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EU a politika rozšíření
Předčasné parlamentní volby v Kosovu
Dne 14. února 2021 se uskutečnily předčasné parlamentní volby v Kosovu. Parlamentní volby se
uskutečnily po necelých 18 měsících od posledních, taktéž předčasných, parlamentních voleb,
které se konaly dne 6. října 2019.1 Z předčasných voleb v říjnu 2019 vzešla po více jak čtyřměsíčním
vyjednávání vládní koalice vítězného hnutí Sebeurčení (LVV - Lëvizja Vetevendosje) s druhou
nejsilnější stranou Demokratickým svazem Kosova (LDK - Lidhja Demokratike e Kosovës).
Premiérem se stal lídr hnutí Sebeurčení Albin Kurti. Již v dubnu 2020 v souvislosti s obviněními
z nezvládnutí a zneužití počátků pandemie covid-19 byla jeho vládě vyslovena nedůvěra a to
na základě hlasování, které iniciovala vládní koaliční strana Demokratický svaz Kosova (LDK).
V květnu 2020 poté ústavní soud potvrdil, že strana LDK, jako druhá nejsilnější strana, může
sestavit novou vládu bez nutnosti vypsání nových parlamentních voleb. Novým premiérem se stal
lídr strany LDK Avdullah Hoti, jehož vláda získala v červnu 2020 těsnou většinou jednoho hlasu
parlamentní důvěru. V prosinci 2020 však ústavní soud rozhodl, že hlasování o důvěře Hotiho vlády
je neplatné, neboť jeden z poslanců, kteří pro vládu hlasovali, byl dříve odsouzen za podvod.
Rozhodnutí v praxi znamenalo, že Hotiho vláda ve skutečnosti nezískala většinovou podporu
parlamentu a proto musely být urychleně vypsány nové parlamentní volby.2 Volby do 120členného
parlamentu se v Kosovu konají na základě systému poměrného zastoupení v jednom
celonárodním volebním obvodě, s možností udělit pět preferenčních hlasů. 20 mandátů
z celkového počtu 120 je vyhrazeno pro menšinové komunity3, 10 z toho je určeno kosovským
Srbům. Pro jednotlivé politické strany zároveň platí, že v počtu obsazených mandátů danou
stranou musí být zastoupena obě pohlaví minimálně 30 procenty.4
Dle Ústřední volební komise se voleb zúčastnilo 47,08 % voličů a vítězem se stala s 47,85 % hlasů
strana Sebeurčení (LVV). Druhý nejvyšší počet hlasů získala Demokratická strana Kosova
(PDK - Partia Demokratike e Kosovës) se 17,41 % hlasů následovaná Demokratickým svazem Kosova
(LDK) s 13,08 % hlasů. Strana Spojenectví pro budoucnost Kosova (AAK) bývalého premiéra
Haradinaje získala 7,43 % hlasů a strana Srpska Lista (SL) 5,54 % hlasů.5
Ke konání předčasných parlamentních voleb v Kosovu se dne 15. února 2021 vyjádřil
prostřednictvím tiskového prohlášení vysoký představitel EU pro zahraniční věci a bezpečnostní
politiku Josep Borrell a komisař pro sousedství a rozšíření Olivér Várhelyi. Ve společném prohlášení
uvedli, že se těší na vytvoření nového parlamentu a vlády a také na volbu nového prezidenta. Dále
uvedli, že Evropská unie bude i nadále spolupracovat s kosovskými orgány s cílem podpořit Kosovo
na jeho evropské cestě. To bude vyžadovat, aby Kosovo pokročilo v reformách dle Dohody
1

Více k předčasným parlamentním volbám v Kosovu v říjnu 2019 viz Přehled SZBP EU 10/2019, s. 4 – 5. ISSN 25334263. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/ppi.sqw?d=2.
2
The explainer: Kosovo’s parliamentary election. Emerging-europe.com [online], 12/2/2021 [cit. 2021-02-19].
Dostupné z: https://emerging-europe.com/news/the-explainer-kosovos-parliamentary-election/.
3
Z toho 10 mandátů pro kosovské Srby, 1 pro Romskou komunitu, 1 pro komunitu Aškalů, 1 pro balkánské Egypťany,
1 další křeslo buď pro Romy, Aškaly nebo Egypťany v závislosti na tom, která z těchto komunit má nejvyšší počet
celkových hlasů, 3 pro Bosňáky, 2 pro tureckou komunitu a 1 pro goranskou menšinu.
4
European Union Election Observation Mission Kosovo 2019: Preliminary Statement. Eeas.europa.eu [online],
8/10/2019 [cit. 2019-10-25]. Dostupné z: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/ps_final_version.pdf.
5
Central Election Commission, Early Election for Assembly of republic of Kosovo: Results. kqz-ks.org [online],
15/2/2021 [cit. 2021-02-19]. Dostupné z: https://rezultatet2021.org/en/parl/r.
Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky.
Zveřejňování je možné jen se souhlasem Parlamentního institutu a autora.
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o stabilizaci a přidružení a evropského programu reforem, jakož i v regionální spolupráci.
Pro evropské směřování Kosova je také nutná komplexní normalizace vztahů se Srbskem a EU
očekává, že se nové úřady v Prištině budou konstruktivně angažovat v pokračování dialogu
zprostředkovaného EU a využijí příležitosti dosáhnout v této otázce komplexní dohody.6

Agenda SZBP a vnější činnost
Doporučení Rady týkající se opatření ovlivňujících volný pohyb a cestovních
omezení ze třetích zemí do EU
V reakci na nárůst počtu osob s onemocněním covid-19 a na rizika spojená s nakažlivějšími
variantami viru aktualizovala Rada dne 1. února 2021 doporučení o koordinovaném přístupu
k omezení volného pohybu. Nově se ke stávajícím barevným kategoriím oblastí zveřejňovaným
Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (European Centre for Disease Prevention
and Control, ECDC) přidává tmavě červená barva, kterou se budou označovat oblasti, ve kterých
čtrnáctidenní kumulativní míra hlášení případů onemocnění covid-19 dosahuje hodnoty 500
na 100 000 obyvatel nebo vyšší. Členské země by měly důrazně odrazovat od cest do těchto
oblastí, pokud nejsou nezbytně nutné, a měly by vyžadovat, aby osoby cestující z těchto oblastí
podstoupily karanténu nebo domácí izolaci (tento požadavek se netýká tzv. pendlerů) a zároveň
podstoupily před příjezdem test na infekci covid-19. Tyto požadavky se mohou vztahovat také
na osoby cestující z oblastí s vysokým výskytem nakažlivějších variant viru. Vzhledem ke zvýšení
testovací kapacity mají mít nově členské státy možnost vyžadovat podstoupení testu
před odjezdem u osob cestujících z oranžových, červených a šedých oblastí. U pracovníků
v dopravě by testy neměly být vyžadovány, a pokud ano, mají se použít antigenní testy.7
Rada také definovala nová pravidla pro určování zemí, pro něž by mělo být zrušeno stávající
omezení cest, jež nejsou nezbytně nutné. Novými kritérii jsou:
- maximálně 25 nově hlášených případů covid-19 na 100 000 obyvatel za předchozích 14 dnů;
- stabilní nebo klesající počet nových případů za dané období ve srovnání s předchozími 14 dny;
- více než 300 testů na 100 000 obyvatel provedených během přechozích 7 dnů, má-li ECDC
tyto údaje k dispozici;
- maximálně 4 % pozitivních testů ze všech testů na covid-19 provedených během předchozích
sedmi dnů, má-li ECDC tyto údaje k dispozici;
- charakter viru vyskytujícího se v dané zemi, zejména to, zda byly zjištěny varianty viru
vzbuzující obavy.8

6

Kosovo: Statement by High Representative/Vice-President Josep Borrell and Commissioner Olivér Várhelyi on the
early legislative elections. Eeas.europa.eu [online], 15/2/2021 [cit. 2021-02-19]. Dostupné z:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/93158/kosovo-statement-high-representativevicepresident-josep-borrell-and-commissioner-olivér_en.
7
Council Recommendation amending Council Recommendation (EU) 2020/1475 of 13 October 2020 on a
coordinated approach to the restriction of free movement in response to the COVID-19 pandemic.
Consilium.europa.eu [online], 28/1/2021 [cit. 2021-02-08]. Dostupné z:
https://www.consilium.europa.eu/media/48122/st05716-en21-public.pdf
8
COVID-19: Rada aktualizovala doporučení týkající se cestovních omezení ze třetích zemí do EU.
Consilium.europa.eu [online], 2/2/2021 [cit. 2021-02Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky.
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Další aspekty, jako vzájemnost, dostupné informace o trasování kontaktů a omezení šíření nákazy,
a další, mohou být také zohledněny. Členské státy by měly od všech cestujících osob s výjimkou
pracovníků v dopravě a příhraničních pracovníků vyžadovat negativní výsledek PCR testu
provedeného nejvýše 72 hodin před odjezdem. Navíc mohou vyžadovat domácí izolaci, karanténu
a trasování kontaktů po dobu až 14 dnů a podle potřeby i další test na covid-19 ve stejném období.
U pracovníků v dopravě, námořníků a příhraničních pracovníků by členské státy měly vyžadovat
pouze negativní antigenní test při příjezdu.9

Zasedání Mezinárodní kontaktní skupiny pro Venezuelu (ICG)
Dne 2. února 2021 se sešla formou videokonference Mezinárodní kontaktní skupina pro Venezuelu
(ICG)10 na ministerské úrovni. Skupina uvítala poprvé účast Dominikánské republiky a Chile jako
řádných členů a přijala společné prohlášení, ve kterém vyjádřila znepokojení nad situací
ve Venezuele a vyzvala místní politické aktéry a občanskou společnost, aby urychleně a v dobré
víře směřovali k řešení hluboké politické, hospodářské a sociální krize. Členové ICG také zdůraznili,
že požadují zaručení všech politických a občanských práv v zemi, vyzývají ke svobodě a bezpečnosti
všech politických aktérů a trvají na okamžitém a bezpodmínečném propuštění všech politických
vězňů. Trvalé zastrašování a represe politických aktérů nadále prohlubují krizi a vytváří překážky
mírovému návratu k demokracii a vládě zákona. Členové ICG znovu zopakovali, že jediným
východiskem z krize je rychlé obnovení politických jednání a naléhavé zahájení inkluzivního dialogu
a procesu přechodu vedoucího k důvěryhodným, inkluzivním a transparentním volbám v souladu
s ustanoveními ústavy a zákonů Venezuely. Nezbytným krokem v této souvislosti je nutnost
jmenovat nezávislou a svým složením vyváženou Národní volební radu (CNE, Consejo Nacional
Electoral, CNE), která zajistí odstranění všech překážek v politické účasti. Členové ICG také vyzývají
demokratické opoziční síly, aby se spojily v rámci širšího společného úsilí o další dialog. Členové
ICG také opětovně vyjádřili hluboké znepokojení nad zhoršující se humanitární situací
ve Venezuele a v sousedských zemích, která je ještě umocněná pandemií covid-19. ICG proto
vyzývá k zajištění úplného, neomezovaného a ničím nerušeného přístupu humanitárních
pracovníků a humanitárního zboží, aby bylo možné poskytnout nezbytně potřebné potraviny,
benzín, léky a základní zdravotnické služby, včetně přístupu k vakcínám proti covid-19. ICG dále
potvrzuje svou trvalou ochotu prohlubovat kontakty s regionálními a mezinárodními partnery
s cílem podpořit společné porozumění a reakci na situaci ve Venezuele.11

11]. Dostupné z: https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2021/02/02/covid-19-council-updatesrecommendation-on-travel-restrictions-from-third-countries-into-the-eu/
9
Council Recommendation amending Council Recommendation (EU) 2020/912 on the temporary restriction on
non-essential travel into the EU and the possible lifting of such restriction. Consilium.europa.eu [online], 1/2/2021
[cit. 2021-02-11]. Dostupné z: https://www.consilium.europa.eu/media/48152/st_5712_2021_rev_2_en.pdf
10
Členy ICG jsou Kostarika, Dominikánská republika, Ekvádor, Evropská unie, Francie, Německo, Itálie, Nizozemsko,
Panama, Portugalsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie, Uruguay a Chile.
11
International Contact Group on Venezuela: Ministerial Declaration. Eeas.europa.eu [online], 2/2/2021 [cit. 202102-22]. Dostupné z: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/92482/international-contactgroup-venezuela-ministerial-declaration_en.
Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky.
Zveřejňování je možné jen se souhlasem Parlamentního institutu a autora.
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Odsouzení Alexeje Navalného
Dne 2. února byl v Moskvě odsouzen ruský opoziční politik Alexej Navalnyj za údajné porušení
podmínek výkonu podmíněného trestu v době, kdy se v Německu zotavoval z otravy chemickou
látkou ze skupiny novičok. Navalnému byl vyměřen trest dvou let a osmi měsíců odnětí svobody
nepodmíněně. Vysoký představitel EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josep Borrell
vydal prohlášení jménem Evropské unie, ve kterém se důrazně vyslovil proti rozhodnutí ruských
orgánů s tím, že tento krok považuje za nepřijatelný, neboť je „politicky motivovaný a směřuje
proti mezinárodním závazkům Ruska v oblasti lidských práv“.12 Opětovně také vyzval k okamžitému
a bezpodmínečnému propuštění A. Navalného a dalších osob zadržených v této souvislosti.
Během své návštěvy v Moskvě se 5. února 2021 setkal vysoký představitel s ruským ministrem
zahraničí Sergejem Lavrovem. Cílem jeho cesty bylo především odsouzení událostí okolo
A. Navalného a také otestování zájmu ruské vlády na zvrácení negativního trendu vztahů mezi EU
a Ruskem. Svoji návštěvu posléze popsal jako „velmi komplikovanou“, završenou „agresivně
vedenou“ tiskovou konferencí po jednání s ministrem Lavrovem a vyhoštěním diplomatů Švédska,
Polska a Německa za jejich údajnou účast na demonstracích, ke kterému došlo přímo během
jednání a o němž byl vysoký představitel informován prostřednictvím sociálních sítí.13 Do Bruselu
se vysoký představitel vrátil s přesvědčením, že se Rusko odpojuje od Evropy a vnímá demokratické
hodnoty jako existenční hrozbu. Evropská unie se nyní podle Borrella nesmí uzamknout před
světem a žádat ostatní o zajištění větší bezpečnosti, ale musí se postavit výzvám, být rozhodná a
snažit se ovlivnit aktuální vývoj v rozvržení sil na mezinárodní scéně 21. století.14 Vysoký představitel
nevyloučil další využití sankcí v rámci schváleného globálního režimu sankcí v oblasti lidských práv
přijatého v prosinci 2020.15 Ruská strana reagovala slovy, že stojí o „oživení vztahů s EU, ale je
kategoricky proti vzájemnému vměšování do (svých) zájmů a uplatňování dvojích standardů“ a že
Rusko je v tomto ohledu připraveno „jednat velmi rozhodně“.16
Vysoký představitel byl za svou „ponižující“ návštěvu kritizován mnoha členy Evropského
parlamentu kvůli nevýraznému a slabému vystupování kontrastujícímu s tvrdým přístupem
ministra Lavrova, které „výrazně poškodilo Borrellovu autoritu a důvěryhodnost“.17
Na 80 europoslanců podepsalo otevřený dopis žádající Borrellovu rezignaci. Během svého projevu
na plenárním zasedání Evropského parlamentu 9. února 2021 zmínil vysoký představitel několik
oblastí, ve kterých mohou EU a Rusko spolupracovat, a o kterých při své návštěvě v Moskvě
12

Rusko: Prohlášení vysokého představitele jménem Evropské unie k odsouzení Alexeje Navalného.
Consilium.europa.eu [online], 3/2/2021 [cit. 2021-02-15]. Dostupné z:
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2021/02/03/russia-declaration-by-the-highrepresentative-on-behalf-of-the-european-union-on-the-sentencing-of-alexei-navalny/
13
My visit to Moscow and the future of EU-Russia relations. HR/VP Blog. Eeas.europa.eu. [online], 7/2/2021 [cit.
2021-02-15]. Dostupné z: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/92722/my-visit-moscowand-future-eu-russia-relations_en
14
Tamtéž.
15
Nařízením Rady o omezujících opatřeních proti závažnému porušování a zneužívání lidských práv se zabýval Výbor
pro evropské záležitosti PSP ČR v prosinci 2020. Usnesení je k dispozici na:
https://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=168959
16
Moskva nestojí o konstruktivnější dialog, napsal Borrell. Rusko se jeho rétorice diví. Euractiv.cz [online], 8/2/2021
[cit. 2021-02-15]. Dostupné z: https://euractiv.cz/section/evropska-unie-a-svet/news/moskva-nestoji-okonstruktivnejsi-dialog-napsal-borrell-rusko-se-jeho-retorice-divi/
17
Borrell to propose sanctions after Russia ‘fiasco’. Euobserver.com [online], 10/2/2021 [cit. 2021-02-15]. Dostupné
z: https://euobserver.com/foreign/150883
Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky.
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diskutoval s ministrem Lavrovem (např. Společný komplexní akční plán [Joint Comprehensive Plan
of Action, JCPOA] týkající se íránské jaderné otázky, nebo podpora dialogu mezi Izraelem
a Palestinou), avšak zároveň řekl, že „Rusko nemá vůbec v úmyslu zapojit se do konstruktivní
diskuse, když se chceme zabývat otázkou lidských práv a politických svobod“.18 Přesto je však podle
Borrella potřeba zachovat prostor pro oficiální zapojení se v oblastech zájmu EU a definovat modus
vivendi, tak aby se EU vyhnula neustálé konfrontaci. Zároveň je nutné pokračovat v zachování
silných vazeb s Ruskou společností a neotáčet se k ní zády. EU musí být jednotná a nesmí se nechat
rozdělit Ruskem, které se o to snaží, jak bylo zřejmé během návštěvy v Moskvě.19 V následných
příspěvcích europoslanců zaznívala slova potvrzující Borrellův apel na nutnost vystupovat
jednotně, zároveň se však také mnozí poslanci vyjadřovali k Borrellově cestě kriticky (jako
např. europoslanci Markéta Gregorová a Alexandr Vondra, kteří vyzvali Borrella k okamžité
rezignaci20). Švédský europoslanec Charlie Weimers pak zmínil problematiku různých zájmů
členských států EU, které brání v jednotném postupu vůči Rusku, a další europoslanci (včetně
europoslankyně Michaely Šojdrové) vyzvali k okamžitému ukončení projektu plynovodu Nord
Stream 2, který má přivést plyn z Ruska přímo do Německa, a který také přispívá k nejednotnosti
v přístupu EU vůči Rusku.21
Další postup včetně možných nových sankcí byl diskutován na zasedání Rady pro zahraniční věci
22. února 2021.

Zasedání Rady EU pro zahraniční věci (FAC)
Dne 22. února 2021 proběhlo v Bruselu zasedání Rady EU pro zahraniční věci (FAC). Na pořadu
jednání byly aktuální zahraničně-politické otázky, situace v Barmě, diskuse o vztazích EU – Rusko,
situace v Hongkongu a přijetí opatření k situaci ve Venezuele. V rámci jednání také proběhla video
konference s ministrem zahraničí USA Antony Blinkenem. Rada rovněž přijala závěry o oživení
po pandemii onemocnění covid-19 s ohledem na lidská práva a o prioritách EU v rámci fór OSN
pro lidská práva na rok 2021.
Aktuální zahraničněpolitické otázky
Ministři diskutovali o zprávě finského ministra zahraničí, který ve dnech 7. – 10. února 2021
navštívil v zastoupení vysokého představitele EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Súdán
a Etiopii. Ministři se shodli na okamžité potřebě plného a okamžitého humanitárního přístupu
na území Tigraje. Zároveň je potřeba prošetřit údajné porušování lidských práv, ukončit etnické
násilí a diskriminaci a zaručit respekt k mezinárodnímu humanitárnímu právu. Ministři dále jednali
o znepokojivém vývoji ve zpracování jádra v Íránu a vyzdvihli potřebu návratu k plné implementaci
Společného komplexního akčního plánu (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA)
jak už v oblasti jaderných závazků, tak v ukončení sankcí.22 Vysoký představitel dále informoval
Radu o Summitu EU – G5 Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritánie, Niger, Čad), který proběhl dne
18

Rozpravy EP. Úterý, 9. února 2021 – Brusel. Bod 9. Návštěva VPC/HR v Rusku s ohledem na nedávný tvrdý zásah
proti demonstrantům a opozici (rozprava). Europarl.europa.eu [online], 9/2/2021 [cit. 2021-02-15]. Dostupné z:
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2021-02-09-ITM-009_CS.html
19
Tamtéž.
20
Tamtéž.
21
Tamtéž.
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Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky.
Zveřejňování je možné jen se souhlasem Parlamentního institutu a autora.

Přehled vnější činnosti EU

7

16. února 2021 v Čadu, a kterého se zúčastnil spolu s předsedou Evropské rady Charlesem
Michelem formou videokonference.23, 24 Vysoký představitel rovněž stručně odkázal ke společným
sdělením „Posilování příspěvku EU k multilateralismu založenému na pravidlech“25 a „Obnovené
partnerství se zeměmi jižního sousedství“26. Na závěr pak otevřel téma dalšího zhoršení situace
v Bělorusku a pokračujících zákroků proti obráncům lidských práv, občanské společnosti a
novinářům. EU bude dle jeho slov zvažovat přijetí dalších sankcí.27
K situaci v Rusku
Ministři se shodli, že Rusko směřuje k autoritativnímu státu a vzdaluje se od Evropy. Diskutovali
o možném rozvíjení vztahů s Ruskem v rámci pěti hlavních zásad28 a opětovně vyjádřili jednotný
záměr v těchto hlavních bodech: potlačení porušování mezinárodního práva a lidských práv,
zamezení šíření desinformací a kybernetických útoků, a angažovanost v otázkách unijního zájmu.
V reakci na vážné porušování lidských práv v Rusku se ministři shodli na potřebě dalších
restriktivních opatření. Jak řekl vysoký představitel, „vůbec poprvé k tomu využijeme globální
režim sankcí EU v oblasti lidských práv“.29, 30 Ministři se také dohodli na zvýšení podpory všem,
kteří se v Rusku angažují v obraně politických a občanských svobod.31
K situaci v Hongkongu
Rada byla informována o zhoršující se situaci v Hongkongu a dohodla se na souboru krátkodobých
a dlouhodobých činností, které doplní původní balíček opatření přijatý 1. července 2020.32
Mezi aktuální opatření spadá zvýšená podpora občanské společnosti, posílení koordinovaného

23

Více k historii této spolupráce viz Přehled SZBP EU č. 4/2020, s. 10, a Přehled SZBP EU č. 6/2020, s. 7. ISSN 25334263. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/ppi.sqw?d=2
24
Přehled partnerství EU a zemí G5 Sahel a rozvojové spolupráci k dispozici zde:
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/factsheet_eu_g5_sahel_july-2019.pdf
25
Dokument k dispozici zde:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021JC0003(01)&qid=1615451311966&from=CS
26
Více informací a odkaz na dokument k dispozici zde:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021JC0002&qid=1615451015284&from=CS
27
Outcome of the Council Meeting. Foreign Affairs. Brussels, 22 February 2021. Provisional Version.
Consilium.europa.eu [online], 22/02/2021 [cit 2021-02-24]. Dostupné z:
https://www.consilium.europa.eu/media/48582/st06295-en21.pdf
28
Přehled k dispozici na: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eeas-eu-russia_relation-en-v15.pdf
29
Rada pro zahraniční věci, 22. února 2021. Hlavní výsledky. Consilium.europa.eu [online], 22/02/2021 [cit. 2021-0225]. Dostupné z: https://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/fac/2021/02/22/?utm_source=dsmsauto&utm_medium=email&utm_campaign=Foreign+Affairs+Council
30
EU přijala globální režim sankcí v oblasti lidských práv. Consilium.europa.eu [online], 7/12/2020 [cit. 2021-02-25].
Dostupné z: https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2020/12/07/eu-adopts-a-global-humanrights-sanctions-regime/
31
Outcome of the Council Meeting. Foreign Affairs. Brussels, 22 February 2021. Provisional Version.
Consilium.europa.eu [online], 22/02/2021 [cit. 2021-02-25]. Dostupné z:
https://www.consilium.europa.eu/media/48582/st06295-en21.pdf
32
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postupu s podobně smýšlejícími partnery a navazování kontaktů s příslušnými orgány. Rada se
také věnovala dopadu zhoršující se situace v Hongkongu na širší vztahy s Čínou.33
Videokonference s ministrem zahraničí USA Antony Blinkenem
Rada diskutovala s ministrem zahraničí USA Antony Blinkenem o hlavní agendě spolupráce
EU – USA v klíčových oblastech globální, zahraniční a bezpečnostní politiky. Jednalo se o první
interakci na vysoké úrovni mezi EU a novou americkou administrativou. Jak se ukázalo během
diskuse, obě strany mají zájem na prohloubení partnerství EU – USA i na vytvoření společného
globálního vedení jak v boji s pandemií, tak v oblastech oživení, zmírňování změny klimatu
a prosazování demokratických hodnot. Diskuse se také dotkla vztahů s Čínou a Ruskem,
problematiky Íránu a oblasti bezpečnosti a obrany.34
Závěry o Myanmaru/Barmě
Dne 8. listopadu 2020 proběhly parlamentní volby v Myanmaru/Barmě, ve kterých zvítězila Národní
liga pro demokracii vedená státní kancléřkou Do Aun Schan Su Ťij, když získala 346 křesel
v parlamentu, více než je nutné pro sestavení vlády.35 Přestože se podle mezinárodních
pozorovatelů nemohli představitelé etnických menšin prakticky voleb zúčastnit36, deklarovala
vítězná strana, že politické strany zastupující etnické menšiny budou přizvány k sestavení „vlády
národní jednoty“.37 Opoziční, armádou sponzorovaná, Unie solidarity a rozvoje však výsledky voleb
neuznala s tím, že volby provázely rozsáhlé podvody, a požadovala opakování voleb. Ústřední
volební komise však tyto stížnosti a požadavky odmítla jako nepodložené. Armáda poté 1. února
2021 provedla převrat a zatkla přední představitele Národní ligy pro demokracii včetně státní
kancléřky Su Ťij a prezidenta Win Myina. Poté armáda oznámila výměnu členů vlády a zahájila
výjimečný stav.38 Dne 2. února 2021 vydal vysoký představitel EU pro zahraniční věci a
bezpečnostní politiku Josep Borrell jménem EU prohlášení39, ve kterém důrazně odsoudil vojenský
převrat v Myanmaru/Barmě z předchozího dne. Podle EU je převrat v rozporu s demokratickými
principy a vrací zemi zpět do minulosti.

33

Outcome of the Council Meeting. Foreign Affairs. Brussels, 22 February 2021. Provisional Version.
Consilium.europa.eu [online], 22/02/2021 [cit. 2021-02-25]. Dostupné z:
https://www.consilium.europa.eu/media/48582/st06295-en21.pdf
34
Tamtéž.
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Myanmar: Aung San Suu Kyi’s party wins majority in election. BBC.com [online], 13/11/2020 [cit. 2021-02-11].
Dostupné z: https://www.bbc.com/news/world-asia-54899170
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2021-02-15]. Dostupné z:
https://merin.org.mm/sites/merin.org.mm/files/publication/compilation_of_preliminary_findings_from_observer_i
nterim_reports_november_2020.pdf
37
Myanmar: Aung San Suu Kyi’s party wins majority in election. BBC.com [online], 13/11/2020 [cit. 2021-02-11].
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Rada na svém zasedání přijala závěry40, ve kterých odsuzuje vojenský převrat z 1. února 2021 a
požaduje okamžité ukončení výjimečného stavu, obnovení legitimní civilní vlády a zahájení práce
nově zvoleného parlamentu. Výsledky demokratických voleb z 8. listopadu 2020 musí být
respektovány. EU také žádá vojenské orgány, především vrchního velitele myanmarské armády
Min Aun Hlaina, o okamžité a bezpodmínečné propuštění prezidenta Win Myina, státní kancléřky
Su Ťij a všech dalších osob zadržených nebo vězněných v souvislosti s převratem. Telekomunikační
služby nesmí být přerušovány, svoboda projevu, sdružování a shromažďování, stejně jako přístup
k informacím musí být garantovány, a právní stát a lidská práva musí být respektovány. EU je
připravena podpořit dialog mezi všemi stranami směřující ke znovuustavení legitimních
demokratických institucí. EU bude v této souvislosti spolupracovat s regionálními a mezinárodními
partnery (např. ASEAN41, OSN) a bude plně podporovat činnost zvláštní vyslankyně generálního
tajemníka OSN pro Myanmar Christine Schraner Burgenerové. Prioritou zůstává podpora obránců
lidských práv, novinářů a občanské společnosti. EU bude nadále poskytovat humanitární pomoc.
Rada vyzvala vysokého představitele, aby připravil návrhy pro přijetí restriktivních opatření
cílených na zodpovědné osoby. Zároveň nebude poskytnuta finanční podpora z rozvojové
spolupráce EU pro reformní programy myanmarské vlády.42
Závěry o prioritách EU v rámci fór OSN pro lidská práva na rok 2021
Dle Závěrů o prioritách v rámci fór OSN pro lidská práva43 se EU zavazuje respektovat, chránit
a naplňovat lidská práva, demokracii a právní stát, a jednomyslně podporuje systém lidských práv
OSN jako jeden ze základních kamenů své vnější činnosti. EU bude nadále po celém světě
monitorovat situaci lidských práv a odsuzovat jejich porušování s využitím všech prostředků včetně
globálního režimu sankcí EU v oblasti lidských práv.44 Stejně tak bude EU využívat dostupné
prostředky v rámci Rady OSN pro lidská práva (HRC), Valného shromáždění OSN, Rady bezpečnosti
OSN, a dalších. Rada OSN pro lidská práva má být posílena. EU bude také plně podporovat činnost
a mandát Vysoké komisařky pro lidská práva OSN a jejího úřadu. V kontextu letošního
Mezinárodního roku odstranění dětské práce bude EU prosazovat související iniciativy a v rámci
20. výročí přijetí Durbanské deklarace a akčního programu (Durban Declaration and Program
of Action, DDPA), zaměřené na boj s rasismem, rasovou diskriminací, xenofobií a související
netolerancí, bude zdůrazňovat nutnost posílení efektivity již existujících mechanismů DDPA.
EU bude také posilovat propojení problematiky lidských práv a životního prostředí. V tomto ohledu
je rozhodnuta dostát závazkům v rámci Agendy pro udržitelný rozvoj 2030. Na fórech OSN bude
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Myanmar/Burma – Council conclusions (22 February 2021). Consilium.europa.eu [online], 22/02/2021 [cit. 202102-24]. Dostupné z: https://www.consilium.europa.eu/media/48555/st06287-en21.pdf
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EU nadále upozorňovat na dopad nových digitálních technologií na lidská práva s tím, že lidská
práva jsou platná jak on-line, tak off-line. EU bude prosazovat řádné fungování demokratických
institucí a úctu k právnímu státu ve všech zemích, zároveň se bude stavět proti trestu smrti
za všech okolností. Bude také požadovat prosazování mezinárodního humanitárního práva a
lidských práv ve všech zemích. V této souvislosti ve svých Závěrech zmiňuje např. oblast
Autonomní republiky Krym a města Sevastopol, Etiopii, region Sahel, Barmu, Libyi, Náhorní
Karabach a další.

K situaci v Zimbabwe
Dne 17. února 2020 přijala Rada Závěry o Zimbabwe a rozhodla o obnovení zbrojního embarga
a cíleném zmrazení majetku namířeném proti společnosti Zimbabwe Defence Industries o jeden
rok, tedy do 20. února 2021, a o zrušení omezujících opatření v případě čtyř osob.45 V rámci revize
těchto závěrů po roce jejich účinnosti vyjádřila nyní EU prostřednictvím vysokého představitele
pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josepa Borrella obavy vyplývající z dalšího prohloubení
krize. Nebyly provedeny zásadní reformy, nadále trvá porušování lidských práv a omezování
demokratického prostoru, množí se zatýkání a stíhání zástupců opozice a novinářů, a vyjadřování
vysoce postavených představitelů může být interpretováno jako podněcování k násilí. Za daných
okolností se EU rozhodla obnovit své zbrojní embargo a cílené zmrazení majetku namířené proti
společnosti Zimbabwe Defence Industries. Omezující opatření proti třem osobám budou nadále
pozastavena. EU však bude pokračovat v podpoře občanů Zimbabwe. V posledních sedmi letech
poskytla zemi více než 366 milionů eur na rozvoj a 68 milionů eur humanitární asistence,
včetně asistence určené k boji proti pandemii covid-19.46

K situaci ve Venezuele
Rozšíření seznamu osob podléhajících sankcím
Dne 6. prosince 2020 proběhly volby do venezuelského Národního shromáždění. Vzhledem
k nerespektování politického pluralismu a vyřazení vedoucích představitelů opozice a jejich stíhání
nebyly volby mezinárodním společenstvím uznány. Dne 5. ledna 2021 se Národní shromáždění
ujalo mandátu. 47 V návaznosti na své Závěry o Venezuele přijaté dne 25. ledna 202148 rozhodla
nyní Rada o opětovném49 rozšíření seznamu fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů,
na něž se vztahují omezující opatření, o dalších 19 osob.50 Tyto osoby jsou zodpovědné
45
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za podrývání volebních práv opozice a demokratického fungování Národního shromáždění
a za závažné porušování lidských práv a omezování základních svobod. Nyní tak celkově 55 osob
podléhá omezujícím opatřením zahrnujícím např. zákaz cestování a zmrazení majetku. Tato cílená
opatření jsou koncipována tak, aby neměla nepříznivý humanitární dopad nebo nezamýšlené
důsledky pro Venezuelské obyvatelstvo. EU se bude nadále angažovat v prosazování mírového
dialogu a demokratického a udržitelného řešení krize ve Venezuele.51
Následné reakce na opatření
V reakci na toto rozhodnutí oznámilo dne 24. února 2021 venezuelské ministerstvo zahraničí
vyhoštění vedoucí mise EU v zemi Isabely Brilhante Pedrosové jako persony non grata, a uvedlo, že
má na opuštění země 72 hodin.52 Prezident Venezuely Nicolás Maduro poté v televizním
vystoupení uvedl, že Evropská unie „je ve Venezuele vítána“, pokud bude respektovat vnitřní
politiku Venezuely a změní svoji pozici. Do té doby „nebude žádný dialog“.53 EU ve svém tiskovém
prohlášení lituje rozhodnutí Venezuely s tím, že povede pouze k větší mezinárodní izolaci země,
a požaduje zrušení tohoto rozhodnutí. Podle EU může Venezuela překonat krizi pouze skrz jednání
a dialog, které je EU připravena plně podpořit, avšak dané rozhodnutí je přímo podkopává.54
Dne 25. února 2021 pak EU z iniciativy vysokého představitele prohlásila vedoucí diplomatické mise
Bolívarské republiky Venezuela v Evropské unii Claudii Salerno Calderovou za personu non grata a
předchozí rozhodnutí venezuelské vlády o vyhoštění vedoucí mise EU označila
za neoprávněné a protichůdné ke snaze EU o rozvíjení vztahů a vytváření partnerství ve třetích
zemích.55

Prodloužení sankcí vůči Bělorusku
V návaznosti na vyjádření Rady (FAC) ze dne 22. února 2021 o pokračujícím porušování základních
svobod a lidských práv a represí proti běloruským občanům, rozhodla Rada dne 25. února 2021
o prodloužení sankcí uvalených na vysoce postavené běloruské činitele zodpovědné za násilné
represe a zastrašování pokojných demonstrantů, zástupců opozice a novinářů, a za podvodné
kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2017/2074 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Venezuele. Úřední věstník
Evropské unie, L 60 I [online], 22/02/2021 [cit. 2021-02-25]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:060I:FULL&from=EN
51
Venezuela: na sankční seznam EU bylo doplněno 19 osob. Consilium.europa.eu [online], 22/02/2021 [cit. 2021-0225]. Dostupné z: https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2021/02/22/venezuela-19-officialsadded-to-the-eu-sanctions-list/?utm_source=dsmsauto&utm_medium=email&utm_campaign=Venezuela:+19+officials+added+to+the+EU+sanctions+list
52
Stalo se tak již podruhé. Poprvé byla vedoucí mise vyhoštěna v červenci 2020, avšak venezuelské ministerstvo
zahraničí posléze toto rozhodnutí odvolalo. Viz Přehled SZBP č. 6/2020, s. 10-11. ISSN 2533-4263. Dostupné z:
http://www.psp.cz/sqw/ppi.sqw?d=2
53
Venezuela expels top EU diplomat over new sanctions. Euronews.com [online], 25/02/2021 [cit. 2021/02/25].
Dostupné z: https://www.euronews.com/2021/02/25/venezuela-expells-eu-ambassador-over-new-sanctions
54
Venezuela: Statement by the Spokesperson on the latest developments. Eeas.europa.eu [online], 24/02/2021 [cit.
2021-02-25]. Dostupné z: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/93762/venezuelastatement-spokesperson-latest-developments_en
55
Venezuela: head of mission to the EU declared persona non grata. Consilium.europa.eu [online], 25/2/2021 [cit.
2021-02-26]. Dostupné z: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/02/25/venezuela-headof-mission-to-the-eu-declared-persona-non-grata/?utm_source=dsmsauto&utm_medium=email&utm_campaign=Venezuela%3a+head+of+mission+to+the+EU+declared+persona+non+g
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volby56, a to do 28. února 2022.57 Sankce jsou také namířeny proti ekonomickým aktérům,
prominentním podnikatelům a společnostem podporujícím režim Alexandra Lukašenka a/nebo
z něho profitujícím. Opatření zahrnují zákaz cestování do EU a zmrazení majetku. Osoby a subjekty
z EU nesmí přímo ani nepřímo financovat osoby a subjekty podléhající sankcím. Sankce jsou nyní
uvaleny na celkem 88 osob, včetně Alexandra Lukašenka, a 7 subjektů podléhá zmrazení
majetku.58

Írán a Společný komplexní akční plán
Dne 23. února 2021 oznámil Írán své rozhodnutí pozastavit prozatímní uplatňování Dodatkového
protokolu ke Společnému komplexnímu akčnímu plánu (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPoA)
a dodatkových ustanovení o transparentnosti. EU reagovala prostřednictvím vysokého
představitele pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josepa Borrella vyjádřením, že toto
rozhodnutí podstatně omezí schopnost Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA)
ověřovat, že jaderný materiál a činnost Íránu v této oblasti jsou vyhrazeny pouze pro mírové účely.
Agentuře bude odepřena podstatná část informací o íránských aktivitách v celém jaderném
palivovém cyklu, včetně výzkumu a vývoje pokročilých centrifug. V této souvislosti EU připomíná
dočasný dvoustranný technický souhlas mezi IAEA a Íránem, který zmírní omezení přístupu
a umožní pokračování potřebného dohledu a ověřovacích aktivit až na dobu tří měsíců59, a také
vyjádření svého vysokého představitele ze dne 11. ledna 2021 k íránským jaderným aktivitám.60

Zasedání Evropské rady
Ve dnech 25. - 26. února 2021 zasedala Evropská rada formou videokonference. První den byl
na programu jednání boj s onemocněním covid-19 (očkování, nové varianty viru, omezení
cestování, doklady o očkování a mezinárodní solidarita) a otázky možného poučení se z krize.
V průběhu druhého dne vedli vedoucí představitelé strategickou debatu o evropské bezpečnostní
a obranné politice, v rámci které proběhla diskuse s generálním tajemníkem NATO Jensem
Stoltenbergem. Dále se pak vedoucí představitelé věnovali vztahům EU se zeměmi Jižního
sousedství.
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Více k tématu viz Přehled SZBP č. 6/2020, s. 6. ISSN 2533-4263. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/ppi.sqw?d=2
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Iran: Declaration by the High Representative on behalf of the EU on the Joint Comprehensive Plan of Action
(JCPoA). Consilium.europa.eu [online], 25/02/2021 [cit. 2021-02-26]. Dostupné z:
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/02/25/iran-declaration-by-the-highrepresentative-on-behalf-of-the-eu-on-the-joint-comprehensive-plan-of-action-jcpoa/?utm_source=dsmsauto&utm_medium=email&utm_campaign=Iran%3a+Declaration+by+the+High+Representative+on+behalf+of+the+
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Více k tématu viz Přehled SZBP č. 1/2021, s. 5. ISSN 2533-4263. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/ppi.sqw?d=2
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Jižní sousedství
Posledním bodem jednání pak byla politická a strategická povaha partnerství EU s jižním
sousedstvím. Vysocí představitelé potvrdili závěry Evropské rady z prosince 202061 a vyzvali Radu,
aby projednala společné sdělení Komise a vysokého představitele o obnoveném a posíleném
partnerství se zeměmi jižního sousedství.62, 63
V závěru svého Prohlášení vysocí představitelé důrazně odsoudili útok na delegaci účastnící
se pracovní cesty v rámci Světového potravinového programu ve východní části Demokratické
republiky Kongo a vyjádřili hlubokou soustrast Itálii i rodinám obětí.64
Obrana a bezpečnost
Neformální diskuze Evropské rady se vedla v oblasti spolupráce EU a NATO, jako stěžejního pilíře
bezpečnostně-obranné spolupráce mezi Evropou a Severní Amerikou, s generálním tajemníkem
Aliance Jensem Stoltenbergem. Předseda Evropské rady Charles Michel po jednání uvedl,
že předpokládá obnovení strategického partnerství v souvislosti s nástupem administrativy
nového amerického prezidenta Joa Bidena. Strategické partnerství posiluje fakt, že obě strany
partnerství čelí stejným novým typům hrozeb (kybernetické a hybridní hrozby a dezinformace).
Obě organizace navíc mohou posilovat průmyslovou základnu a využívat přínosy spolupráce
v oblasti výzkumu a vývoje technologií pro potřeby obrany.65 Představitelé členských států vyjádřili
svou podporu transatlantickému spojenectví včetně obranně-bezpečnostního rozměru.
Představitelé členských států dále vyjádřili podporu probíhajícím iniciativám v oblasti obrany
(posilování unijního civilního a vojenského zapojení, koordinovaná roční revize v oblasti obrany,
stálá strukturovaná spolupráce, posilování unijní průmyslové základny, posílení vojenské mobility
a přístupu do vesmíru, kybernetického sektoru a otevřených moří). Nově představitelé vyzvali
Evropskou komisi a ESVČ, aby do letošního června představily kyberbezpečnostní strategii a
do letošního října cestovní mapu pro rozvoj technologických kapacit k zajištění nezávislosti vývoje
obranných technologií.
Vysoký představitel Borrell informoval představitele členských států o pokračující práci
na strategickém kompasu, iniciativě, která byla představena na jaře loňského roku.66 Strategický
kompas představuje analytický nástroj přispívající k definování strategické obranně bezpečnostní
autonomie Unie. Jeho podstata spočívá v tom, že jsou identifikovány, analyzovány a prioritizovány
současné hrozby a stanoveny oblasti společného zájmu členských států v zahraniční politice a
obraně. Tím by mělo být sjednoceno vnímání hrozeb a konfliktů členskými státy a stanovování
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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
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Prohlášení členů Evropské rady. Consilium.europa.eu [online], 26/02/2021 [2021-02-26]. Dostupné z:
https://www.consilium.europa.eu/media/48625/2526-02-21-euco-statement-en.pdf
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společných adekvátních reakcí na ně. Jedná se tak o nástroj, který umožní vytvořit „společnou“
zahraničně-politickou a obrannou doktrínu Unie. V rámci strategického kompasu jsou hrozby
vnímány jako ohrožení bezpečnosti na globální i regionální úrovni, konflikty v blízkém okolí Unie a
výzvy, které vytvářejí státní i nestátní aktéři na Unii a její členské státy. Vedle sjednocení vnímání
hrozeb a stanovení adekvátních reakcí na ně se má prostřednictvím strategického kompasu
propojit použití existujících zahraničně-politických a obranných nástrojů Unie a jejích členských
států, a to misí krizového řízení (crisis management missions), posilování vnitřní odolnosti,
budování obranných schopností a kapacit a spolupráce s partnery. Po spuštění iniciativy v loňském
roce proběhla analýza hrozeb; v prvním pololetí 2021 by měly být zahájeny konzultace s členskými
státy. K přijetí strategického kompasu by mělo dojít v první polovině příštího roku.67
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