systémů má umožnit použití
pro vojenské i bezpečnostní účely, stejně i pro řešení přírodních katastrof. Prototyp
takového zařízení se očekává v roce 2026.
 Dalších šest projektů rozšiřuje schopnosti členských států EU v obraně vesmírných zařízení.
Projekty obecně kombinují rozvoj vojenských schopností, odolnosti ve vesmíru a přístup
do něj a schopnosti pohybu v něm.
Předseda EDA Jiří Šedivý uvedl, že ze současného počtu 47 projektů PESCO se očekává u 24 až 26
jejich úspěšné ukončení do roku 2025.84
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