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Agenda SZBP EU a vnější činnost
Neformální zasedání ministrů zahraničních věcí EU, 2. – 3. září
Ve dnech 2. – 3. září 2021 proběhlo ve slovinském Brdu pri Kranju neformální zasedání ministrů
zahraničních věcí EU ve formátu Gymnich. Hlavními tématy byly situace v Afghánistánu a vztahy
EU s Čínou. Ministři se shodli na tom, že ve vztahu k Číně jsou klíčovými prvky jednota
a koordinovaný přístup všech členských států EU. Jak uvedl vysoký představitel, s Čínou bude také
nutné spolupracovat ve věcech týkajících se Afghánistánu. Ministři rovněž jednali o situaci
v Bělorusku, zejména o vytváření migračního tlaku na litevských a polských hranicích ze strany
běloruského režimu.1 V této souvislosti pak vyjádřili solidaritu s Litvou, Lotyšskem a Polskem.
Během pracovního oběda dne 3. září 2021 pak měli ministři možnost diskutovat s ministrem
zahraničních věcí Indie Subrahmanyamem Jaishankarem o geopolitických a geoekonomických
trendech v indicko-tichomořském regionu.2 Dle slov vysokého představitele EU pro zahraniční věci
a bezpečnostní politiku Josepa Borrella bude tento region „místem, kde se bude psát historie“.3
Diskuse o Afghánistánu
První den zasedání byl věnován situaci v Afghánistánu.4 Před ministry nejprve vystoupil vysoký
komisař OSN pro uprchlíky Filippo Grandi, dále se pak ministři zabývali otázkou evakuace zbylých
občanů EU a Afghánců, kteří poskytovali podporu při implementaci evropských programů v zemi.
Ministři se shodli, že události z let 2015 a 2016 (tedy migrační vlna do Evropy) se nesmí opakovat,
a k tomu bude nutné spolupracovat se zeměmi sousedícími s Afghánistánem a s mezinárodními
partnery na úrovni regionální konference (zamýšlené jako platforma pro trvalou spolupráci)
pod záštitou Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ). Tato platforma by se měla zabývat
především řízením toků obyvatelstva z Afghánistánu, prevencí šíření terorismu a bojem proti
organizovanému zločinu.5 Jednomyslně se také ministři shodli na potřebě vytvoření komplexní
strategie EU vůči Afghánistánu. Vysoký představitel EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
Josep Borrell uvedl, že budoucnost Afghánistánu je nadále pro Evropu klíčovou záležitostí,
a představil pět kritérií, na jejichž plnění ze strany afghánských vůdčích představitelů po převzetí

1

Více k tématu migrační vlny na litevsko-běloruských hranicích viz práce Parlamentního institutu Situace na
litevsko-běloruských hranicích. Vybrané téma č. 11/2021. ISSN 2533-414X. Dostupné z:
https://www.psp.cz/sqw/ppi.sqw?d=3.
2
EU Foreign Ministers at Brdo focused on the Union’s efforts in Afghanistan. Slovenianpresidency.consilium.europa.eu [online], 3/9/2021 [cit. 2021-09-08]. Dostupné z: https://slovenianpresidency.consilium.europa.eu/en/news/eu-foreign-ministers-at-brdo-focused-on-the-union-s-efforts-inafghanistan/?utm_source=dsmsauto&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=EU+Foreign+Ministers+at+Brdo+focused+on+the+Union%u20
19s+efforts+in+Afghanistan.
3
Pracovní překlad autorky. Informal meeting of Foreign Affairs Ministers (Gymnich). Remarks by High
Representative Josep Borrell at the press conference. Eeas.europa.eu [online], 3/9/2021 [cit. 2021-09-08]. Dostupné
z: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/103728/informal-meeting-foreign-affairsministers-gymnich-remarks-high-representative-josep-borrell_en.
4
Více k tématu viz Přehled SZBP EU 8/2021, s. 4 - 5. ISSN 2533-4263. Dostupné z:
https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=186630.
5
Afghanistan: Press statement by High Representative Josep Borrell at the informal meeting of Foreign Affairs
Ministers (Gymnich). Eeas.europa.eu [online], 3/9/2021 [cit. 2021-09-08]. Dostupné z:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/103712/afghanistan-press-statement-highrepresentative-josep-borrell-informal-meeting-foreign_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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moci Tálibánem bude záviset ochota EU spolupracovat (tato kritéria byla později schválena v rámci
závěrů Rady o Afghánistánu – viz níže).6
Připomenuto bylo rovněž prohlášení Rady EU pro spravedlnost a vnitřní věci z 31. srpna 2021.7
Členské státy se mají dobrovolně rozhodnout, které osoby chtějí přijmout pod svoji ochranu.
Evakuaci výše uvedených osob bude koordinovat Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ), která
by měla mít pro tyto účely za určitých bezpečnostních podmínek své zástupce v Kábulu. Vysoký
představitel zdůraznil, že přítomnost unijního týmu v Kábulu nemá být krokem k uznání nové
afghánské vlády, ale jedná se o praktický způsob, jak s novou afghánskou vládou udržet kontakt.8
Aktuální situace v Afghánistánu
Evakuace afghánských spolupracovníků byla ze strany institucí EU ukončena dne 27. srpna 2021.
Unie však nadále usiluje o umožnění odchodu osob z ohrožených skupin například pozemní cestou.
Zástupci Tálibánu vyhlásili pro spolupracovníky Západu amnestii, přislíbili mírové převzetí moci
a dodržování lidských práv. Prohlásili také, že Tálibán nechce být izolován a přeje si udržovat vztahy
s mezinárodním společenstvím.9 Přechodná vláda Islámského emirátu Afghánistán (vyhlášeného
dne 19. srpna 2021) má údajně zahrnovat zástupce všech etnicit a kmenů v zemi. Ženy budou moci
pracovat ve vládních orgánech především v oblastech zdravotnictví a školství, tak jako za minulé
vlády.10 Ve svém prohlášení ze dne 27. srpna 2021 se Tálibán zavázal, že Afghánci budou smět
cestovat do zahraničí, budou moci opustit zemi kdykoliv budou chtít a na jakémkoliv hraničním
přechodu, včetně znovu otevřeného a zabezpečeného letiště v Kábulu, aniž by jim někdo
v cestování bránil.11
Dne 7. září 2021 byla však představena dočasná afghánská vláda, ve které nejsou zastoupeny ženy
ani představitelé menšinových etnik. Premiér Muhammad Hasan Achund i mnoho dalších členů
kabinetu byli členy vlády v letech 1996–2001 a v souvislosti se svými aktivitami z té doby jsou navíc
na sankčním seznamu OSN. Nejkontroverznější postavou je ministr vnitra Sirádžuddín Hakkání,
jehož otec založil síť Hakkání považovanou Spojenými státy za teroristickou organizaci. Sirádžuddín

6

EU Foreign Ministers at Brdo focused on the Union’s efforts in Afghanistan. Slovenianpresidency.consilium.europa.eu [online], 3/9/2021 [cit. 2021-09-08]. Dostupné z: https://slovenianpresidency.consilium.europa.eu/en/news/eu-foreign-ministers-at-brdo-focused-on-the-union-s-efforts-inafghanistan/?utm_source=dsmsauto&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=EU+Foreign+Ministers+at+Brdo+focused+on+the+Union%u20
19s+efforts+in+Afghanistan.
7
Text dokumentu k dispozici na: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11385-2021-INIT/cs/pdf.
8
Informal meeting of Foreign Affairs Ministers (Gymnich). Remarks by High Representative Josep Borrell at the press
conference. Eeas.europa.eu [online], 3/9/2021 [cit. 2021-09-08]. Dostupné z:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/103728/informal-meeting-foreign-affairs-ministersgymnich-remarks-high-representative-josep-borrell_en.
9
Neformální zasedání ministrů zahraničí (Gymnich) (2. – 3. 9.). Euroskop.cz [online], 2/9/2021 [cit. 2021-09-09].
Dostupné z: https://www.euroskop.cz/8953/37638/clanek/neformalni-zasedani-ministru-zahranici-gymnich-2-3-9/.
10
Taliban planning ‘inclusive caretaker gov’t’ in Afghanistan. Aljazeera.com [online], 27/8/2021 [cit. 2021-09-09].
Dostupné z: https://www.aljazeera.com/news/2021/8/27/exclusive-taliban-plans-inclusive-caretaker-govt-inafghanistan.
11
Resolution 2593 (2021). Security Council, United Nations. Securitycouncilreport.org [online], 30/8/2021 [cit. 202109-09]. Dostupné z: https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3CF6E4FF96FF9%7D/s%20res%202593.pdf.
Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky.
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Hakkání tuto síť vedl a patří k nejhledanějším osobám FBI s vypsanou odměnou 5 mil. USD. Údajně
také stále zadržuje nejméně jedno americké rukojmí.12
Migrace
Dle údajů z konce srpna 2021 uprchlo z Afghánistánu do okolních zemí 2,2 milionů uprchlíků.13
V období od 1. ledna do 1. září 2021 bylo navíc vnitřně vysídleno více než 570 tisíc osob, z nichž je
cca 80 % žen a dětí. Celkem je tak vnitřně vysídleno cca 3,5 milionů Afghánců.14 Nejvíce uprchlíků
z Afghánistánu směřovalo v roce 2020 do Pákistánu a Íránu. Na třetím místě bylo Německo, dále
pak Turecko.15 OSN vyzvala státy sousedící s Afghánistánem, aby nechaly své hranice otevřené
pro další uprchlíky. Hraniční přechody jsou znázorněny na následující mapě.
Mapa: Hraniční přechody mezi Afghánistánem a sousedními zeměmi

Zdroj: BBC16

12

Taliban form all-male Afghan government of old guard members. Apnews.com [online], 8/9/2021 [cit. 2021-0914]. Dostupné z: https://apnews.com/article/middle-east-pakistan-afghanistan-arrests-islamabadd50b1b490d27d32eb20cc11b77c12c87.
13
Afghanistan: How many refugees are there and where will they go? BBC.com [online], 31/8/2021 [cit. 2021-0909]. Dostupné z: https://www.bbc.com/news/world-asia-58283177.
14
Flash External Update: Afghanistan situation #4. As of 01 September 2021. UNHCR Regional Bureau for Asia and
Pacific (RBAP). Data2.unhcr.org [online], 1/9/2021 [cit. 2021-09-09]. Dostupné z:
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/88442.
15
Afghanistan: How many refugees are there and where will they go? BBC.com [online], 31/8/2021 [cit. 2021-0909]. Dostupné z: https://www.bbc.com/news/world-asia-58283177.
16
Tamtéž.
Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky.
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Představitelé Uzbekistánu však uvedli, že jejich hlavní hraniční přechod s Afghánistánem je
uzavřen kvůli zajištění bezpečnosti. Stejně tak Pákistán a Írán nebudou z nedostatku kapacity další
uprchlíky přijímat. Umístí je do táborů poblíž hranic s Afghánistánem, a to pouze do doby, než se
budou moci vrátit do své vlasti. Tádžikistán nabídl pomoc 100 tisícům uprchlíků, avšak není jisté,
zda již byli nějací uprchlíci vpuštěni do země. Turkmenistán neučinil žádné závazky, pouze jeho
vzdušný prostor smí být využit pro evakuační lety. Turecká vláda vyzvala evropské země, aby přijaly
zodpovědnost za případnou novou migrační krizi a urychlila výstavbu hraniční zdi s Íránem. Zprávy
z afghánských hraničních přechodů uvádějí, že jsou tyto přechody pod kontrolou Tálibánu
a ze země jsou pouštěni pouze obchodníci a osoby s platnými cestovními dokumenty.
Mezinárodní rozvojová pomoc
Afghánské hospodářství je silně závislé na mezinárodní pomoci – 90 % populace žije pod úrovní
chudoby (2 USD na den).17 Země byla největším příjemcem unijní rozvojové pomoci (od roku 2002
poskytla EU této zemi více než 4 mld. eur18). Po převzetí moci Tálibánem bylo však vyplácení
dalšího schváleného příspěvku v hodnotě 1,2 mld. eur na období 2021–2025 pozastaveno.19
Stejně zareagovaly další přispívající země a mezinárodní instituce. K politické a bezpečnostní krizi
se v Afghánistánu přidaly také pandemie covidu-19, extrémní sucha, bleskové povodně
a nedostatek potravin. Podle zprávy Světového potravinového programu z června 2021 trpí v zemi
hlady 14 milionů lidí (tedy více než třetina populace)20. Afghánistán míří k hospodářskému kolapsu.
Humanitární pomoc proto pokračuje – Evropská komise rozhodla o trojnásobném navýšení
původní částky humanitární pomoci pro rok 2021 a pošle tak do Afghánistánu více než 200 mil.
eur.21

Závěry Rady o Afghánistánu
Dne 21. září byly písemným postupem schváleny závěry Rady o Afghánistánu.22 V dokumentu Rada
uvádí, že svržení předchozí vlády Tálibánem „ohrožuje občanská, politická, sociální, hospodářská
a kulturní práva“. Situace v zemi je mimořádnou výzvou pro mezinárodní společenství s možným
dalekosáhlým negativním dopadem na regionální stabilitu, lidská práva, boj proti terorismu, či
obchod s drogami. Rada vyzvala, aby pachatelé útoku na mezinárodním letišti v Kábulu
dne 26. srpna 2021 byli postaveni před soud. Stejně tak ti, kdo porušují lidská práva a mezinárodní
právo (například použitím násilí a zastrašováním vůči novinářům či obráncům lidských práv), musí
být pohnáni k odpovědnosti. Podpora EU afghánské vládě bude záviset na dodržování
mezinárodního právního rámce a norem v oblasti lidských práv včetně práv žen a dívek. Rada

17

Afghanistan once more under Taliban rule. Europarl.europa.eu [online], 2/9/2021 [cit. 2021-09-09]. Dostupné z:
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/696192/EPRS_ATA(2021)696192_EN.pdf.
18
Tamtéž.
19
Tamtéž.
20
Afghanistan: How many refugees are there and where will they go? BBC.com [online], 31/8/2021 [cit. 2021-0909]. Dostupné z: https://www.bbc.com/news/world-asia-58283177.
21
Afghanistan once more under Taliban rule. Europarl.europa.eu [online], 2/9/2021 [cit. 2021-09-09]. Dostupné z:
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/696192/EPRS_ATA(2021)696192_EN.pdf.
22
Text dokumentu k dispozici na: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11713-2021-REV-2/cs/pdf.
Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky.
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uvedla pět kritérií, která mají sloužit jako hlavní zásady pro budoucí zapojení EU s afghánskou
vládou:
1. umožnění odjezdu všech cizích státních příslušníků a Afghánců, kteří si přejí zemi opustit,
a to v souladu s výzvou uvedenou v Rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2593 (2021)23
a v plném souladu se zásadou svobody pohybu;
2. prosazování, ochrana a dodržování všech lidských práv, především plného požívání práv
žen a dívek; respektování právního státu a svobody projevu a tisku se zvláštní pozorností
věnované obráncům lidských práv;
3. umožnění provádění humanitárních operací v Afghánistánu; respektování nezávislé
povahy humanitárních operací a zajištění bezpečného a neomezeného přístupu všech
humanitárních pracovníků včetně žen na celé území Afghánistánu; zajištění bezpečnosti
a volného a neomezeného přístupu k službám pomoci;
4. zabránění tomu, že se Afghánistán stane útočištěm teroristů a základnou pro financování
a vývoz terorismu do jiných zemí; úsilí o přerušení přímých i nepřímých vazeb Tálibánu
na mezinárodní terorismus;
5. sestavení inkluzivní a reprezentativní vlády; skutečnost, že v přechodné vládě jsou
zastoupeny osoby podléhající sankcím Rady bezpečnosti OSN, vyvolává vážné obavy.
Spolupráci s příslušnými mezinárodními partnery v souvislosti s Afghánistánem je nutné intenzivně
koordinovat. Klíčovým aktérem je nadále OSN. V tomto kontextu EU a její členské státy vítají
rezoluci Rady bezpečnosti OSN 2593 (2021)24 a také konání humanitární konference OSN
na vysoké úrovni pro Afghánistán dne 13. září 202125, kde přislíbily podporu ve výši 677 milionů
eur. Prioritou bude vytvoření regionální politické platformy pro spolupráci se zeměmi
v bezprostředním sousedství Afghánistánu, která bude zaměřena na předcházení šíření
negativních účinků situace v zemi do jejího sousedství, na posílení hospodářské odolnosti
a regionální ekonomické spolupráce a na humanitární účely a ochranu. Platformu koordinuje
Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) v úzké spolupráci s Evropskou komisí; od členských států
jsou shromažďovány příspěvky. Minimální přítomnost EU v Kábulu by v závislosti na bezpečnostní
situaci měla rovněž usnadnit poskytování humanitární pomoci, monitorování humanitární situace
a zajišťování koordinace a podpory při odchodu zbývajících občanů EU či Afghánců, kteří by mohli
být přijati ve členských státech EU.26

23

Text dokumentu k dispozici na: https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3CF6E4FF96FF9%7D/s%20res%202593.pdf.
24
Text dokumentu k dispozici na: https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3CF6E4FF96FF9%7D/s%20res%202593.pdf.
25
Více informací ke konferenci k dispozici na: https://www.unocha.org/high-level-ministerial-meeting-humanitariansituation-afghanistan.
26
Závěry Rady o Afghánistánu. Rada Evropské unie. Data.consilium.europa.eu [online], 15/9/2021 [cit. 2021-09-29].
Dostupné z: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11713-2021-REV-2/cs/pdf.
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Prodloužení sankcí pro porušování územní integrity Ukrajiny
Dne 10. září přijala Rada písemným postupem rozhodnutí o prodloužení sankcí zaměřených
na osoby a subjekty odpovědné za podkopávání či ohrožování územní celistvosti, svrchovanosti a
nezávislosti Ukrajiny o dalších šest měsíců, do 15. března 2022. Sankce se vztahují na 177
jednotlivců a 48 subjektů a spočívají v opatřeních omezujících jejich cestování, zmrazení majetku
a zákazu zpřístupňování finančních prostředků či jiných ekonomických zdrojů. Sankce
pro porušování či ohrožování územní celistvosti, svrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny byly
zavedeny poprvé dne 17. března 2014 a původně se týkaly 21 osob. Jejich seznam byl postupem
času dále rozšiřován a doplňován. Evropská unie v reakci na krizi na Ukrajině přijala i další omezující
opatření v hospodářské oblasti zaměřená na konkrétní odvětví ruského hospodářství, která jsou
v současné době platná do 31. ledna 2022, a omezující opatření v reakci na nezákonnou anexi
Krymu a Sevastopolu omezenou na území Krymu a Sevastopolu v současné době platná
do 23. června 2022.27

Libanon – dohoda o sestavení nové vlády
Dne 10. září 2021 se po více než roce neúspěšných pokusů podařilo dosáhnout dohody o složení
nové vlády v Libanonu. Pověřený premiér Nadžíb Míkátí podepsal dne 10. září dekret o sestavení
nové vlády s prezidentem Michelem Aounem a dne 13. září vyslovil vládě důvěru libanonský
parlament. Libanon byl bez funkční vlády více jak rok, od demise vlády Hassana Diába v návaznosti
na ničivý výbuch v bejrútském přístavu. Absence funkční vlády nadále prohlubovala vážnou
socioekonomickou krizi, ve které se aktuálně Libanon nachází.28 K dohodě o sestavení vlády se
jménem Evropské unie vyjádřil její mluvčí dne 12. září 2021. V prohlášení uvedl, že EU vítá
oznámení o podepsání dekretu o sestavení nové vlády. Dále zdůraznil, že nová vláda se musí
s aktivní podporou parlamentu a dalších státních institucí zaměřit na urgentní implementaci
opatření a reforem nezbytných k zajištění bezprostředních potřeb a dalších legitimních očekávání
libanonského lidu a musí naléhavě řešit mnohočetné krize postihující zemi, včetně dosažení
dohody s Mezinárodním měnovým fondem (IMF). Dále zdůraznil, že je nutné zajistit přípravy
na konání komunálních, parlamentních a prezidentských voleb v roce 2022 tak, aby proběhly
svobodně, spravedlivě a transparentně. V této souvislosti uvítal prohlášení premiéra Míkátího, že
by se volby měly konat v řádném termínu.29

27

Ukraine: EU sanctions over territorial integrity prolonged for a further six months. Consilium.europa.eu [online],
10/09/2021 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://www.consilium.europa.eu/en/press/pressreleases/2021/09/10/ukraine-eu-sanctions-over-territorial-integrity-prolonged-for-a-further-six-months/.
28
Více k tématu viz Přehled SZBP EU 8/2021, s. 2 - 3. ISSN 2533-4263. Dostupné z:
https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=186630.
29
Lebanon: Statement by the Spokesperson on the government formation. Eeas.europa.eu [online], 12/09/2021
[cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/103986/lebanonstatement-spokesperson-government-formation_en.
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Parlamentní volby v Rusku
Ve dnech 17. – 19. září 2021 se v Ruské federaci uskutečnily parlamentní, regionální a místní volby.
Volby do Státní dumy vyhlásil v souladu s ústavou prezident dne 17. června 2021. Volby 450
poslanců Státní dumy se uskutečnily na základě smíšeného volebního systému, dle kterého je
na pětileté volební období voleno 225 poslanců v jednomandátových volebních obvodech
systémem „vítěz bere vše“ a 225 poslanců na základě kandidátních listin proporčním
systémem v jednom, celofederálním volebním obvodě při uplatnění 5% klauzule pro vstup
do parlamentu. Zářijové parlamentní volby byly prvními volbami, které se uskutečnily po loňském
referendu o změně ústavy, která výrazným způsobem navýšila pravomoci prezidenta. Novela
ústavy mimo jiné umožnila prezidentovi kandidovat na prezidentský úřad více jak dvakrát a
rozšířila jeho pravomoci k odvolání soudců ústavních a nejvyšších soudů.30
Ve volbách s převahou zvítězila vládní strana Jednotné Rusko, která získala 49,82 % hlasů v rámci
poměrně volených mandátů a 198 z 225 většinově volených mandátů. Do parlamentu se dostaly
ještě další čtyři politické strany. Komunistická strana Ruské federace (KSRF) získala 18,93 % hlasů
v rámci poměrně volených mandátů a 9 většinově volených mandátů, Liberálně demokratická
strana Ruska (LDPR) Vladimira Žirinovského získala 7,55 % hlasů v rámci poměrně volených
mandátů a 2 většinově volené mandáty, opoziční, Kremlem povolená, strana Spravedlivé Rusko –
Za pravdu získala 7,46 % v poměrné volbě a 8 většinově volených mandátů a nově vzniklá strana
Noví lidé získala 5,32 % v rámci poměrné volby a žádné z většinově volených křesel.31 Mezinárodní
organizace OBSE/ODIHR a Parlamentní shromáždění OBSE se poprvé od roku 1993 rozhodly
nevyslat na volby pozorovací misi. Ve společném prohlášení své rozhodnutí zdůvodnily restrikcemi,
které na plánovanou volební misi uvalila Ruská federace. Obě instituce byly pozvány, aby sledovaly
hlasování naplánované na 17. – 19. září, ale následně byly omezeny na vyslání 50 a 10
pozorovatelů, což by jim dle prohlášení znemožnilo plnohodnotné provedení mise a zhodnocení
voleb. Jako důvod omezení ruské úřady uvedly sanitárně-epidemiologickou situaci v Ruské
federaci.32
K volbám se jménem EU vyjádřil vysoký představitel pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
Josep Borrell. V prohlášení vyslovil lítost nad skutečností, že omezení ze strany Ruska znemožnily
OBSE/ODIHR vyslání pozorovací mise. Uvedl, že EU bere na vědomí nezávislé a spolehlivé zdroje
hlásící závažná porušení v konání voleb. Uvedl, že v předvolebním období došlo k nárůstu zásahů
vůči opozičním politikům, organizacím občanské společnosti a nezávislým sdělovacím
prostředkům a také novinářům. Výsledkem bylo omezení volby pro ruské voliče a jejich schopnost
získat úplné a přesné informace o kandidátech. Zopakoval také hluboké znepokojení nad
pokračujícím zmenšováním prostoru pro opozici, občanskou společnost a nezávislé hlasy v celém
Rusku a vyzval ruské vedení, aby tento negativní vývoj zvrátilo. Ruská federace by měla dodržovat
závazky, které přijala v rámci OSN, OBSE a Rady Evropy, pokud jde o ochranu lidských práv a
demokratických hodnot. Dále připomněl, že EU neuznává a nebude uznávat nezákonnou anexi
Krymu a města Sevastopolu Ruskou federací, a proto neuznává takzvané volby konané
30

State Duma Elections 19 September 2021: ODIHR Needs Assessment Mission Report 31 May-4 June 2021. Osce.org
[online], 4/5/2021 [cit. 2021-11-10]. Dostupné z: https://www.osce.org/files/f/documents/0/f/491066_0.pdf.
31
Distribution of votes in the election to the State Duma and number of single-mandate constituencies in Russia from
September 17 to September 19, 2021, by party. Statista.com [online], 22/09/2021 [cit. 2021-11-10]. Dostupné z:
https://www.statista.com/statistics/1264445/russia-parliamentary-election-results/.
32
No OSCE observers for Russian parliamentary elections following major limitations. Osce.org [online], 4/8/21 [cit.
2021-11-10]. Dostupné z: https://www.osce.org/odihr/elections/russia/494488.
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na okupovaném poloostrově Krym. Rozhodnutí Ruské federace zapojit obyvatele území Doněcké
a Luhanské oblasti Ukrajiny, která nejsou kontrolována vládou, do voleb do Státní dumy a
do regionálních a místních voleb je v rozporu s duchem a cíli minských dohod. EU i nadále
neochvějně podporuje územní celistvost a svrchovanost Ukrajiny.33

Neformální zasedání ministrů zahraničních věcí EU, 20. září
Dne 20. září 2021 se v New Yorku, kde v tu dobu probíhalo Valné shromáždění OSN, uskutečnilo
neformální zasedání ministrů zahraničních věcí EU. Hlavním tématem byla opět situace
v Afghánistánu. Jak uvedl vysoký představitel EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josep
Borrell na tiskové konferenci34 po zasedání, důležitými otázkami z pohledu EU v souvislosti
s Afghánistánem jsou kromě migrace také hrozba terorismu a kriminální činnosti spojené
s pašováním drog. Dalším tématem jednání byla situace v Mali. Tamní prozatímní vláda zřejmě
pozvala ruskou žoldnéřskou skupinu Wagner35, aby operovala na malijském území. To by podle
vysokého představitele mohlo vážně narušit vztahy EU s touto zemí.36 Nakonec ministři diskutovali
o dohodě Aukus mezi Spojenými státy, Spojeným královstvím a Austrálií o spolupráci na vojenské
technologii pro stavbu ponorek poháněných jadernou energií a s tím souvisejícím sdílením
průmyslových základen a dodavatelských řetězců. Francie tak přišla o kontrakt s Austrálií z roku
2019 na výrobu ponorek v hodnotě 56 mld. eur37 a dohodu Aukus považuje za „bodnutí do zad“.38
Odvolala proto své velvyslance z Austrálie a USA. Evropská unie jako celek vyjádřila Francii
solidaritu a podporu, některé unijní země v čele s Německem si však nepřejí další vyhrocení sporu.
Jak uvedl vysoký představitel39, fakt, že k dohodě Aukus nebyla EU přizvána, je v rozporu s tím, že
EU usiluje o větší spolupráci s dalšími zeměmi v rámci indicko-tichomořského regionu, jak je také
prezentováno v nové Strategii pro spolupráci v Indo-Pacifiku40. Během svého jednání s australskou
33

Russia: Declaration by the High Representative on behalf of the European Union on the State Duma, regional and
local
elections.
Consilium.europa.eu
[online],
20/9/2021
[cit.
2021-12-10].
Dostupné
z:
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/09/20/russia-declaration-by-the-highrepresentative-on-behalf-of-the-european-union-on-the-state-duma-regional-and-local-elections/.
34
Informal EU Foreign Ministers meeting: Remarks by the High Representative Josep Borrell at the press
conference. Eeas.europa.eu [online], 20/9/2021 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/104404/informal-eu-foreign-ministers-meetingremarks-high-representative-josep-borrell-press_en.
35
Více k tématu viz: https://www.armadninoviny.cz/privatizace-valceni-ruska-skupina-wagner-a-turecka-sadat.html.
36
Informal EU Foreign Ministers meeting: Remarks by the High Representative Josep Borrell at the press
conference. Eeas.europa.eu [online], 20/9/2021 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/104404/informal-eu-foreign-ministers-meetingremarks-high-representative-josep-borrell-press_en.
37
The Capitals: Německo odmítlo podpořit Francii v jejím sporu o ponorky. Api-esp-eu.piano.io [online], 23/9/2021
[cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://api-espeu.piano.io/story/viewall/62/1002/12570/505026/12236/5074868,5087468,4373867,4723389,4447803?sig=b4dad
caa25bbc69ed71a78eead4f0dbd86eedc4cc2550a1227a767c822373a74&order=0.
38
Francie vnímá alianci Aukus jako „bodnutí do zad“. Jak se k paktu staví EU? Euroskop.cz [online], 17/9/2021 [cit.
2021-09-24]. Dostupné z: https://www.euroskop.cz/9005/37707/clanek/francie-vnima-alianci-aukus-jako-bodnutido-zad-jak-se-k-paktu-stavi-eu/.
39
Informal EU Foreign Ministers meeting: Remarks by the High Representative Josep Borrell at the press
conference. Eeas.europa.eu [online], 20/9/2021 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/104404/informal-eu-foreign-ministers-meetingremarks-high-representative-josep-borrell-press_en.
40
Text dokumentu k dispozici na:
https://eeas.europa.eu/sites/default/files/jointcommunication_2021_24_1_en.pdf.
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ministryní zahraničí Marise Payneovou dne 20. září 2021 proto vysoký představitel vyjádřil
politování nad tím, že evropští partneři nebyli přizváni k jednání o dohodě, a zdůraznil, že aktuální
výzvy pro stabilitu v indicko-tichomořském regionu vyžadují zvýšenou spolupráci a koordinaci mezi
podobně smýšlejícími partnery, kterými jistě Austrálie, Spojené království i Spojené státy pro EU
jsou.41

Zahájení dialogu o lidských právech se Saudskou Arábií
Dne 27. září 2021 se v Bruselu uskutečnil historicky první dialog o lidských právech mezi zástupci
EU a Saudskoarabského království. Dialogy o lidských právech jsou nedílnou součástí vnější politiky
EU a jedním z hlavních nástrojů pro provádění vnější politiky EU v oblasti lidských práv.
V současnosti vede EU dialogy o lidských právech s přibližně 60 zeměmi a regionálními uskupeními.
Některé dialogy jsou však v současnosti pozastavené, např. dialog s Ruskem a Izraelem. Cílem
dialogů je začlenit lidská práva do centra aktivit Unie v oblasti vnější činnosti. EU za tímto cílem
vyvinula širokou škálu právních a politických nástrojů, včetně pravidel pro dialogy o lidských
právech EU, které byly přijaty roku 2001 a naposledy revidovány v únoru 2021.42
Dialog se Saudskou Arábií vedl jménem EU zvláštní zástupce pro lidská práva Eamon Gilmore.
Saudskoarabskou delegaci vedl předseda komise pro lidská práva Awwad bin Saleh Al-Awwad. Jako
pozorovatelé se zúčastnili zástupci členských států EU. EU uvítala reformy, které probíhají
v Saúdské Arábii, zejména v sociálně-ekonomické oblasti. Uvítala také významné kroky, které
Saudská Arábie učinila k posílení práv žen. EU zároveň povzbudila saúdské úřady, aby pracovaly
na dosažení plné garance všech lidských práv pro ženy. EU se také informovala o plánovaných
reformách soudnictví a uznala změny, které byly nedávno zavedeny v systému kafala
(sponzorství), včetně reforem pracovních zákonů, které vstoupily v platnost v březnu 2020.
EU povzbudila saúdské úřady, aby rozšířily jejich působnost i na domácí pracovníky. Rovněž byl
zaznamenán saúdský pokrok v boji proti obchodování s lidmi. EU však vyjádřila i znepokojení nad
přetrvávajícími otázkami v oblasti dodržování lidských práv, konkrétně nad celkovým omezujícím
prostředím v zemi, pokud jde o občanská a politická práva a svobody, včetně svobody projevu,
svobody shromažďování a sdružování a svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení.
EU upozornila na nedávný nárůst poprav a vyzvala saúdské úřady, aby na ně zavedly moratorium
jako první krok ke zrušení trestu smrti. EU se také dotazovala na podmínky panující ve vazebních
věznicích a vznesla několik individuálních případů saúdských obránců lidských práv. EU dále vyzvala
Saúdskou Arábii, aby ratifikovala základní mezinárodní smlouvy o lidských a pracovních právech a
spolupracovala se zvláštními postupy OSN. Na závěr představitelé souhlasili se svoláním dalšího
dialogu, který by se měl uskutečnit v roce 2022 v Saúdské Arábii.43

41

Australia: High Representative/Vice-President Josep Borrell meets Foreign Minister, Marise Payne. Eeas.europa.eu
[online], 20/9/2021 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquartershomepage/104383/australia-high-representativevice-president-josep-borrell-meets-foreign-minister-marisepayne_en.
42
Revised EU Guidelines on Human Rights Dialogues with Partner/Third Countries. Data.consilium.europa.eu
[online], 22/02/2021 [cit. 2021-07-10]. Dostupné z: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6279-2021INIT/en/pdf.
43
Saudi Arabia: First Human Rights Dialogue with the EU. Eeas.europa.eu [online], 28/09/2021 [cit. 2021-08-10].
Dostupné z: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/104744/saudi-arabia-first-humanrights-dialogue-eu_en.
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