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ZEMĚ PERSKÉHO ZÁLIVU, ÍRÁN, IRÁK A JEMEN

EU má s Radou pro spolupráci v 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 nemá EU žádné smluvní vztahy s Íránem a žádná delegace EU
není v Teheránu. Současné vztahy s Íránem jsou založeny na zachování společného
komplexního akčního plánu (JCPOA neboli íránské jaderní dohody) který byla
podepsán ve Vídni v červenci 2015.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

— Hlava V (vnější činnost) Smlouvy o Evropské unii.

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

A. Rada pro spolupráci v Zálivu (GCC)
Rada pro spolupráci v Zálivu byla vytvořena v květnu 1981. V dnešní době tato 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 zaujala EU a Rada pro spolupráci v Zálivu
k problémům na Blízkém východě společný postoj.
Země Perského zálivu bohaté na ropu procházejí výraznými sociálně-ekonomickými
a politickými změnami, přestože reformy postupují nerovnoměrným tempem. Vliv
povstání v arabských zemích na monarchie v Perském zálivu byl utlumen jednak
preventivní politikou – dotacemi a rozšířením pracovních míst ve veřejném sektoru,
a jednak represivními opatřeními, zejména v Bahrajnu a ve východní provincii Saúdské
Arábie. Země Rady pro spolupráci v 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 některými dalšími
zeměmi Rady pro spolupráci v Zálivu, které obviňují Katar z podporování teroristických
a náboženských skupin (včetně Muslimského bratrstva), financování skupin spojených
s Íránem, porušování svrchovanosti sousedních zemí a podněcování politického
disentu v sousedních zemích.
EU doufá v rozvoj svých politických vztahů v této oblasti, mj. prostřednictvím dialogů
o lidských právech, avšak vztahy mezi Unií a GCC se zatím vyznačují převážně
hospodářskými a obchodními vazbami. Objem obchodu mezi oběma stranami
v průběhu let postupně roste a EU zaznamenává značné obchodní přebytky.
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EU a GCC podepsaly v roce 1988 dohodu o spolupráci. Cílem této dohody je posílit
stabilitu v tomto strategicky významném regionu, usnadnit politické a hospodářské
vztahy, rozšířit hospodářskou a technickou spolupráci a prohloubit spolupráci v oblasti
energetiky, průmyslu, obchodu a služeb, zemědělství, rybolovu, investic, vědy,
technologií a životního prostředí. Dohoda upravuje společné výroční schůze EU
a GCC a zasedání ministrů a obsahuje také ustanovení týkající se společných výborů
pro spolupráci na úrovni vysokých úředníků. Neupravuje však zřízení parlamentního
orgánu. V dubnu 2016 se Smíšený výbor pro spolupráci mezi EU a Radou
pro spolupráci v Zálivu dohodl na vytvoření strukturovanějšího neformálního dialogu
pro obchod a investice. V červenci 2016 následovala schůze Smíšené rady EU-GCC
a zasedání ministrů. Diplomatická krize, která vypukla v červnu 2017 mezi Katarem
a dalšími státy Perského zálivu, zabránila svolání dalších schůzí.
EU a GCC se dohodly na společném akčním programu na období 2010–2013, v němž
je stanoven 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, kvůli přetrvávajícím neshodám v otázce vývozních
cel však byla v roce 2008 pozastavena. K financování opatření nutných k uplatňování
dohody o spolupráci mezi EU a radou jsou od 1. ledna 2007 k dispozici finanční
prostředky v rámci nástroje partnerství (stejně jako v případě jeho předchůdce –
nástroje pro spolupráci s průmyslovými a jinými zeměmi a územími s vysokými příjmy).
Země Rady pro spolupráci v Zálivu využívají rovněž program Erasmus Mundus.
Úloha Evropského parlamentu
Dne 24. března 2011[1] přijal Parlament usnesení o vztazích EU s Radou pro spolupráci
v Zálivu, v němž vyzval k navázání strategického 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[2].
Delegace Parlamentu pro vztahy s Arabským poloostrovem pořádá pravidelná
meziparlamentní setkání s poradními radami zemí tohoto regionu a sleduje vývoj
vztahů mezi EU a GCC.
Parlament přijal v posledních letech řadu usnesení, v nichž vyjádřil konkrétní
znepokojení ohledně stavu lidských práv v některých zemích rady, včetně Saúdské
Arábie[3] a Bahrajnu[4], a ohledně obnovení trestu smrti v Kuvajtu a Bahrajnu[5].
V návaznosti na vraždu novináře Džamála Chášukdžího na saúdskoarabském
konzulátu v Istanbulu přijal Parlament usnesení[6], ve kterém tuto vraždu odsoudil
a vyzval k mezinárodnímu nezávislému a nestrannému vyšetření jeho zmizení

[1]Úř. věst. C 247 E, 17.8.2012, s. 1.
[2]Úř. věst. C 265, 11.8.2017, s. 98.
[3]Úř. věst. C 449, 23.12.2020, s. 133; Úř. věst. C 76, 9.3.2020, s. 142; a Úř. věst. C 310, 25.8.2016, s. 29.
[4]Úř. věst. C 101, 16.3.2018, s. 130; Úř. věst. C 35, 31.1.2018, s. 42; Úř. věst. C 265, 11.8.2017, s. 151; a Úř. věst. C 316,
30.8.2016, s. 178.
[5]Úř. věst. C 252, 18.7.2018, s. 192.
[6]Úř. věst. C 345, 16.10.2020, s. 67.
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a popravy bez řádného soudu a rovněž naléhavě vyzval saúdskoarabské orgány, aby
okamžitě a bezpodmínečně propustily všechny obránce lidských práv.
Vzhledem k závažným obviněním z porušování mezinárodního humanitárního práva
Saúdskou Arábií v Jemenu Parlament několikrát vyzval k tomu, aby bylo na tuto zemi
uvaleno zbrojní embargo EU[7].
Sacharovovu cenu Evropského parlamentu za svobodu myšlení získal v roce 2015
saúdský blogger Ráif Badawí.
B. 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, 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
snahu OSN o zprostředkování politického řešení tohoto konfliktu.
Dne 18. února 2019 přijala Rada EU závěry o Jemenu, v nichž znovu potvrdila, že
je odhodlána se zasazovat o jednotu, svrchovanost, nezávislost a územní celistvost
Jemenu. EU podporuje Stockholmskou dohodu, jíž bylo v prosinci 2018 dosaženo mezi
zástupci jemenských stran pod záštitou OSN, a politický proces vedený OSN s cílem
ukončit konflikt a napomoci ke zlepšení podmínek v regionu.
EU zintenzivnila svou podporu při řešení dramatické situace v zemi, kde více než
80 % obyvatelstva potřebuje humanitární pomoc. Od roku 2015 poskytla EU Jemenu
humanitární pomoc v celkové výši 554 milionů EUR. Kromě toho EU Jemenu poskytuje
také dlouhodobou pomoc, jež nyní dosahuje částky 318 milionů EUR. Celkem EU do
Jemenu od roku 2015 poslala více než 1 miliardu EUR. Ve válkou zmítané zemi rostly
obavy z koronavirové pandemie, a EU proto v Jemenu financovala nouzová opatření
v celkové výši 70 milionů EUR, která měla dopad pandemie zmírnit (9. září 2020).
Delegace EU v Jemenské republice v současné době působí z jordánského Ammánu.
Úloha Evropského parlamentu
Ve dnech 9. července 2015, 25. února 2016, 15. června 2017, 30. listopadu 2017
a 4. října 2018[8] 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 přijal Parlament usnesení
o vývozu zbraní[9], v němž vyjadřuje politování nad tím, že v jemenském konfliktu jsou
používány vojenské technologie, které vyváží členské státy.
Za vztahy s Jemenem a za monitorování situace v zemi odpovídá delegace Parlamentu
pro vztahy s Arabským poloostrovem.

[7]Úř. věst. C 363, 28.10.2020, s. 36; Úř. věst. C 337, 20.9.2018, s. 63.
[8]Úř. věst. C 265, 11.8.2017, s. 93; Úř. věst. C 35, 31.1.2018, s. 142; Úř. věst. C 331, 18.9.2018, s. 146; Úř. věst. C 356,
4.10.2018, s. 104 a Úř. věst. C 11, 13.1.2020, s. 44.
[9]Úř. věst. C 337, 20.9.2018, s. 63.
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C. 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 podepsána v květnu 2012.
Dohoda vytváří rámec pro dialog a spolupráci v řadě problematických oblastí, včetně
politických záležitostí, boje proti terorismu, obchodu, lidských práv, zdravotní péče,
vzdělávání a životního prostředí. V rámci této dohody se historicky první zasedání Rady
pro spolupráci mezi EU a Irákem konalo v lednu 2014 a druhé dne 18. října 2016.
Komise přislíbila poskytnout na období 2014-2020 Iráku 75 milionů EUR určených
na spolupráci v oblasti lidských práv a právního státu, vzdělávání a udržitelné energie.
V lednu 2018 přijala EU novou strategii pro Irák. Tato strategie se zaměřuje na
nepřetržité poskytování humanitární pomoci iráckému lidu a usnadnění stabilizace
oblastí, jež byly osvobozeny od Islámského státu (IS) a odkud byly vysídleny tři
miliony Iráčanů, kteří se stále ještě nemohou vrátit domů. Jejím cílem je rovněž
v dlouhodobějším horizontu řešit otázky reforem, obnovy a snahy o usmíření,
v nichž Irák musí pokračovat, aby se upevnil mír a vybudovala se sjednocená
demokratická země, v níž všichni občané budou moci plně požívat svých práv
v prostředí větší prosperity.
EU od roku 2014 Iráku poskytla více než 1 miliardu EUR, z níž byly mimo jiné poskytnuty
prostředky na humanitární pomoc vysídleným Iráčanům a syrským uprchlíkům na
území Iráku ve výši 469 milionů EUR. V roce 2020 poskytla EU dodatečné zdroje na
pomoc místnímu zdravotnickému systému, aby mohl čelit pandemii COVID-19.
Úloha Evropského parlamentu
V posledních letech Parlament přijal o situaci v Iráku[10] nejrůznější usnesení,
mj. usnesení o ofenzívě IS, o genderově podmíněném násilí, o pronásledování menšin,
o situaci v severním Iráku/Mosulu, o masových hrobech, o vzdělávání, o ničení
kulturních památek skupinou IS 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 získaly Nádija Murád Básí Tahaová a Lamjá Hadží Bašárová, jež přežily
sexuální zotročování skupinou IS v Iráku a vystupují jménem žen, které se staly oběťmi
sexuálního násilí ze strany IS. Veřejně vystupují na podporu jezídské komunity v Iráku
– náboženské menšiny, která je předmětem genocidy ze strany bojovníků IS.
D. Írán
Hlavní prioritou EU v rámci současných vztahů s Íránem je zachování dohody JCPOA,
neboli íránské jaderné dohody, která byla podepsána ve Vídni v červenci 2015.
Dohoda JCPOA je klíčovou součástí mezinárodního systému nešíření jaderných
zbraní. Na jejím základě jsou stanoveny pravomoci kontrolního orgánu OSN pro
jadernou energii, Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE), která provádí
nejpřísnější inspekce v historii nešíření jaderných zbraní. Agentura MAAE nese plnou

[10]Úř. věst. C 310, 25.8.2016, s. 35; Úř. věst. C 224, 21.6.2016, s. 25; Úř. věst. C 234, 28.6.2016, s. 25; Úř. věst. C 334,
19.9.2018, s. 69; Úř. věst. C 289, 9.8.2016, s. 46; Úř. věst. C 35, 31.1.2018, s. 77; Úř. věst. C 316, 30.8.2016, s. 113; Úř. věst.
C 215, 19.6.2018, s. 194; Úř. věst. C 238, 6.7.2018, s. 117; Úř. věst. C 366, 27.10.2017, s. 151; Úř. věst. C 346, 21.9.2016,
s. 55 a Úř. věst.C 337, 20.9.2018, s. 63.
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odpovědnost za sledování toho, zda Írán stále dodržuje povinnosti stanovené v dohodě
JCPOA. Výměnou za dodržování svých závazků je Írán na základě dohody JCPOA
opětovně začleňován do globálního systému.
V roce 2018 odstoupily od dohody JCPOA Spojené státy, které zvolily politiku
vyvíjení „maximálního tlaku“. Výsledkem toho bylo, že Írán své závazky plynoucí
z dohody omezil. Ta přitom stanovuje komplexní a přísný systém kontrol a monitorování
agenturou MAAE. EU společně se skupinou E3 (Německo, Francie a Spojené
království), Ruskem a Čínou pracuje na zachování JCPOA, a tudíž i na tom, aby Írán
dodržoval své závazky.
V souladu s JCPOA vypršelo dne 18. října 2020 zbrojní embargo uvalené na Írán.
EU k vypršení embarga vyjádřila výhrady, zároveň však odmítla hrozbu Spojených
států opětovně uvalit sankce ze strany OSN. EU zachová platnost svého zbrojního
embarga až do roku 2023. Sankce EU s dohodou JCPOA nesouvisí. Jsou reakcí na
porušování lidských práv, nepřátelskou činnost proti EU a testování balistických střel
a střel s plochou dráhou letu.
Íránské obyvatelstvo zatím nepocítilo ekonomické výhody, které mohlo přinést uvolnění
sankčního režimu výměnou za dodržování dohody JCPOA. Tvrdý dopad amerických
sankcí, který ještě prohloubila pandemie COVID-19, nemohl vyvážit ani nástroj EU pro
usnadnění obchodních vztahů s Íránem, INSTEX. Současně v zemi sílí hlasy skalních
konzervativců.
Od dubna 2021 se schází skupina E3, neboť Írán a USA odmítají přímou diskusi.
Vyjednávání o JCPOA, která probíhala ve Vídni, byla přerušena v červnu 2021, kdy se
po prezidentských volbách stal hlavou státu Ebráhím Raísí. V červenci 2021 agentura
MAAE varovala před tím, že Teherán hodlá využít uranu obohaceného do 20 % (U-235)
pro výrobu paliva pro teheránský výzkumný reaktor.
Vzhledem k tomu, že Írán není členem Světové obchodní organizace a že mezi EU
a Íránem neexistuje žádná dvoustranná dohoda, obchod mezi těmito stranami podléhá
obecnému dovoznímu režimu EU. Evropská unie je druhým největším obchodním
partnerem Íránu a v roce 2020 měla 12,3% podíl na jeho celkovém obchodu se zbožím.
Před uvalením stávajícího sankčního režimu byla EU pro Írán největším obchodním
partnerem.
V roce 2020 poskytla EU Íránu 20 milionů EUR na humanitární pomoc jako opatření pro
zmírnění dopadu koronavirové krize. V červenci 2021 poskytla dalších 15 milionů EUR
nejzranitelnějším skupinám v Íránu, čímž se celková výše unijní humanitární pomoci
Íránu od roku 2016 vyšplhala na více než 76 milionů EUR.
Dne 21. února 2020 se konaly volby do íránského parlamentu (Madžlisu). Tyto
volby vyhráli zastánci tvrdé linie. Zoufalá hospodářská situace v Íránu a absence
pozitivních přínosů JCPOA poté měly vliv na prezidentské volby, jejichž vítězem se
dne 18. června 2021 stal Ebráhím Raísí, konzervativní duchovní a bývalý předseda
nejvyššího soudu. V současné vládě, jejíž mandát íránský parlament schválil na konci
srpna 2021, působí řada ministrů, na které byly uvaleny mezinárodní sankce.
EU zůstává plně odhodlána dohodu JCPOA prosazovat. Zůstává i důležitým aktérem
při sbližování všech stran, které se snaží podněcovat k tomu, aby tuto dohodu
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dodržovaly. Místopředseda Komise, vysoký představitel Joseph Borrell uspořádal
v říjnu 2021 schůzku, kde se s Íránem projednávala možnost obnovení vídeňských
jednání.
V dubnu 2021 Írán v reakci na asertivní postoj EU ke stavu lidských práv oznámil
pozastavení všech rozhovorů o lidských právech a spolupráce s EU v oblasti terorismu,
drog a uprchlíků. V lednu 2022 odsoudil íránský soud íránskou obránkyni lidských práv
Narges Muhammadíovou k osmi letům odnětí svobody a 70 ranám bičem. V reakci na
tento případ EU v lednu 2022 Írán vyzvala, aby dodržoval mezinárodní právo.
Současná jednání ve Vídni ohledně návratu USA k dohodě JCPOA a obnovení
íránských závazků v rámci jaderné dohody probíhají již řadu měsíců. Komplikují
je vztahy se Západem, a zejména s USA, které jsou po ruské invazi na Ukrajinu
v únoru 2022 velmi napjaté. Zdá se, že v září 2022 uvízla tato jednání na mrtvém bodě.
Úloha Evropského parlamentu
Evropský parlament je ve vztazích s Íránem významným aktérem. V roce 2004 byla
založena delegace pro vztahy s Íránem (D-IR), která má zajišťovat přímý kontakt
s Madžlisem. Od roku 2015 hraje D-IR ve vývoji kolem dohody JCPOA a při sbližování
EU s Íránem klíčovou úlohu. Od roku 2005 se uskutečnilo sedm meziparlamentních
setkání, přičemž poslední se konalo v září 2018 v Bruselu. Evropský parlament vždy
podporoval odhodlání EU řešit otázku íránského jaderného programu diplomatickou
cestou. Je silným zastáncem dohody JCPOA a vztahů EU s Íránem, které byly
v nedávné době oživeny. Zároveň však aktivně sleduje situaci politických oponentů,
náboženských menšin, obránců lidských práv, žen a komunity LGTBI v Íránu. Kromě
toho důrazně odmítá trest smrti, mučení, svévolné soudní procesy, policejní brutalitu
a věznění politických oponentů.
Evropský parlament vyjadřuje hluboké politování nad smrtí Mahsy Amíníové, mladé
kurdské ženy, která dne 16. září 2022 zemřela v policejní vazbě poté, co byla zatčena
kvůli údajnému nevhodnému nošení hidžábu. Její smrt vyvolala v celé zemi nepokoje
a protesty, při nichž zemřelo podle zpráv 50 lidí a byly zatčeny stovky demonstrantů
(kvůli výpadkům internetu v Íránu je však obtížné tyto údaje potvrdit).
Milníky v činnosti Evropského parlamentu ve spojitosti s Íránem od roku 2019:
— 17. února 2022: Usnesení Parlamentu o trestu smrti v Íránu, v němž EU znovu

důrazně odmítá trest smrti bez ohledu na okolnosti a vyzývá íránskou vládu, aby
na používání trestu smrti vyhlásila okamžité moratorium.

— 9. srpna 2021: Devět poslanců EP zaslalo otevřený dopis místopředsedovi
Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
v němž se vyjadřují k rozhodnutí EU vyslat svého zástupce na slavnostní uvedení
ultra-konzervativního Ebrahima Raísího do funkce íránského prezidenta. Dávají
v něm najevo své znepokojení a lítost nad tím, že se Evropská služba pro vnější
činnost rozhodla této inaugurace zúčastnit.

— 8. července 2021: Usnesení Parlamentu o zadržení švédsko-íránského doktora
Ahmadrezy Džalálíhoo, v němž vyzývá novou íránskou vládu k zastavení jeho
bezprostředně hrozící popravy za údajnou špionážní činnost.
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— 17. prosince 2020: Usnesení Parlamentu o případu laureátky Sacharovovy ceny
za rok 2012 Nasrín Sotúdeové, právničky a bojovnice za lidská práva, která byla
uvězněna za to, že zastupovala ženy a opoziční aktivistky, které byly stíhány za
to, že odložily hidžáb. O její propuštění Parlament žádal již 13. prosince 2018, kdy
přijal podobné usnesení.

— 19. prosince 2019: Usnesení Parlamentu o tvrdém zákroku proti demonstracím
v Íránu, které se konaly v reakci na to, že íránské orgány prudce zvýšily ceny
pohonných hmot, aby vyvážily dopad amerických sankcí na hospodářství. Při
těchto demonstracích bylo zabito několik civilistů a pracovníků bezpečnostních
sil. Parlament vyzval íránské orgány, aby propustily bojovníky za lidská práva,
a odsoudil, že Írán svým občanům zablokoval přístup k internetu.

— 19. září 2019: Usnesení Parlamentu o situaci obránců práv žen a vězněných
občanů EU s dvojím občanstvím. Podobné usnesení týkající se uvězněných osob
s dvojí státní příslušností EU a Íránu Parlament přijal také dne 31. května 2018.

— 14. března 2019: Usnesení Parlamentu o případu obránců lidských práv, novinářů
a vězňů svědomí, kteří byli zadrženi nebo odsouzeni za to, že využili svého
práva na svobodu projevu a na svobodu pokojného shromažďování, když íránské
ministerstvo pro zpravodajství a další služby provedlo několik drastických zásahů
proti občanské společnosti.

Jorge Soutullo / Walter Masur / Roberto Bendini
10/2022
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