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ZEMĚ PERSKÉHO ZÁLIVU, ÍRÁN, IRÁK A JEMEN

EU má s Radou pro spolupráci v Perském zálivu (což je regionální organizace sdružující
Bahrajn, Katar, Kuvajt, Omán, Saúdskou Arábii a Spojené arabské emiráty) a s Jemenem
dohodu o spolupráci a s Irákem dohodu o partnerství a spolupráci. V současné době EU nemá
žádné smluvní vztahy s Íránem, je si však vědoma velkého potenciálu širších vztahů s touto
zemí.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

— hlava V (vnější činnost EU) Smlouvy o Evropské unii (SEU),

— články 206–207 (obchod) a články 216–219 (mezinárodní dohody) Smlouvy o fungování
Evropské unie (SFEU).

1. RADA PRO SPOLUPRÁCI V PERSKÉM ZÁLIVU

Rada pro spolupráci v Perském zálivu byla vytvořena v květnu 1981. V dnešní době skupina
– stále složená z původních členů (Bahrajnu, Kataru, Kuvajtu, Ománu, Saúdské Arábie
a Spojených arabských emirátů) – slouží jako hlavní prostředník pro vztahy mezi EU a těmito
šesti zeměmi. V řadě případů zaujaly EU a Rada pro spolupráci v Perském zálivu společný
postoj k problémům na Blízkém východě.
Země Perského zálivu bohaté na ropu, které pokrývají přibližně 20 % energetických potřeb
EU, procházejí výraznými sociálně-hospodářskými a politickými změnami, přestože reformy
postupují nerovnoměrným tempem. Vliv povstání v arabských zemích na monarchie v Perském
zálivu byl utlumen preventivní politikou – dotacemi a rozšířením pracovních míst ve veřejném
sektoru – a represivními opatřeními, zejména v Bahrajnu a ve východní provincii Saúdské
Arábie. Země Rady pro spolupráci v Perském zálivu si udržely aktivní úlohu v diplomacii
na Blízkém východě, v některých případech však dochází k jejich vzájemnému soupeření.
To přispělo k současné diplomatické krizi mezi Katarem a dalšími zeměmi Rady pro
spolupráci v Perském zálivu, které obviňují Katar z podporování teroristických a náboženských
skupin (včetně Muslimského bratrstva), financování skupin spojených s Íránem, porušování
svrchovanosti jeho sousedních zemí a podněcování politického disentu v sousedních zemích.
EU doufá v rozvoj svých politických vztahů v této oblasti, avšak vztahy mezi Unií a radou se
zatím vyznačují převážně hospodářskými a obchodními vazbami. Objem obchodních transakcí
mezi oběma stranami od 80. let minulého století trvale roste. V roce 2016 byly země Rady pro
spolupráci v Perském zálivu čtvrtým největším obchodním partnerem EU, přičemž EU byla
jejich největším obchodním partnerem.
EU a Rada pro spolupráci v Perském zálivu podepsaly v roce 1988 dohodu o spolupráci.
Cílem této dohody je upevnit stabilitu v tomto regionu se strategickým významem, usnadnit
politické a hospodářské vztahy, rozšířit hospodářskou a odbornou spolupráci a prohloubit
spolupráci v oblasti energetiky, průmyslu, obchodu a služeb, zemědělství, rybolovu, investic,
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vědy, techniky a životního prostředí. Dohoda stanovuje společné výroční schůze Smíšené rady
EU-GCC a zasedání ministrů a společné výbory pro spolupráci na úrovni vysokých úředníků.
V dubnu 2016 se smíšený výbor pro spolupráci EU-GCC shodl na vytvoření strukturovanějšího
neformálního dialogu pro obchod a investice. Zatím poslední schůze Smíšené rady EU-GCC
a zasedání ministrů se konala v červenci 2016 v Bruselu. V dohodě není nijak upravena možnost
vzniku parlamentního orgánu.
EU a Rada pro spolupráci v Perském zálivu se dohodly na společném akčním programu na
období 2010–2013, který stanovuje plán užší spolupráce v oblastech, jako jsou informační
a komunikační technologie, jaderná bezpečnost, čistá energie, výzkum a hospodářský dialog.
Obnovení tohoto programu se však zpozdilo, především proto, že v obchodních záležitostech
nebylo dosaženo dostatečného pokroku. Jednání o dohodě o volném obchodu byla zahájena
v roce 1990, byla však od roku 2008 pozastavena kvůli přetrvávajícím neshodám v otázce
vývozních cel. K financování opatření nutných k uplatňování dohody EU o spolupráci s Radou
pro spolupráci v Perském zálivu jsou od 1. ledna 2007 k dispozici finanční prostředky v rámci
nástroje partnerství (a jeho předchůdce – nástroje pro spolupráci s průmyslovými a jinými
zeměmi a územími s vysokými příjmy). Země Rady pro spolupráci v Perském zálivu využívají
rovněž program Erasmus Mundus.

ÚLOHA EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Dne 24. března 2011 přijal Parlament usnesení o vztazích EU s Radou pro spolupráci v Perském
zálivu, v němž vyzýval ke strategickému partnerství s radou a jejími členskými státy. Tento
postoj Parlament zopakoval ve svém usnesení ze dne 9. července 2015 o bezpečnostních
výzvách v regionu Blízkého východu a severní Afriky a o výhledech na dosažení politické
stability[1]. Delegace Parlamentu pro vztahy s Arabským poloostrovem pořádá pravidelná
meziparlamentní setkání s poradními radami zemí tohoto regionu a pozorně sleduje vývoj vztahů
mezi EU a radou. Situaci v zemích Perského zálivu bedlivě sleduje rovněž Podvýbor pro lidská
práva Evropského parlamentu.
Parlament přijal ve stávajícím volebním období řadu usnesení, v nichž vyjádřil konkrétní
znepokojení ohledně situace v oblasti lidských práv v některých zemích rady včetně Saúdské
Arábie a Bahrajnu a ohledně obnovení trestu smrti v Kuvajtu a Bahrajnu. Parlament rovněž
vyzval k větší spolupráci s Radou pro spolupráci v Perském zálivu za účelem řízení migrace.
Parlament dne 13. Září 2017 přijal usnesení o vývozu zbraní[2], v němž výslovně uvádí, že je
přesvědčen o tom, že vývoz zbraní do Saúdské Arábie není v souladu s nejméně jedním z kritérií
uvedených ve společném postoji EU 2008/944/CFSP, kterým se stanoví společná pravidla pro
kontrolu vývozu vojenských technologií a vojenského materiálu. Saúdský bloger Ráif Badawí
získal v roce 2015 Sacharovovu cenu Evropského parlamentu za svobodu myšlení.

2. JEMEN

Vztahy mezi EU a Jemenem jsou založeny na dohodě o spolupráci z roku 1997, která
zahrnuje obchod, rozvojovou spolupráci, kulturu, komunikační a informační technologie,
životní prostředí a hospodaření s přírodními zdroji a politický dialog. V březnu 2015 zahájila
mezinárodní vojenská koalice vedená Saúdskou Arábií kampaň namířenou proti rebelům,
kteří vyhnali úřadujícího prezidenta. Evropská unie podporuje mediaci vedenou Organizací
spojených národů za účelem dosažení politického řešení tohoto konfliktu. Unie zintenzivnila
svou podporu při řešení dramatické situace v zemi, kde více než 82% obyvatelstva potřebuje

[1]Úř. věst. C 265, 11.8.2017, s. 98.
[2]Přijaté texty, P8_TA(2017)0344.
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humanitární pomoc. EU se zavázala přispět od roku 2015 na humanitární pomoc Jemenu
celkem 171 milionů EUR. To je částka navíc, která doplňuje 440 milionů EUR vyčleněných na
rozvojovou spolupráci s Jemenem ve víceletém finančním rámci (VFR) na období 2016–2020.
Od února 2015 působí delegace EU v Jemenské republice z ústředí v Bruselu.

ÚLOHA EVROPSKÉHO PARLAMENTU

V červenci 2015[3], v únoru 2016[4] a v červnu 2017[5] přijal Parlament usnesení o Jemenu,
v nichž vyjadřuje vážné znepokojení nad alarmující humanitární a bezpečnostní situací a vyzývá
ke skutečnému uplatňování příměří. Dne 13. září 2017 Parlament přijal usnesení o vývozu
zbraní[6], v němž vyjadřuje politování nad tím, že vojenské technologie vyvážené členskými
státy jsou používány v jemenském konfliktu. Delegace Parlamentu pro vztahy s Arabským
poloostrovem odpovídá za vztahy s Jemenem a za monitorování situace v zemi.

3. IRÁK

Od války v roce 2003 je Evropská unie jedním z hlavních poskytovatelů pomoci v Iráku.
Dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Irákem byla podepsaná v květnu 2012. Dohoda
vytváří rámec pro dialog a spolupráci v řadě problematických oblastí, včetně oblasti politických
záležitostí, boje proti terorismu, obchodu, lidských práv, zdravotní péče, vzdělávání a životního
prostředí. V rámci této dohody se úplně první zasedání Rady pro spolupráci mezi EU a Irákem
konalo v lednu 2014 a druhé zasedání se konalo dne 18. října 2016. Komise přislíbila poskytnout
Iráku v období 2014–2020 75 milionů EUR určených na spolupráci v oblasti lidských práv
a právního státu, vzdělání a udržitelné energie. V lednu 2010 Evropská unie a Irák podepsaly
memorandum o budoucí dohodě o spolupráci v oblasti energetiky. Toto memorandum upravuje
spolupráci v oblasti zabezpečení energetických dodávek a v oblasti obnovitelných zdrojů
energie a energetické účinnosti.
EU podporuje úsilí celosvětové koalice v boji proti tzv. Islámskému státu (IS nebo Dá'iš)
v Sýrii a v Iráku. Podporuje jednotu, svrchovanost a územní celistvost Iráku a domnívá se,
že politická inkluzivnost a národní usmíření jsou základním předpokladem pro porážku IS.
Vzhledem ke zhoršující se bezpečnostní a humanitární situaci Komise navýšila humanitární
pomoc poskytnutou této zemi na 159 milionů EUR v roce 2016 a v roce 2017 zatím na 72,5
milionu EUR. Od roku 2015 Komise poskytla více než 340 milionů EUR na humanitární pomoc
a umožnila záchranné operace v celé zemi.

ÚLOHA EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Od počátku stávajícího volebního období přijal Parlament o situaci v Iráku několik usnesení,
mezi nimi usnesení o ofenzívě IS, sektářském násilí, pronásledování menšin, situaci v severním
Iráku/Mosulu, o masových hrobech a o vývozu zbraní. Delegace Evropského parlamentu
pro vztahy s Irákem pořádá meziparlamentní setkání s iráckým zákonodárným sborem.
Sacharovovu cenu Evropského parlamentu za rok 2016 získala Nádija Murád Básí Táhá a Lamjá
Hadží Bašárová, jež přežily sexuální zotročování Islámským státem (IS) v Iráku a staly se
hlasem žen, které se staly oběťmi sexuálního násilí ze strany IS. Veřejně vystupují na podporu
jezídské komunity v Iráku, náboženské menšiny, na níž bojovníci IS páchají genocidu.

[3]Přijaté texty, P8_TA(2015)0270.
[4]Přijaté texty, P8_TA(2016)0066.
[5]Přijaté texty, P8_TA(2017)0273.
[6]Přijaté texty, P8_TA(2017)0344.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2015)0270
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2016)0066
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4. ÍRÁN

Evropská unie sdílela obavy mezinárodního společenství ohledně íránského jaderného
programu a (prostřednictvím místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky) podporovala
a koordinovala práci skupiny E3+3 (Francie, Německo, Velká Británie, Čína, Rusko a USA)
při jejích zdlouhavých jednáních s Íránem. Dne 14. července 2015 byla ve Vídni konečně
schválen společný komplexní akční plán (JCPOA), v němž se Írán formálně zříká vojenského
využití jaderné energie a souhlasí s tím, že provede podstatnou transformaci infrastruktury, aby
jeho jaderná zařízení sloužila jen civilním účelům. Kromě toho přijímá také několik důležitých
omezení týkajících se obohacování uranu a plutonia na období, v němž se budou uplatňovat
hlavní ustanovení dohody (10–15 let). Některá další ustanovení, jako je dohled nad íránskou
výrobou oxidu uranu zvaného „žlutý koláč“, budou platit 25 let. Mezinárodní agentura pro
atomovou energii (MAAE) vytvořila velmi spolehlivý systém inspekcí a sledování. Poté, co
Írán prokázal, že dodržuje své povinnosti, zrušily OSN, USA a EU 16. ledna 2016 své sankce
v souvislosti s íránským jaderným programem, mohou však být opětovně zavedeny („snap-
back“), pokud Írán své závazky v rámci JCPOA poruší. V lednu a únoru 2017 vyvolaly
nepřetržité íránské testy balistických střel a střel s plochou dráhou letu obavy v EU i ve světě, byť
z technického hlediska JCPOA neporušovaly. I přes rostoucí kritiku JCPOA ze strany Bílého
domu agentura MAAE opakovaně potvrdila, že Írán jedná v souladu s jeho ustanoveními, a EU
vyjádřila své pevné odhodlání k jeho provádění. Sankce EU týkající se situace v oblasti lidských
práv v Íránu a jeho podpory terorismu nejsou součástí plánu JCPOA a zůstávají v platnosti.

ÚLOHA EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Parlament ve svých usneseních vyjádřil jednoznačnou podporu při nalezení diplomatického
řešení íránské jaderné otázky a tzv. dvojímu přístupu EU (což jsou sankce spojené
s diplomatickým jednáním). Parlament uvítal dosažení dohody o JCPOA a nadále zdůrazňoval,
že otázka jaderného programu by neměla mezinárodní společenství odvádět od problému
porušování lidských práv v Íránu.
Sacharovova cena Evropského parlamentu za rok 2012 byla udělena dvěma Íráncům – právničce
Nasrín Sotúdeové a filmovému režisérovi Džafaru Panahímu.
Delegace Parlamentu pro vztahy s Íránem bedlivě sleduje vývoj v zemi, a zabývá se i tím, jak
by Írán mohl přispět ke stabilitě na Blízkém východě. Dne 25. října 2016 Parlament schválil
vyvážené usnesení o strategii EU vůči Íránu po dohodě o jaderném programu, v němž vyslovil
přání, aby byl Írán znovu začleněn do světové ekonomiky, avšak vyjádřil znepokojení nad jeho
nevalným dodržováním lidských práv.
Kirsten Jongberg / Fernando Garcés de los Fayos
09/2017
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