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EU a politika rozšíření
Rada stabilizace a přidružení EU–Kosovo
Dne 7. prosince 2021 proběhlo v Bruselu čtvrté zasedání1 Rady stabilizace a přidružení EU-Kosovo2.
Zasedání předsedal premiér Kosova Albin Kurti. Delegaci EU vedl vysoký představitel Unie pro
zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josep Borrell, Evropskou komisi zastupoval komisař pro
sousedství a rozšíření Olivér Várhelyi. Předmětem jednání byla politická, hospodářská a finanční
kritéria přidružení a provádění dohody o stabilizaci a přidružení3. Členové Rady rovněž posoudili
pokrok Kosova v evropském směřování, a to na základě zprávy Evropské komise o Kosovu za rok
2021.4
Účastníci uvítali obnovený závazek Kosova k evropskému směřování. V této souvislosti zdůraznili
potřebu posílení správních kapacit a zaměření na efektivní koordinační strukturu v rámci
kosovských orgánů. Vzali rovněž na vědomí závazek kosovské vlády posilovat oblasti právního
státu, boje proti korupci a organizované trestné činnosti, reformu veřejné správy a další. V Radě
EU je nadále posuzován návrh vízové liberalizace pro kosovské občany. Strany vzaly na vědomí
pozitivní vývoj hospodářského růstu Kosova (prognózy pro rok 2021 jsou ve výši 9,9 %5). Kosovo by
mělo plně využívat hospodářského a investičního plánu6 a konstruktivně se účastnit mechanismů
regionální spolupráce (např. společného regionálního trhu a zelené agendy pro západní Balkán7).
Členové Rady rovněž zdůraznili význam konstruktivního zapojení do dialogu zprostředkovaného
EU s cílem normalizovat vztahy se Srbskem, tak aby Kosovo i Srbsko mohly pokročit v evropském
směřování. Kosovo informovalo o svém záměru požádat o členství v EU.8

1

Třetí zasedání proběhlo v roce 2018. Více viz: https://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/internationalministerial-meetings/2018/12/17/kosovo/
2
Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN
1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.
3
Text dokumentu k dispozici na: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016A0316(01)&from=CS
4
Text dokumentu ke stažení na: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/kosovo-report-2021_en
5
Společné tiskové prohlášení po čtvrtém zasedání Rady stabilizace a přidružení mezi Evropskou unií a Kosovem,
Brusel 7. prosince 2021. Consilium.europa.eu [online], 7/12/2021 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z:
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2021/12/07/press-statement-following-the-4th-meetingof-the-eu-kosovo-stabilisation-and-association-council-brussels-7-december-2021/?utm_source=dsmsauto&utm_medium=email&utm_campaign=Joint+press+statement+following+the+4th+meeting+of+the+Stabilisatio
n+and+Association+Council+between+the+European+Union+and+Kosovo*%2c+Brussels%2c+7+December+2021
6
Více k tématu viz: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0641&from=EN
7
Více k tématu viz: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/system/files/202010/green_agenda_for_the_western_balkans_en.pdf
8
Společné tiskové prohlášení po čtvrtém zasedání Rady stabilizace a přidružení mezi Evropskou unií a Kosovem,
Brusel 7. prosince 2021. Consilium.europa.eu [online], 7/12/2021 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z:
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2021/12/07/press-statement-following-the-4th-meetingof-the-eu-kosovo-stabilisation-and-association-council-brussels-7-december-2021/?utm_source=dsmsauto&utm_medium=email&utm_campaign=Joint+press+statement+following+the+4th+meeting+of+the+Stabilisatio
n+and+Association+Council+between+the+European+Union+and+Kosovo*%2c+Brussels%2c+7+December+2021
Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky.
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Přístupové konference
Dne 13. prosince 2021 proběhlo v Bruselu 14. zasedání přístupové konference s Černou Horou
na úrovni ministrů. EU uvítala úsilí Černé Hory v procesu přistoupení a její ambici splnit prozatímní
kritéria v oblasti právního státu. Z celkového počtu 35 kapitol jednání bylo dosud otevřeno 33
kapitol, z nichž 3 byly předběžně uzavřeny.9,10 Dne 14. prosince 2021 proběhlo 13. zasedání
přístupové konference se Srbskem na ministerské úrovni. Otevřen byl čtvrtý tematický okruh pro
vyjednávání, který se týká zelené agendy a udržitelné konektivity a je tvořen čtyřmi kapitolami:
dopravní politika (kapitola 14), energetika (kapitola 15), transevropské sítě (kapitola 21) a životní
prostředí a změna klimatu (kapitola 27). Z celkového počtu 35 kapitol bylo dosud k jednání
otevřeno 22 kapitol, z nichž 2 již byly předběžně uzavřeny.11,12

Agenda SZBP EU a vnější činnost
Rozšíření sankcí vůči Bělorusku
Dne 2. prosince rozhodla Rada EU v souvislosti se situací v Bělorusku o uložení omezujících
opatření vůči dalším 17 osobám a 11 subjektům13, a to v návaznosti na předchozí politickou
dohodu a schválení rozšíření stávajícího režimu sankcí Radou EU pro zahraniční věci (FAC) dne
15. listopadu 2021.14 Opatření jsou zaměřena na významné představitele soudní moci, orgány
propagandy podílející se na represích, vysoce postavené politické představitele běloruského
režimu a na společnosti (např. aerolinky Belavia Airlines), cestovní kanceláře a hotely, které se
podílejí na zneužívání migrace k politickým účelům. Omezující opatření se tak nyní vztahují
na celkem 183 osob a 26 subjektů a týkají se zmrazení majetku a zákazu zpřístupňování finančních
prostředků ze strany občanů a společností z EU. Na fyzické osoby se navíc vztahuje zákaz cestování
do EU.15
9

Více k tématu viz: https://www.consilium.europa.eu/cs/policies/enlargement/montenegro/
Čtrnácté zasedání přístupové konference s Černou Horou na úrovni ministrů. Consilium.europa.eu [online],
13/12/2021 [cit. 2021-12-15]. Dostupné z: https://www.consilium.europa.eu/cs/press/pressreleases/2021/12/13/fourteenth-meeting-of-the-accession-conference-with-montenegro-at-ministeriallevel/?utm_source=dsmsauto&utm_medium=email&utm_campaign=Fourteenth+meeting+of+the+Accession+Conference+with+Montenegr
o+at+Ministerial+level
11
Více k tématu viz: https://www.consilium.europa.eu/cs/policies/enlargement/serbia/
12
Třinácté zasedání přístupové konference se Srbskem na úrovni ministrů. Consilium.europa.eu [online],
14/12/2021 [cit. 2021-12-15]. Dostupné z: https://www.consilium.europa.eu/cs/press/pressreleases/2021/12/14/thirteenth-meeting-of-the-accession-conference-with-serbia-at-ministeriallevel/?utm_source=dsmsauto&utm_medium=email&utm_campaign=Thirteenth+meeting+of+the+Accession+Conference+with+Serbia+at+M
inisterial+level
13
Text příslušného nařízení k dispozici na: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:430I:FULL&from=EN
14
Více k tématu viz Přehled SZBP EU 11/2021, s. 4-5. ISSN 2533-4263. Dostupné z:
https://www.psp.cz/sqw/ppi.sqw?d=2
15
Bělorusko: EU přijala pátý balíček sankcí v souvislosti s pokračujícím porušováním lidských práv a zneužíváním
migrantů k politickým účelům. Consilium.europa.eu [online], 2/12/2021 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z:
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2021/12/02/belarus-eu-adopts-5th-package-ofsanctions-over-continued-human-rights-abuses-and-the-instrumentalisation-of-migrants/?utm_source=dsmsauto&utm_medium=email&utm_campaign=Belarus:+EU+adopts+5th+package+of+sanctions+over+continued+hum
an+rights+abuses+and+the+instrumentalisation+of+migrants
10
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Rozšíření sankcí vůči Bělorusku oznámily rovněž Kanada, Spojené království a Spojené státy
americké.16 Spolu s EU vydaly společné prohlášení, ve kterém opakují svůj požadavek, aby
běloruský režim zastavil organizování nelegální migrace přes hranice s EU, ukončil represe
a propustil politické vězně, jejichž počet dosáhl téměř 900 osob. Zároveň by se měl běloruský režim
zapojit do skutečného politického dialogu se zástupci demokratické opozice a občanské
společnosti zprostředkovaného Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), který
bude směřovat k novým prezidentským volbám pod mezinárodním dohledem.17

Opatření v rámci Evropského mírového nástroje
Dne 2. prosince 2021 přijala Rada čtyři opatření v rámci Evropského mírového nástroje18
na podporu Gruzie, Moldavska, Ukrajiny a Mali s cílem posílit kapacity těchto zemí ve vojenských
a obranných záležitostech a podpořit tak domácí odolnost a mír.19 U Gruzie, Moldavska a Ukrajiny
EU rovněž usiluje o posílení kapacity a interoperability místních ozbrojených sil, tak aby mohly
přispět k vojenským misím a operacím společné bezpečnostní a obranné politiky (SBOP). Pomoc
se netýká dodávek vybavení určeného k použití smrtící síly a bude podmíněna dodržováním
mezinárodního práva. V rámci Evropského mírového nástroje zřízeného v březnu 2021 již byla
dříve přijata opatření na podporu Africké unie, Bosny a Hercegoviny a Mosambiku.20

Přezkum stávajících omezujících opatření
Dne 6. prosince 2021 přijala Rada rozhodnutí o prodloužení omezujících opatření v rámci
globálního režimu sankcí EU v oblasti lidských práv21 o jeden rok, tedy do 8. prosince 2022.
Po vynětí jedné zesnulé osoby se jedná o 14 osob a 4 subjekty.22 Dne 9. prosince 2021 pak Rada
16

Více k tématu viz: https://api-espeu.piano.io/story/viewall/62/1002/12570/505026/109131/8197629,8174943,8198941,8185038,8186348,8218974,
8164524,7622068,8106387?sig=a3027ea2fa620dcae9688159d12f971f579c33c2cfe391ba8abc3da3d2e1c66b&orde
r=0
17
Joint Statement on December 2. Sanctions in Response to the Situation in Belarus. Eeas.europa.eu [online],
2/12/2021 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquartershomepage/108284/joint-statement-december-2-sanctions-response-situation-belarus_en
18
Více k tématu viz Přehled SZBP EU 3/2021, s. 10-11. ISSN 2533-4263. Dostupné z:
https://www.psp.cz/sqw/ppi.sqw?d=2
19
Bližší informace k dispozici na: https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2021/12/02/europeanpeace-facility-council-adopts-assistance-measures-for-georgia-the-republic-of-moldova-ukraine-and-the-republicof-mali/?utm_source=dsmsauto&utm_medium=email&utm_campaign=European+Peace+Facility:+Council+adopts+assistance+measures+for+G
eorgia%2c+the+Republic+of+Moldova%2c+Ukraine+and+the+Republic+of+Mali
20
Evropský mírový nástroj: Rada přijala opatření pomoci pro Gruzii, Moldavskou republiku, Ukrajinu a Republiku
Mali. Consilium.europa.eu [online], 2/12/2021 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z:
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2021/12/02/european-peace-facility-council-adoptsassistance-measures-for-georgia-the-republic-of-moldova-ukraine-and-the-republic-of-mali/?utm_source=dsmsauto&utm_medium=email&utm_campaign=European+Peace+Facility:+Council+adopts+assistance+measures+for+G
eorgia%2c+the+Republic+of+Moldova%2c+Ukraine+and+the+Republic+of+Mali
21
Více k tématu viz: https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2020/12/07/eu-adopts-a-globalhuman-rights-sanctions-regime/
22
Globální režim sankcí EU v oblasti lidských práv – každoroční přezkum přílohy. Consilium.europa.eu [online],
6/12/2021 [cit. 2021-12-15]. Dostupné z: https://www.consilium.europa.eu/cs/press/pressreleases/2021/12/06/eu-global-human-rights-sanctions-regime-annual-review-of-annex/?utm_source=dsmsauto&utm_medium=email&utm_campaign=EU+Global+Human+Rights+Sanctions+Regime++annual+review+of+annex
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prodloužila platnost stávajících omezujících opatření vůči 10 osobám vzhledem k situaci v Konžské
demokratické republice do 12. prosince 2022.23 Tyto sankce byly poprvé uvaleny v roce 2016
v reakci na porušování lidských práv a maření volebního procesu.24

Účast EU na mezinárodních fórech
Ve dnech 9. a 10. prosince 2021 se zástupci Evropské unie – předsedkyně Evropské komise Ursula
von der Leyenová a předseda Evropské rady Charles Michel – prostřednictvím video příspěvků25
zúčastnili konference „Summit pro demokracii“ organizované prezidentem Spojených států
amerických Joem Bidenem.26
Ve dnech 11. a 12. prosince 2021 pak v britském Liverpoolu proběhlo zasedání ministrů zahraničí
a rozvoje zemí skupiny G727. EU zastupoval vysoký představitel Unie pro zahraniční věci
a bezpečnostní politiku Josep Borrell. Ze zahraničněpolitických témat se ministři zabývali otázkami
souvisejícími se situací v Číně, Bělorusku, na západním Balkáně, Afghánistánu, Libyi, Etiopii,
Indo-Pacifiku a dalšími. Vydali rovněž společné prohlášení28 k posilování ruských vojenských
kapacit na hranicích s Ukrajinou, ve kterém odsoudili jednání Ruska a vyzvali ruskou vládu, aby
využila diplomatické kanály a dodržela své mezinárodní závazky ve věci transparentnosti
vojenských aktivit. V prohlášení také podpořili úsilí Francie a Německa v rámci normandského
formátu a uvedli, že další vojenská agrese vůči Ukrajině by měla pro Rusko dalekosáhlé důsledky.29
Ministři se rovněž prostřednictvím videokonference spojili se svými protějšky ze sdružení ASEAN30.
K tomuto jednání bylo vydáno prohlášení.31,32

23

Více k tématu viz: https://reliefweb.int/report/democratic-republic-congo/democratic-republic-congo-situationreport-humanitarian-crisis-0
24
Demokratická republika Kongo: Rada o rok prodloužila platnost stávajících sankcí vůči 10 osobám.
Consilium.europa.eu [online], 9/12/2021 [cit. 2021-12-15]. Dostupné z:
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2021/12/09/democratic-republic-of-the-congo-councilextends-current-sanctions-against-10-people-for-one-more-year/?utm_source=dsmsauto&utm_medium=email&utm_campaign=Democratic+Republic+of+the+Congo:+Council+extends+current+sancti
ons+against+10+people+for+one+more+year
25
Příspěvky zástupců jednotlivých zemí a Evropské unie k dispozici na: https://www.state.gov/official-interventionsthe-summit-for-democracy/
26
Více k tématu viz: https://www.state.gov/summit-for-democracy/
27
Francie, Itálie, Japonsko, Kanada, Německo, Spojené království a USA. Jednání skupiny zemí G7 se rovněž
pravidelně účastní zástupci EU.
28
Text prohlášení k dispozici na: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/108775/g7-foreignministers%E2%80%99-statement-russia-and-ukraine_en
29
G7: Foreign Ministers‘ Statement on Russia and Ukraine. Eeas.europa.eu [online], 12/12/2021 [cit. 2021-12-17].
Dostupné z: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/108775/g7-foreignministers%E2%80%99-statement-russia-and-ukraine_en
30
Sdružení národů jihovýchodní Asie (Association of Southeast Asian Nations).
31
Text dokumentu k dispozici na:
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1040132/G7_F
oreign_and_Development_Ministers__Meeting__December_2021_-_Chair_s_Statement_on_G7ASEAN_discussions.pdf
32
G7 – Chair’s Statement. Assets.publishing.service.gov.uk [online], [cit. 2021-12-17]. Dostupné z:
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1040131/G7_F
oreign_and_Development_Ministers__Meeting__December_2021_-_Chair_s_Statement.pdf
Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky.
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Zasedání Rady EU pro zahraniční věci (FAC)
Dne 13. prosince 2021 proběhlo v Bruselu zasedání Rady EU pro zahraniční věci (FAC). Na pořadu
jednání byly aktuální zahraničněpolitické otázky, vztahy EU–Afrika, činnost EU ve Střední Asii
a volby ve Venezuele. Rada rovněž přijala nový sankční režim v souvislosti se situací v Mali
a omezující opatření vůči členům a subjektům spojeným s tzv. Wagnerovou skupinou. Během
neformálního oběda měli ministři možnost diskutovat s katarským ministrem zahraničí ohledně
vývoje v Afghánistánu (viz níže).33
Aktuální zahraničněpolitické otázky
V souvislosti s narůstající vojenskou přítomností Ruska na hranici s Ukrajinou vyjádřila Rada
jednotnou podporu ukrajinské svrchovanosti a územní celistvosti. Případná agrese vůči Ukrajině
by přinesla politické důsledky s vysokými náklady pro hospodářství Ruska. EU koordinuje svůj
postoj s podobně smýšlejícími partnery a na úrovni Evropské rady se tímto tématem zabývala 16.
prosince 2021. Rada zhodnotila účinek pátého balíčku sankcí vůči Bělorusku34. Ačkoliv tato
omezující opatření přinesla výsledky, represe běloruského režimu se zhoršují. Počet politických
vězňů v zemi již přesáhl 900 osob. EU vyjádřila solidaritu a podporu běloruské občanské
společnosti a vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josep Borrell
ohlásil navýšení podpory její činnosti o 30 milionů eur.35 V souvislosti s dlouhodobou situací
v kyperské Varoše vyjádřili ministři podporu vyjednávacímu procesu vedenému OSN a novému
zvláštnímu zástupci generálního tajemníka OSN a vedoucímu mírové mise OSN na Kypru (UNFICYP)
Colinu Stewartovi. Rada se dohodla, že Výbor stálých zástupců (COREPER) posoudí předložené
možnosti včetně vytvoření zvláštního režimu sankcí zaměřeného na osoby a subjekty s přímým
podílem na otevření části Varoše po červenci 2021.36 Ministři se rovněž zabývali konfliktem
v Etiopii, kde došlo k dalšímu zhoršení situace a k ničivé humanitární krizi, která může narušit
stabilitu celého regionu. Pouze 10 % humanitární pomoci, která je potřeba na severu země, se
skutečně dostane k lidem v nouzi. Více než 9 milionů lidí v této oblasti hladoví.37 Prioritami EU
v této oblasti by měly nadále být dosažení příměří a politického řešení situace, a to především
v rámci spolupráce s Africkou unií, Keňou, USA a dalšími podobně smýšlejícími partnery. Jak uvedl
vysoký představitel, EU nebyla dosud schopna zastavit rozsáhlé porušování lidských práv v zemi
a přijmout donucovací opatření, a to z důvodu nejednomyslnosti Rady.38,39

33

Foreign Affairs Council, 13 December 2021 – Main results. Consilium.europa.eu [online], 13/12/2021 [cit. 202112-14]. Dostupné z: https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2021/12/13/?utm_source=dsmsauto&utm_medium=email&utm_campaign=Foreign+Affairs+Council
34
Více k tématu viz Přehled SZBP EU 11/2021, s. 7-9. ISSN 2533-4263. Dostupné z:
https://www.psp.cz/sqw/ppi.sqw?d=2
35
Foreign Affairs Council: Press remarks by High Representative Josep Borrell. Eeas.europa.eu [online], 13/12/2021
[cit. 2021-12-14]. Dostupné z: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/108837/foreignaffairs-council-press-remarks-high-representative-josep-borrell_en
36
Více k tématu viz: https://www.aljazeera.com/news/2021/7/21/cyprus-appeals-to-un-security-council-appealover-varosha
37
Foreign Affairs Council: Press remarks by High Representative Josep Borrell. Eeas.europa.eu [online], 13/12/2021
[cit. 2021-12-14]. Dostupné z: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/108837/foreignaffairs-council-press-remarks-high-representative-josep-borrell_en
38
Tamtéž.
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Vztahy EU–Afrika
Před prosincovým zasedáním Evropské rady a v rámci příprav na 6. summit EU – Africká unie (AU),
který proběhne v únoru 2022, projednali ministři klíčové oblasti pro posílenou spolupráci. Těmi
jsou například reakce na pandemii covidu-19, distribuce vakcín, bezpečnost a správa věcí
veřejných, zelená a digitální obnova (za využití nového nástroje Global Gateway40), či lepší
spolupráce v mnohostranných fórech.41
Činnost EU ve Střední Asii
EU má velký zájem na posílení své politické angažovanosti ve Střední Asii a tento zájem je v regionu
opětován. Možnými oblastmi posílené spolupráce jsou zelená a udržitelná obnova po pandemii
covidu-19 (například prostřednictvím projektů nástroje Global Gateway), bezpečnostní otázky,
lidská práva, obchod a investice či zvládání důsledků situace v Afghánistánu.42
Volby ve Venezuele
Ministři byli informování o výsledcích krajských a komunálních voleb ve Venezuele konaných
21. listopadu 2021. Hlavní výsledky43 volební pozorovatelské mise EU (EOM) byly prezentovány
vedoucí mise a europoslankyní Isabelou Santosovou. Ministři se shodli na podpoře demokratické
transformace v zemi.44
K situaci v Afghánistánu
Během neformálního oběda diskutovali ministři o situaci v Afghánistánu s vicepremiérem
a ministrem zahraničních věcí Kataru Mohammedem bin Abdulrahmanem Al-Thanim. Katar
usnadňuje komunikaci mezi EU a prozatímní vládou Afghánistánu a napomáhá tak zajištění
bezpečného průchodu pro osoby v nouzi a poskytování humanitární pomoci. Operativní
spolupráce s Tálibánem je nezbytná, avšak neznamená to, že by tím byla afghánské prozatímní
vládě přiznána legitimita. Zároveň Rada připomněla pět kritérií definovaných Radou v září 2021,
jejichž plnění je podmínkou pro zapojení EU s afghánskou vládou.45,46

40

Více k tématu viz: https://cs.eureporter.co/business/digital-economy/2021/12/03/global-gateway-up-to-e300billion-for-the-european-unions-strategy-to-boost-sustainable-links-around-the-world/
41
Foreign Affairs Council: Press remarks by High Representative Josep Borrell. Eeas.europa.eu [online], 13/12/2021
[cit. 2021-12-14]. Dostupné z: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/108837/foreignaffairs-council-press-remarks-high-representative-josep-borrell_en
42
Tamtéž.
43
Předběžné závěry EOM k dispozici na:
https://eeas.europa.eu/sites/default/files/preliminary_statement_venezuela_2021_final_en_0.pdf
44
Foreign Affairs Council: Press remarks by High Representative Josep Borrell. Eeas.europa.eu [online], 13/12/2021
[cit. 2021-12-14]. Dostupné z: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/108837/foreignaffairs-council-press-remarks-high-representative-josep-borrell_en
45
Více k tématu viz Přehled SZBP EU 9/2021, s. 6. ISSN 2533-4263. Dostupné z:
https://www.psp.cz/sqw/ppi.sqw?d=2
46
Foreign Affairs Council: Press remarks by High Representative Josep Borrell. Eeas.europa.eu [online], 13/12/2021
[cit. 2021-12-14]. Dostupné z: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/108837/foreignaffairs-council-press-remarks-high-representative-josep-borrell_en
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Nová omezující opatření
Mali
V návaznosti na dohodu ze svého listopadového zasedání47 zavedla Rada nová kritéria v unijním
režimu sankcí, tak aby bylo možné samostatně ukládat omezující opatření vůči osobám
a subjektům, které ohrožují mír, bezpečnost či stabilitu v Mali či brání v uskutečňování politické
transformace. EU se tak nebude muset omezovat na uplatňování sankcí, o kterých rozhodla OSN.
Omezující opatření budou spočívat v zákazu cestování osob a zmrazení a zákazu zpřístupňování
finančních prostředků osobám a subjektům na seznamu. Na seznam zatím nejsou zařazovány
žádné osoby ani subjekty.48
Wagnerova skupina
Rada přijala soubor omezujících opatření vůči Wagnerově skupině a dalším osmi osobám a třem
subjektům, jež jsou s Wagnerovou skupinou spojeny.49 Wagnerova skupina je neregistrovaný
soukromý vojenský subjekt pocházející z Ruska, který najímá, vycvičuje a vysílá soukromé vojenské
síly do konfliktů po celém světě. Přispívá k plundrování přírodních zdrojů, podněcování násilí
a zastrašování civilního obyvatelstva například v Libyi, Sýrii, Středoafrické republice, na východě
Ukrajiny či v oblasti Sahelu a podílí se tak na závažném porušování lidských práv. Nová omezující
opatření spadají do čtyř různých sankčních režimů (globálního režimu sankcí EU v oblasti lidských
práv, sankčních režimů souvisejících se situací v Libyi a Sýrii a sankčního režimu souvisejícího
s činnostmi narušujícími územní celistvost Ukrajiny) a spočívají ve zmrazení majetku v EU a zákazu
zpřístupňování finančních prostředků v případě osob a subjektů a v zákazu cestování do EU
v případě osob.50
Závěry Rady k civilní části SBOP
Společná bezpečnostní a obranná politika (SBOP) obsahuje též civilní část, v rámci níž jsou
organizovány mise na podporu právního státu a vynucování práva a výcvikové mise zaměřené
na podporu orgánů vynucování práva. Prostřednictvím civilních misí SBOP lze soustavně zvyšovat
odolnost partnerských států, čímž naplňují unijní integrovaný přístup k posilování celosvětové
bezpečnosti a stability a propojuje se rovněž vnitřní a vnější rozměr bezpečnosti Unie. V listopadu
2018 přijala Rada pakt o civilní SBOP, v němž se členské státy přihlásily k odhodlání vedle obranné
spolupráce posílit také civilní rozměr SBOP.51

47

Více k tématu viz Přehled SZBP EU 11/2021, s. 6. ISSN 2533-4263. Dostupné z:
https://www.psp.cz/sqw/ppi.sqw?d=2
48
Mali: EU ustavila autonomní rámec pro sankce vůči osobám a subjektům bránícím politické transformaci.
Consilium.europa.eu [online], 13/12/2021 [cit. 2021-12-14]. Dostupné z:
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2021/12/13/mali-eu-sets-up-autonomous-frameworkfor-sanctions-against-those-obstructing-the-political-transition/
49
Právní akty včetně jmen osob a názvů subjektů zařazených na seznam k dispozici na: https://eurlex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:445I:FULL&from=CS
50
EU uložila omezující opatření vůči Wagnerově skupině. Consilium.europa.eu [online], 13/12/2021 [cit. 2021-1214]. Dostupné z: https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2021/12/13/eu-imposes-restrictivemeasures-against-the-wagner-group/
51
Přehled SZBP EU, 5/2018, s. 14–15. ISSN 2533-4263. Dostupné z:
https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=146385.
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V závěrech ze 13. prosince 202152 Rada potvrdila pozitivní vliv civilního rozměru SBOP
na naplňování cílů EU ve vnější činnosti. Dále Rada konstatovala konkrétní činnosti, které povedou
k celkovému posilování civilního rozměru i cílů EU. Rada zdůraznila nutnost posilovat situační
a analytické kapacity k zajištění odolnosti misí, včetně kybernetické bezpečnosti a čelení hybridním
hrozbám. Tato oblast má dopad na celkový průběh misí, včetně jejich přijetí ze strany partnerské
země. Realizace misí civilní SBOP musí také reflektovat hrozby související s klimatickou změnou
a zhoršováním životního prostředí.
Pro nadcházející poslední rok realizace paktu pro civilní SBOP a po diskuzi na každoroční hodnoticí
konferenci SBOP, která proběhla v listopadu 2021, Rada zdůraznila následující úkoly, které jsou
pro finalizaci paktu klíčové:
 Členské státy jsou vyzvány, aby i následně postupovaly podle svých vnitrostátních plánů
na navýšení příspěvků pro civilní mise SBOP (personální navýšení, výměna zkušeností).
Za tímto účelem jsou členským státům k dispozici unijní kapacity.
 ESVČ a další útvary Evropské komise budou členským státům nápomocny s cílem navýšit
národní příspěvek a rozvíjet kapacity. Na unijní úrovni bude i nadále probíhat posilování
systému řízení lidských zdrojů a zavádění opatření pro podporu příznivějšího pracovního
prostředí (včetně účasti rodinných příslušníků) na misích.
 ESVČ dále poskytne podporu členským státům při zajištění a provádění odborné přípravy
(včetně jazykové) a její standardizace.
 Členské státy ve spolupráci s ESVČ a útvary Evropské komise budou přispívat
k flexibilnějšímu použití nástrojů civilní části SBOP, tedy přípravy mandátu a metodiky misí
a její nasazení.
 Členské státy ve spolupráci s ESVČ zajistí zohlednění genderového a lidskoprávního
hlediska při provádění civilních misí SBOP.
 Členské státy, ESVČ a útvary Evropské komise předloží konkrétní návrhy, jak včlenit civilní
mise SBOP do integrovaného přístupu Unie k (vnitřní a vnější) bezpečnosti a propojit je
s dalšími činnostmi Unie (především rozvojovou spoluprací). Stejně tak je potřeba
pokračovat v koordinaci obranné (vojenské) a civilní části SBOP.
 Členské státy, ESVČ a útvary Evropské komise rovněž zaměří svou činnost civilních misí
SBOP i na aktéry, které spadají do oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí (justice and home
affairs). Spolupráce Unie s partnerskými státy při posilování vnitřní bezpečnosti má
využívat kombinaci nástrojů SBOP a SVV. Členské státy také mají zvážit podporu politické
odpovědnosti takové spolupráce.
 Spolupráce s třetími státy, mezinárodními organizacemi a partnerskými státy s cílem
rozvoje civilních misí SBOP je žádoucí a podporována.
 Výsledky činnosti civilní části SBOP by měly být více publikovány, aby bylo zvýšeno
povědomí o přidané hodnotě práce civilních misí SBOP. Adresáty takové činnosti jsou
národní orgány (parlamenty, ministerstva, vládní agentury a občanská společnost).
Za tímto účelem musí být posílena také strategická komunikace.
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Rada v závěrech vyzvala členské státy, aby v zahájeném úsilí pokračovaly. Stejně tak zdůraznila, že
strategický kompas zohlední i nástroje civilní části SBOP pro dosažení politických směrů
a konkrétních cílů v oblasti bezpečnosti a obrany. Po jeho schválení dojde k načrtnutí dalších kroků
a úkolů civilní části SBOP.

Summit Východního partnerství
Dne 15. prosince se v Bruselu konal summit Východního partnerství za účasti hlav států a předsedů
vlád členských států EU, zemí Východního partnerství53 a představitelů EU. K summitu rovněž
přispěli předseda Evropského parlamentu, zástupci Výboru regionů a Evropského hospodářského
a sociálního výboru Evropského parlamentu a zástupci Evropské investiční banky, Evropské banky
pro obnovu a rozvoj, Konference regionálních a místních orgánů zemí Východního partnerství
a Parlamentního shromáždění Euronest. Po summitu bylo vydáno společné prohlášení s názvem
„Oživení, odolnost a reformy“.54 Dokument je rozdělen do následujících tematických částí:
1. Hodnoty
- EU a země Východního partnerství spojuje společné odhodlání dále posilovat demokracii
a právní stát;
- základními kameny jsou ochrana lidských práv a základních svobod, podpora inkluzivních
společností, prosazování genderové rovnosti a plné dodržování zásad a norem
mezinárodního práva;
- EU podporuje územní celistvost, nezávislost a svrchovanost všech svých východních
partnerů;
- cílem vzájemné spolupráce a podpory ze strany EU bude zejména plnění klíčových
globálních politických cílů (např. Pařížská dohoda o změně klimatu či Agenda OSN 2030);
- platí přístup EU založený na podmíněnosti a pobídkách;
- každý partner má svrchované právo zvolit si úroveň ambicí;
- zvláštním cílem je posílení a podpora regionální spolupráce v regionu, včetně posílení
vazeb a dopravního propojení.
2. Partnerství
- v platnost již vstoupily dohody o přidružení a prohloubené a komplexní zóny volného
obchodu s Gruzií, Moldavskem a Ukrajinou, stejně tak Dohoda o komplexním a posíleném
partnerství mezi EU a Arménií;
- probíhají jednání o nové komplexní dohodě mezi EU a Ázerbájdžánem;
- EU vyjádřila politování nad rozhodnutím běloruských orgánů pozastavit svou účast
ve Východním partnerství; EU mezitím pokračuje ve spolupráci s běloruskými občany,
občanskou společností a nezávislými sdělovacími prostředky a podporuje je;
- EU připomněla komplexní plán hospodářské podpory pro demokratické Bělorusko ve výši
až 3 mld. eur;
- EU opětovně odsoudila zneužívání migrantů a uprchlíků ze strany běloruských orgánů
pro politické účely;
- EU ocenila iniciativu Gruzie, Moldavska a Ukrajiny (tzv. Asociovaného tria) usilující
o posílení spolupráce s EU.
53

Arménie, Ázerbájdžán, Gruzie, Moldavsko, Ukrajina. Bělorusko se aktivit spojených s unijní politikou Východního
partnerství v současnosti neúčastní.
54
Text dokumentu k dispozici na: https://www.consilium.europa.eu/media/53532/20211215-eap-joint-declarationcs.pdf
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3. Odolnost a prosperita
- posilování odolnosti zůstává prvořadým politickým cílem v rámci programu „Oživení,
odolnost a reformy“, který spočívá na pilířích správy a investic; nová agenda bude
podpořena regionálním hospodářským a investičním plánem ve výši 2,3 mld. eur, který
má potenciál mobilizovat až 17 mld. eur ve formě veřejných a soukromých investic
pro tento region; podpora bude podmíněna prováděním dohodnutých reforem;
- zvýšená pozornost bude věnována posílení právního státu, zavedení účinné,
transparentní a odpovědné veřejné správy, boji proti podvodům, korupci a hospodářské
trestné činnosti, boji proti organizované trestné činnosti a posílení bezpečnosti
a kybernetické odolnosti;
- je potřeba posilovat bezpečnostní dialog a spolupráci v oblastech Společné bezpečnostní
a obranné politiky (SBOP);
- EU bude podporovat postupné sbližování právních předpisů v oblasti zahraniční
a bezpečnostní politiky;
- pro budování odolnosti je významné posílení strategické komunikace;
- důležité je také posílení ekonomické odolnosti a odolnosti vůči změně klimatu; v tomto
směru je potřeba urychlit digitální transformaci a proces transformace energetiky a s tím
související posílení energetické bezpečnosti.
4. Solidarita
- EU a členské státy potvrzují pokračující závazek podporovat partnerské země v řešení
pandemie covidu-19 a procesu očkování a posilovat dlouhodobější odolnost systému
zdravotní péče.
5. Společná odpovědnost
- důležité je inkluzivní zapojení všech částí společnosti a další zapojení občanské
společnosti (např. prostřednictvím Fóra občanské společnosti Východního partnerství).
Přílohou prohlášení je dokument „Priority Východního partnerství po roce 2020“55, který obsahuje
souhrn politických záměrů a cílů pro program Východního partnerství pro následující období.
Tento plán bude podporován prostřednictvím nástrojů EU včetně Nástroje pro sousedství
a rozvojovou a mezinárodní spolupráci (NDICI) – Globální Evropa. Stojí na dvou pilířích – pilíři
správy a pilíři investic.
1. Pilíř správy
- odpovědné instituce, právní stát a bezpečnost;
- odolné, spravedlivé a inkluzivní společnosti založené na genderové rovnosti;
- strategická komunikace.
2. Pilíř investic
- společný přístup při budování odolných, udržitelných a integrovaných hospodářství;
- environmentální odolnost a odolnost vůči změně klimatu;
- odolná digitální transformace.
Příští summit Východního partnerství proběhne v roce 2023.56
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Z původního termínu v roce 2020 byl summit o rok odložen.
Společné prohlášení ze summitu Východního partnerství (Brusel, 15. prosince 2021). Consilium.europa.eu
[online], Rada EU, 15/12/2021 [cit. 2021-12-17]. Dostupné z:
https://www.consilium.europa.eu/media/53532/20211215-eap-joint-declaration-cs.pdf
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Zasedání Evropské rady
Dne 16. prosince 2021 proběhlo v Bruselu zasedání Evropské rady (ER). ER přijala závěry57, které
zahrnují následující zahraničněpolitická a bezpečnostní témata:
1. Bezpečnost a obrana
- EU je odhodlána prosazovat celosvětový mezinárodní řád založený na pravidlech
s ústřední rolí OSN;
- EU převezme větší odpovědnost za svou vlastní bezpečnost a v oblasti obrany a zvýší svou
schopnost jednat samostatně;
- ER vyzvala Radu, aby na základě prvního návrhu předloženého v listopadu 2021 pokročila
v práci na tzv. strategickém kompasu58; v březnu 2022 bude ER vyzvána, aby strategický
kompas potvrdila;
- EU bude úzce spolupracovat s NATO; silnější a schopnější EU přispěje ke globální
a transatlantické bezpečnosti a bude NATO doplňovat; ER podporuje posílení
strategického partnerství mezi EU a NATO.
2. Vnější aspekty migrace
- ER posoudila provádění svých závěrů z červnového59 a říjnového60 zasedání;
- je důležité zabývat se všemi migračními trasami;
- ER vyzvala Komisi a vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní
politiku Josepa Borrella, aby společně s členskými státy zajistili bezodkladné provádění
nedávno předložených akčních plánů pro země původu a tranzitu a aby byly neprodleně
uvolněny odpovídající finanční prostředky;
- ER vyzvala Komisi a vysokého představitele, aby spolu s členskými státy urychleně přijali
opatření s cílem zajistit účinné navracení osob z EU do zemí původu, a to s použitím všech
relevantních unijních politik, prostředků a nástrojů;
- ER vyzvala k urychlenému vypracování návrhu opatření namířených vůči dopravcům, kteří
usnadňují nebo vykonávají obchodování s lidmi nebo převaděčství migrantů v souvislosti
s nedovoleným vstupem na území EU.
3. Vnější vztahy
Bělorusko
-

ER důrazně odsoudila účelové využívání migrantů a uprchlíků běloruským režimem;
ER zdůraznila význam níže uvedených bodů:
o účinná ochrana vnější hranice EU, mimo jiné posílením právního rámce EU;
o boj proti převaděčství a obchodování s lidmi;

57

Text dokumentu k dispozici na: https://www.consilium.europa.eu/media/53603/20211216-euco-conclusionscs.pdf
58
Více k tématu viz Přehled SZBP EU 11/2021, s. 13. ISSN 2533-4263. Dostupné z:
https://www.psp.cz/sqw/ppi.sqw?d=2
59
Více k tématu viz Přehled SZBP EU 6/2021, s. 16. ISSN 2533-4263. Dostupné z:
https://www.psp.cz/sqw/ppi.sqw?d=2
60
Více k tématu viz Přehled SZBP EU 10/2021, s. 9-10. ISSN 2533-4263. Dostupné z:
https://www.psp.cz/sqw/ppi.sqw?d=2
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o okamžité provedení omezujících opatření v návaznosti na přijetí pátého balíčku
sankcí61;
o zajištění neomezeného přístupu mezinárodních organizací v Bělorusku
a zintenzivnění humanitární pomoci;
o podpora navracení migrantů z Běloruska;
ER vyzvala k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění všech politických vězňů
a k ukončení represí;

Ukrajina
-

je nutné, aby Rusko zmírnilo napětí způsobené posilováním vojenské přítomnosti
na jeho hranicích s Ukrajinou;
jakákoli další vojenská agrese vůči Ukrajině bude mít obrovské následky včetně
omezujících opatření koordinovaných s partnery;
ER podporuje normandský formát62;

Země jižního sousedství
-

ER je odhodlána obnovit a posílit partnerství EU se zeměmi jižního sousedství a vyzývá
Radu a Komisi, aby urychlily práci na nové Agendě pro Středomoří63;

Summit Evropské unie a Africké unie
-

ER jednala o přípravách na summit Evropské unie a Africké unie, který proběhne
ve dnech 17. a 18. února 2022;
cílem summitu bude vytvořit ambiciózní alianci s Afrikou a za podpory v rámci
transformativního investičního balíčku vytvořit prostor prosperity a stability;

Etiopie
-

ER plně podporuje zprostředkovatelské úsilí vysokého představitele Africké unie
Oluseguna Obasanja;
EU vyzvala k bezpodmínečnému příměří a k národnímu dialogu; prioritami jsou
zajištění ochrany civilního obyvatelstva a neomezený přístup humanitární pomoci.64

61

Více k tématu viz: https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2021/12/02/belarus-eu-adopts-5thpackage-of-sanctions-over-continued-human-rights-abuses-and-the-instrumentalisation-ofmigrants/?utm_source=dsmsauto&utm_medium=email&utm_campaign=Belarus:+EU+adopts+5th+package+of+sanctions+over+continued+hum
an+rights+abuses+and+the+instrumentalisation+of+migrants
62
Jednání zástupců Francie, Německa, Ruska a Ukrajiny s cílem vyřešit konflikt na východě Ukrajiny.
63
Více k tématu viz Dokumenty EU 38/21 „Nová Agenda pro Středomoří“. Dostupné z:
https://www.psp.cz/sqw/ppi.sqw?d=14
64
Zasedání Evropské rady (16. prosince 2021) – závěry. Consilium.europa.eu [online], Evropská rada, 16/12/2021
[cit. 2021-12-21]. Dostupné z: https://www.consilium.europa.eu/media/53603/20211216-euco-conclusions-cs.pdf
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Parlamentní volby v Hongkongu
Dne 19. prosince proběhly ve zvláštní administrativní oblasti (ZAO) Hongkong volby do Legislativní
rady (Legislative Council, LegCo)65. Z původního termínu 6. září 2020 byly volby odloženy o rok, kdy
v mezidobí proběhla revize volebních zákonů a v platnost vstoupil zákon o národní bezpečnosti66.
Tyto kroky vyvolaly u mezinárodního společenství vážné obavy a vedly k omezení politické činnosti
prodemokratických aktivistů a politiků v Hongkongu. Klíčovou změnou volebních zákonů bylo
navýšení počtu křesel v Legislativní radě ze 70 na 90 a změna poměru počtu volených zástupců
různými skupinami voličů. Nově je 40 zástupců voleno volební komisí, 30 zástupců je voleno
zájmovými a profesními skupinami (s převládajícími pročínskými zájmy) a zbývajících 20 zástupců
je voleno přímo voliči. Z původních 50 % mandátů volených přímo voliči tak byl tento poměr snížen
na 22 %.67 Všichni kandidáti musí navíc být předem schváleni komisí, která rozhoduje o míře jejich
vlastenectví, resp. pročínských postojích. Volbám rovněž předcházelo zatýkání opozičních
představitelů, mnoho jich také opustilo zemi. Možnost demokratického výběru kandidátů byla tak
pro místní obyvatele výrazně omezena. Dle dostupných informací získali pročínští zástupci jasnou
většinu 82 mandátů.68 Ze strany opozice získal mandát pouze jeden kandidát.69 Nízká volební účast
30,2 % (oproti 58 % ve volbách 2016)70 je vysvětlována nezájmem místních obyvatel či jejich
snahou deklarovat nesouhlas s aktuálním vývojem situace v zemi.
Vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josep Borrell vydal dne
20. prosince 2021 prohlášení jménem EU71, ve kterém vyjadřuje politování nad porušením
demokratických zásad a politického pluralismu v Hongkongu. EU v těchto volbách shledává další
krok ke zrušení zásady „jedna země, dva systémy“ a vyzývá představitele Číny a Hongkongu
k dodržování jejich národních a mezinárodních závazků.72 Podobně reagovali rovněž ministři
zahraničí skupiny zemí G7.73

65

Legislativní rada je jednokomorový legislativní orgán ZAO Hongkong. Zástupci jsou do Legislativní rady voleni
na období 4 let. Více informací k dispozici na: https://www.legco.gov.hk/index.html
66
Text dokumentu k dispozici na: https://www.elegislation.gov.hk/fwddoc/hk/a406/eng_translation_(a406)_en.pdf
67
Hong Kong: Why the Legco elections are so controversial. Bbc.com [online], 19/12/2021 [cit. 2021-12-21].
Dostupné z: https://www.bbc.com/news/world-asia-china-59632733
68
Hong Kong: Pro-Beijing candidates sweep controversial LegCo election. Bbc.com [online], 20/12/2021 [cit. 202201-03]. Dostupné z: https://www.bbc.com/news/world-asia-china-59717343
69
Tamtéž.
70
Hong Kong sees record low voter turnout in first ‘china patriots only’ election. Edition.cnn.com [online],
20/12/2021 [cit. 2022-01-03]. Dostupné z: https://edition.cnn.com/2021/12/19/asia/hong-kong-election-turnoutintl-hnk/index.html
71
Vývoji situace v Hongkongu se v pravidelných výročních zprávách věnuje Evropská komise společně s vysokým
představitelem Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Zatím poslední výroční zpráva byla vydána v březnu
2021. Více k tématu viz Přehled SZBP EU 3/2021, s. 3-4. ISSN 2533-4263. Dostupné z:
https://www.psp.cz/sqw/ppi.sqw?d=2
72
Hong Kong: Statement by HR/VP Josep Borrell on the Legislative Council Election held on 19 December 2021.
Eeas.europa.eu [online], 20/12/2021 [cit. 2021-12-21]. Dostupné z:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/109196/hong-kong-statement-hrvp-josep-borrelllegislative-council-election-held-19-december-2021_en
73
Prohlášení ministrů zahraničí skupiny zemí G7 k dispozici na: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquartershomepage/109179/g7-foreign-ministers-statement-hong-kong-legislative-elections_en
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