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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o výroční zprávě Rady pro Evropský parlament o hlavních hlediscích a strategických 
rozhodnutích společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP) za rok 2009 
předložené Evropskému parlamentu v souladu s částí II oddílem G bodem 43 
interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006
(2010/2124(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na výroční zprávu Rady pro Evropský parlament o hlavních hlediscích 
a strategických rozhodnutích společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP) za rok 
2009 předloženou Evropskému parlamentu v souladu s částí II oddílem G bodem 43 
interinstitucionální dohody ze dne 17. května 20061,

– s ohledem na výše zmíněnou interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi 
Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení,

– s ohledem na svá usnesení o výročních zprávách o SZBP za rok 2007 a 2008 ze dne 
19. února 20092 a ze dne 10. března 20103,

– s ohledem na své usnesení ze dne 8. července 20104 o Evropské službě pro vnější činnost,

– s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise / vysoké představitelky pro zahraniční 
věci a bezpečnostní politiku o politické odpovědnosti5,

– s ohledem na závěry zasedání Evropské rady ze dne 16. září 2010 o vnějších vztazích EU,

– s ohledem na čl. 119 odst. 1 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci a stanovisko Rozpočtového výboru (A7-
0000/2010),

A. vzhledem k tomu, že by EU měla dále rozvíjet cíle své zahraniční politiky a prosazovat 
své hodnoty a zájmy na celém světě s celkovým cílem přispívat k míru, bezpečnosti, 
solidaritě, ochraně lidských práv, mnohostrannosti a ke vzájemné úctě mezi národy, 
k volnému a spravedlivému obchodu a odstranění chudoby,

B. vzhledem k tomu, že Lisabonská smlouva vnáší do evropské vnější činnosti nový rozměr 
a napomůže posilování soudržnosti, jednotnosti a účinnosti zahraniční politiky EU,

C. vzhledem k tomu, že Lisabonská smlouva poskytuje zahraniční politice EU nový impulz, 
jenž konkrétně umožňuje, aby Unie přijala mezinárodní úlohu odpovídající jejímu 
přednímu hospodářskému postavení a jejím ambicím a zorganizovala se tak, aby byla 

                                               
1 Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.
2 Úř. věst. C 76 E, 25.3.2010, s. 54.
3 Přijaté texty, P7_TA(2010)0060.
4 Přijaté texty, P7_TA (2010)0280.
5 Tamtéž, příloha II.
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účinným globálním hráčem, byla schopna přijmout svůj díl odpovědnosti za světovou 
bezpečnost a ujmout se vedoucí úlohy při hledání společných reakcí k řešení společných 
výzev,

D. vzhledem k tomu, že nový impulz v rámci evropské vnější činnosti současně vyžaduje, 
aby EU jednala více strategicky, a to zejména s cílem dosáhnout větších úspěchů 
na mezinárodní scéně; vzhledem k tomu, že schopnost EU ovlivňovat mezinárodní řád 
nezávisí jen na propojenosti jejích politik, aktérů a orgánů, ale rovněž na reálném 
strategickém záměru zahraniční politiky EU založeném na jednom konkrétním souboru 
obecných zásad a cílů, na kterém by se shodly všechny členské státy, s cílem vystupovat 
na mezinárodní scéně rozhodně a jednotně,

E. vzhledem k tomu, že mezinárodní řád prochází výraznou proměnou, což si vynutilo, aby 
se EU aktivněji zapojovala do spolupráce se stávajícími i dalšími vznikajícími světovými 
velmocemi a s partnery v rámci dvoustranných a mnohostranných vztahů, a podporovala 
tak účinné řešení problémů, které jsou společné evropským občanům i světu obecně,

F. vzhledem k tomu, že je nutné, aby nový impulz vyústil také v novou podobu budoucích 
i současných strategických partnerství EU, která by se zakládala na vzájemném prospěchu 
a zájmech,

G. vzhledem k tomu, že pokud mají občané EU pochopit a podporovat evropskou vnější 
činnost, je nutné zajistit parlamentní kontrolu zahraniční politiky EU; vzhledem k tomu, 
že organizaci a podporu účinné a pravidelné meziparlamentní spolupráce v rámci EU 
musejí v souladu s články 9 a 10 Protokolu 1 Lisabonské smlouvy společně stanovit 
Evropský parlament a národní parlamenty,

Výroční zpráva Rady o SZBP za rok 2009

1. vítá výroční zprávu Rady a vyslovuje uznání její transparentní struktuře zaměřené 
na jednotlivá témata, která poskytuje jasný přehled politik a opatření v oblasti společné 
zahraniční a bezpečnostní politiky; vítá také snahu Komise klást větší důraz a více 
se změřit na regionální kontext konfliktů a problémů; s politováním však konstatuje, 
že zpráva nenastiňuje žádnou možnost řešení těchto konfliktů a problémů;

2. vyzývá Radu, aby se ve výroční zprávě o SZBP neomezovala na pouhý popis činnosti 
v oblasti SZBP; domnívá se, že tato zpráva by měla obsahovat něco více, než jen výčet 
události a trendů, k nimž došlo v jednotlivých zemích;

3. je přesvědčen, že by výroční zpráva o SZBP měla vycházet z nového impulzu, který 
představuje Lisabonská smlouva, a měla by sloužit jako nástroj prohloubeného 
interinstitucionálního dialogu, zejména tím, že bude pojednávat o provádění strategie 
zahraniční politiky EU, zhodnotí její účinnost a nastíní budoucí orientaci SZBP;

Prosazování Lisabonské smlouvy

4. znovu upozorňuje na svůj postoj ve prospěch rozvoje promyšlené zahraničně-politické 
strategie EU, která by se zakládala na cílech a zásadách stanovených v článku 21 Smlouvy 
o Evropské unii a která by měla jasně stanovit zájmy EU v oblasti společné zahraniční 
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a bezpečnostní politiky; vyzývá místopředsedkyni / vysokou představitelku, aby do tohoto 
úsilí plně zapojila příslušné orgány Parlamentu;

5. zdůrazňuje, že bude nutné zajistit soulad mezi Evropskou službou pro vnější činnost, 
členskými státy a Komisí, zlepšit součinnost mezi úrovní EU a vnitrostátní úrovní a posílit 
koordinaci institucionálních subjektů s cílem lépe propojit veškeré relevantní nástroje 
a politiky a vystupovat v klíčových politických tématech jako EU jednotně; považuje 
za nezbytné, aby na všech úrovních existovala mezi Evropskou službou pro vnější činnost 
a příslušnými odděleními Komise spolupráce při vytváření strategického přístupu k našim 
sousedům a ke kandidátským a partnerským zemím s perspektivou členství, stejně jako 
při vytváření přístupu k politickým oblastem, jako je obchod, rozvoj, zabezpečení 
dodávek energie a spravedlnost a vnitřní věci;

6. očekává, že Evropská služba pro vnější činnost bude propagovat užší koordinaci mezi 
SZBP a vnějšími politikami EU s cílem posílit roli a vliv EU na globální scéně, aby mohla 
účinnějším způsobem prosazovat své zájmy a hodnoty tak, jak jí přísluší vzhledem 
k jejímu současnému postavení v oblasti mezinárodního obchodu a hospodářství;

7. konstatuje však, že jen vytvořením Evropské služby pro vnější činnost se řádné 
jednotnosti a důslednosti zahraniční politiky EU nedosáhne, ale že je zároveň nutné, 
aby členské státy překonaly své rozdílné pohledy na klíčová témata zahraniční politiky; 
považuje v této souvislosti za nezbytně nutné, aby se členské státy nejen shodly 
na společné strategii pro zahraniční a bezpečnostní politiku, ale aby také zajistily, že svou 
vnitrostátní politikou budou podporovat postoje EU;

8. zdůrazňuje, že úlohou zvláštních zástupců EU by obecně mělo být zastupovat 
a koordinovat politiku EU v regionech, které mají pro EU zvláštní strategický 
či bezpečnostní význam a kde by tedy měla být zajištěna nepřetržitá přítomnost 
a viditelnost EU; je toho názoru, že je nutné navázat úzkou spolupráci mezi zvláštními 
zástupci EU a příslušnými odděleními Evropské služby pro vnější činnost a že je třeba 
znovu posoudit důležitá témata, v nichž dříve působili osobní zástupci, a předložit návrhy, 
aby tuto jejich úlohu převzali vysocí úředníci Evropské služby pro vnější činnost nebo 
zvláštní zástupci EU; považuje za důležité, aby stanovení role a mandátu zvláštních 
zástupců EU podléhalo předchozí konzultaci s Parlamentem a aby bylo v souladu s čl. 36 
odst. 1 Smlouvy o Evropské unii umožněno poskytovat k návrhům týkajícím se 
příslušných postupů a jednotlivých okruhů působnosti komentáře a zprávy, které budou 
Evropskému parlamentu předkládat zvláštní zástupci EU;

9. připomíná, že Smlouva mu dává oprávnění, aby byl konzultován v oblasti SZBP a SBOP, 
aby byla jeho stanoviska patřičně zohledňována a aby předkládal doporučení; vyzývá 
místopředsedkyni Komise / vysokou představitelku, aby sjednotila povinnost konzultovat 
a podávat zprávy, kterou Komise a Rada v oblasti vnější činnosti dosud plnila; očekává, 
že bude posílena stávající pravomoc Evropského parlamentu vykonávat demokratickou 
kontrolu nad nástroji strategického plánování vnější pomoci EU;

10. opakuje, že je nezbytné, aby Parlamentu byly v souladu s čl. 218 odst. 10 Smlouvy 
o fungování Evropské unie poskytnuty v úvodní, vyjednávací i konečné fázi procesu 
vedoucího k uzavření mezinárodních dohod veškeré informace; očekává, 
že místopředsedkyně Komise / vysoká představitelka bude Parlamentu v průběhu tohoto 
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procesu poskytovat důležité informace o příslušných jednáních, včetně pokynů 
pro vyjednávání a návrhů projednávaných textů, a připomíná, že místopředsedkyně 
Komise / vysoká představitelka se v prohlášení o politické odpovědnosti zavázala 
uplatňovat ustanovení rámcové dohody o mezinárodních dohodách týkající se důvěrných 
dokumentů v oblasti SZBP; vyzývá k vytvoření účinného pracovního postupu, který by 
plně respektoval pravomoci Parlamentu a současně zajišťoval nezbytnou míru důvěrnosti; 
domnívá se, že k tomu, aby bylo možné regulovat přístup poslanců Evropského 
parlamentu k důvěrným dokumentům, je nutné vytvořit komplexní dohodu, která by se 
týkala všech orgánů a vztahovala by se na všechny instituce EU;

11. zdůrazňuje, že přepracovaná interinstitucionální dohoda o rozpočtové kázni a řádném 
finančním řízení z roku 2006 musí do rozpočtového procesu SZBP vnést větší 
transparentnost a náležitě reagovat na informační požadavky rozpočtového orgánu, tak 
aby tento orgán byl plně a pravidelně informován o východiscích, souvislostech 
a finančních dopadech politických rozhodnutí přijímaných v této oblasti politiky; domnívá 
se, že Evropský parlament by měl před schválením mandátů a strategií v oblasti SZBP 
obdržet veškeré příslušné informace; vítá podporu, kterou místopředsedkyně Komise / 
vysoká představitelka vyjádřila s ohledem na návrh, že v rozpočtu by se měly odrazit 
všechny důležité mise SBOP; potvrzuje své stanovisko, že v zájmu posílení demokratické 
legitimity SZBP by před zahájením misí SBOP měly být konzultovány příslušné orgány 
Parlamentu a že by tyto orgány měly být schopny zejména náležitě kontrolovat civilní 
mise vysílané v rámci SBOP;

12. domnívá se, že pravidelné společné konzultační schůzky v oblasti SZBP by měly být 
doplněny o další setkání, pokud vznikne potřeba poskytovat předběžné informace; 
navrhuje v této souvislosti, aby cílem těchto setkání bylo i poučení se z klíčových 
strategických a politicko-vojenských otázek, aby se zlepšilo plánování a řízení budoucích 
misí a byl vytvořen postup, který bude předjímat budoucí potřeby; připomíná také své 
právo na konzultace a nutnost být náležitě informován o naléhavém financování určitých 
iniciativ zahájených v rámci SZBP v souladu s čl. 41 odst. 3 Smlouvy o EU;

Hlavní tematické oblasti SZBP

13. zdůrazňuje, že činnost SBOP by se měla stát součástí komplexní politiky zaměřené 
na země a regiony v krizi; dále zdůrazňuje, že je potřeba posunout se od současného 
zaměření se a důrazu na úspěšné vysílání misí SBOP a v budoucnu věnovat větší 
pozornost jejich úspěšnému provádění a tomu, aby měly dlouhodobý reálný dopad;

14. zdůrazňuje, že je třeba zajistit optimální koordinaci reakce EU na katastrofy a dalších 
nástrojů EU, jako jsou civilní či vojenské mise v rámci společné bezpečnostní a obranné 
politiky (SBOP), které již fungují na místě či by mohly být vyslány poté, co dojde 
ke katastrofě; domnívá se, že trvání na rozlišování mezi vojenskými a civilními operacemi 
zaměřenými na řešení krizí odráží zastaralé institucionální vzory a nikoli pravou realitu, 
a zdůrazňuje proto, že reagovat na krize je nutné na základě kombinace vojenských 
a civilních nástrojů;

15. domnívá se, že důležitou strategickou prioritou EU je posilování mezinárodního 
partnerství pro řešení krizí a prohlubování dialogu s dalšími významnými aktéry při řešení 
krizí – například OSN, NATO, Africkou unií, OBSE i třetími zeměmi, jako jsou Spojené 
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státy, Turecko, Norsko a Kanada, a dále synchronizace opatření, výměna informací 
a společné využívání zdrojů v oblasti stability a budování míru, včetně spolupráce 
při řešení krizí a zejména námořní bezpečnosti a také boj proti terorizmu podle 
mezinárodního práva;

16. zdůrazňuje, že je nutné zabránit tomu, aby se energetické zásobování EU stalo závislým 
na třetích zemích, což by podkopalo nezávislost zahraniční politiky EU; připomíná, že je 
naléhavě nutné řešit energetické otázky na základě společné vnější energetické politiky, 
který by byla založena na tom, že dodávky energie budou zajišťovat různí dodavatelé; 
v této souvislosti vyzývá místopředsedkyni / vysokou představitelku, aby se rozhodně 
zasadila o uplatnění doporučení Parlamentu týkajících se vypracování důsledné 
a koordinované politiky, zejména na základě prosazování jednoty EU v rámci 
konstruktivního dialogu s dodavateli energie a zejména s Ruskem a tranzitními zeměmi; 

17. opakuje své stanovisko, že vzhledem k tomu, že se změna klimatu stala klíčovým prvkem 
v mezinárodních vztazích, musí EU upevnit své vedoucí postavení při ovlivňování 
celosvětové změny klimatu a dále rozvíjet dialog s dalšími klíčovými aktéry, jako jsou 
rychle se rozvíjející velmoci (Čína, Brazílie, Indie), Rusko, Spojené státy americké 
a rozvojové země;

18. zastává názor, že důsledná zahraniční politika EU se musí v prvé řadě soustřeďovat 
na podporu demokracie, neboť demokratická společnost je základem pro dodržování 
lidských práv;  domnívá se, že nová institucionální struktura orgánů EU, a zejména 
Evropská služba pro vnější činnost se svým specializovaným oddělením, nabízí příležitost 
zvýšit soulad a efektivitu EU v této oblasti; znovu zdůrazňuje své pevné odhodlání 
a připomíná své dlouhodobé úsilí v oblasti ochrany lidských práv a demokracie ve světě
založené na dvoustranných vztazích se třetími zeměmi a aktivní účasti na mezinárodních 
fórech a také na podpoře mezinárodních a místních organizací občanské společnosti;

Hlavní zeměpisné priority SZBP

Mnohostranná diplomacie, mezinárodní organizace

19. zdůrazňuje, že prvořadou strategickou prioritou Unie musí být dosažení účinného 
multilateralizmu a v rámci tohoto cíle by se EU měla ujmout vedoucí úlohy v rámci 
mezinárodní spolupráce, napomáhat dosažení mezinárodního konsenzu a usilovat 
o opatření na celosvětové úrovni; zdůrazňuje naléhavou potřebu řešit celosvětové 
problémy, které jsou v současnosti středem pozornosti z hlediska občanů EU, jako je 
terorizmus, organizovaná trestná činnost, zabezpečení dodávek energie, změna klimatu, 
naplňování rozvojových cílů tisíciletí a odstranění chudoby, nešíření zbraní hromadného 
ničení a odzbrojení, řízení migrace a prosazování lidských práv a občanských svobod; je 
toho názoru, že s cílem vystupovat rázně a jednotně by si EU měla v rámci systému OSN 
v otázkách světového významu zachovat status pozorovatele, zároveň by ale měla být jako 
přirozený důsledek vstupu Lisabonské smlouvy v platnost vybavena v rámci OSN dalšími 
právy; vyzývá EU, aby zlepšila svou strategii a taktiku pro konzultace s členskými 
zeměmi OSN, mimo jiné tím, že jasně vysvětlí povahu EU a její odlišnosti od jiných 
regionálních organizací vyplývající z pravomocí zakotvených ve Smlouvě; doporučuje, 
aby otázka práv EU v rámci OSN byla zařazena mezi priority programu dvoustranných 
a mnohostranných summitů se strategickými partnery; považuje za důležité navázat 
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kontakt se strategickými partnery EU s cílem nalézt řešení hlavních regionálních 
a globálních problémů; dále doporučuje, aby strategická partnerství nabyla 
mnohostranného rozměru tím, že se na programu dvoustranných a mnohostranných 
summitů EU objeví globální otázky;

20. domnívá se, že EU by měla využít přijetí nové strategické koncepce NATO k posílení 
svého partnerství s NATO a zohlednit rozvíjení své zahraniční, bezpečnostní a obranné 
politiky; poukazuje na to, že je zapotřebí nalézt praktický způsob řešení problémů –
zejména neshod mezi Kyprem a Tureckem –, které brání rozvoji užší spolupráce mezi EU 
a NATO, neboť je důležité zajistit, aby byly stávající síly a kapacity, o které se do velké 
míry obě organizace dělí, využívány co nejúčinněji;

21. uznává, že je třeba posílit OBSE a že by měly být znovu potvrzeny její hodnoty; je pevně 
přesvědčen, že EU by se měla na posilování OBSE účinně podílet, včetně toho, že zajistí, 
aby důsledkem tohoto procesu nebylo oslabení žádného ze tří rozměrů organizace 
(politicko-vojenského, hospodářského a environmentálního ani lidského); zdůrazňuje také, 
že by EU měla upozornit na význam pokračování korfského procesu a pořádání 
pravidelných setkání na vysoké úrovni, čímž by činnost OBSE získala politickou podporu 
a zviditelnila by se;

Transatlantické vztahy

22. zdůrazňuje, že je nutná úzká a nepřetržitá koordinace zahraniční politiky EU a nejbližšího 
spojence a strategického partnera EU – Spojených států – zajišťující společný přístup 
k celosvětovému řádnému vládnutí a k výzvám, jako je nešíření jaderných zbraní 
a terorizmus; vyzývá místopředsedkyni Komise / vysokou představitelku, aby postup 
se Spojenými státy úzce koordinovala a pracovala s nimi v součinnosti, aby mohla být 
zajištěna stabilita a bezpečnost na evropském kontinentě, mj. na základě spolupráce 
s Ruskem, a také stabilita v širším regionu Blízkého východu, Íránu, Afghánistánu 
a Pákistánu;

Západní Balkán

23. upozorňuje, že vyhlídku na členství v EU mají všechny země západního Balkánu, 
a zdůrazňuje, že je důležité, aby na tomto procesu nepřetržitě aktivně pracovaly nejen 
země tohoto regionu, ale i EU; 

24. vítá, že situace v Kosovu zůstává stabilní a klidná, je však znepokojen závažnými 
problémy a případy porušování volebního práva, k nimž v průběhu nedávných voleb došlo 
v několika obcích; zdůrazňuje, že značný význam mají spravedlivé volby coby součást 
probíhajícího demokratizačního procesu Kosova; naléhavě žádá vládu Kosova, 
aby v budoucnu zdokonalila volební proces, a zajistila tak demokratická práva 
kosovských občanů a posílila vyhlídku své země na členství v EU; vyzývá 
k neodkladnému zahájení plánovaných rozhovorů mezi Kosovem a Srbskem, které by 
měly probíhat pod záštitou EU, a zdůrazňuje, že tyto rozhovory mají značný potenciál 
přispět ke stabilitě v Kosovu a ke zlepšení situace místního obyvatelstva, a to i pokud jde 
o zajištění právního státu na severu země; opakuje, že je nutné, aby mise na podporu 
právního státu v Kosovu (EULEX) zajistila, že může fungovat efektivně na celém území 
Kosova na základě zintenzivnění své činnosti na severu země, a aby se jí dostalo důvěry 
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a podpory ze strany celého obyvatelstva; 

25. vyzývá místopředsedkyni Komise / vysokou představitelku, aby po volbách v Bosně 
a Hercegovině prohloubila dialog s politickými vůdci a pomohla zemi a jejím obyvatelům 
pokračovat v cestě k začlenění do EU; je toho názoru, že Bosna a Hercegovina dosáhla 
v reformách vázaných na evropský integrační proces jen omezeného pokroku a že dosud 
nevyřešené etnické a organizační otázky mohou splnění příslušných požadavků z hlediska 
členství v EU a v NATO brzdit,

Východní partnerství

26. doporučuje místopředsedkyni Komise / vysoké představitelce a Komisi, aby prohloubily 
Východní partnerství s našimi východoevropskými sousedy s ohledem na jejich politické 
přiblížení a hospodářskou integraci, včetně přiblížení a integraci v energetické oblasti, a to 
na základě společných evropských hodnot a za podmínek a s pobídkami směrovanými 
k zahájení reforem;

27. odsuzuje kruté represe režimu běloruského prezidenta Lukašenka namířené proti členům 
opozice, novinářům a zástupcům občanské společnosti, k nimž došlo po prezidentských 
volbách, které proběhly dne 19. prosince 2010, a vyzývá k okamžitému propuštění všech 
zadržovaných osob; vyzývá místopředsedkyni / vysokou komisařku a Komisi, aby proti 
tomuto režimu zavedly cílené sankce, jako je zákaz vydávání víz vybraným vysokým 
státním úředníkům a zmrazení jejich majetku, a zintenzivnily podporu občanské 
společnosti ze strany EU, s cílem propagovat mezi obyvatelstvem proevropské hodnoty; 
zdůrazňuje, že je důležité zajistit, aby se Bělorusko nedostalo do izolace, zejména pokud 
jde o stávající regionální rámcové organizace;

28. vyzývá k urychlenému vytvoření parlamentního shromáždění pro vztahy EU 
s východními sousedy (EURONEST), bez účasti běloruského parlamentu, což by 
zdůraznilo úlohu EU při upevňování demokracie a demokratických institucí a její význam 
při posilování parlamentního rozměru partnerství; 

Rusko

29. vyzývá místopředsedkyni Komise / vysokou představitelku, aby zajistila jednotný přístup 
EU k Rusku, a to i v souvislosti s jednáním o nové dohodě mezi EU a Ruskem, který by 
byl založen na závazku prosazovat hodnoty demokracie, dodržování lidských práv 
a zásady právního státu, včetně mezinárodního práva; zdůrazňuje v této souvislosti 
význam partnerství pro modernizaci; zdůrazňuje současně nutnost znovuoživení 
partnerství s Ruskem, které by bylo založeno na oboustranném respektu a vzájemnosti, 
pokud jde o boj proti terorizmu, zabezpečení dodávek energie, změnu klimatu, odzbrojení, 
předcházení konfliktům a zákaz šíření jaderných zbraní, stejně jako ve vztazích s Íránem, 
Afghánistánem a Blízkým východem, s cílem posílit celosvětovou bezpečnost a stabilitu; 
domnívá se, že spolupráce v těchto otázkách by měla být základem pro novou dohodu 
mezi EU a Ruskem, očekává proto rychlý pokrok v probíhajících jednáních o komplexní 
dohodě, která by měla významně prohloubit vztahy mezi EU a Ruskem;

Blízký východ

30. podporuje obnovení přímých mírových rozhovorů mezi Izraelem a palestinskou 
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samosprávou a zdůrazňuje, že je potřeba, aby jednání o mírovém procesu probíhala 
ve vymezeném časovém rámci a v prostředí vzájemné důvěry; připomíná, že EU je 
největším přispěvatelem palestinské samosprávy a hlavním obchodním partnerem Izraele;

31. vyzývá EU, aby v souladu se závěry zasedání Rady ze dne 12. prosince 2009 zaujala 
výraznější politickou roli, která by odpovídala její finanční účasti v dané oblasti; je 
přesvědčen, že je naléhavě nutné komplexně reformovat politiku EU na Blízkém východě 
a za pomoci účinných diplomatických nástrojů sehrát rozhodující a důslednou politickou 
úlohu v zájmu zajištění míru a bezpečnosti v této sousední oblasti, která má pro EU 
zásadní strategický význam; vyzývá místopředsedkyni / vysokou představitelku, aby 
zvážila předložení nové evropské strategie pro tento region, která by nastínila zájmy a cíle 
EU a možnosti, které by mohla v jejím rámci využít;

Středomořská oblast 

32. je i přes vytvoření Unie pro Středomoří nadále znepokojen tím, že neexistuje politika EU 
ve Středomoří, která by vymezila jasnou dlouhodobou strategii rozvoje a stabilizace 
tohoto regionu, v němž dochází k nárůstu politických, hospodářských a sociální krizí;  
zdůrazňuje, že je naléhavě nutné, aby se integrační proces mezi EU a oblastí Středomoří 
stal pro EU politickou prioritou;

33. zdůrazňuje svou úlohu v rozpočtovém procesu EU a připomíná, že je nutné zajistit,
aby Unie pro Středomoří měla demokratickou legitimitu, aby byla rozhodnutí přijímána 
transparentně a aby se rozhodování účastnil Evropský parlament, parlamentní 
shromáždění Unie pro Středomoří a národní parlamenty;

34 pozorně sleduje situaci v Tunisku a vyzývá EU, aby podpořila tuniský lid na cestě 
demokratické přeměny, mimo jiné tím, že mu poskytne vhodnou pomoc, kterou by mohl 
potřebovat; zdůrazňuje, že k tomu, aby bylo možné zmírnit sociální a hospodářskou krizi 
v této zemi, je nutné přizpůsobit financování;

35. opakuje svou plnou podporu zvláštnímu tribunálu pro Libanon, což je nezávislý soud 
vytvořený na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1757, který splňuje nejvyšší 
justiční normy; opakovaně zdůrazňuje svou podporu suverenitě, jednotě a územní 
celistvosti Libanonu a neomezenému fungování všech libanonských orgánů; zdůrazňuje, 
že vnitřní stabilita a dodržování mezinárodní práva se navzájem nevylučují; vyzývá 
libanonské politické síly, aby se i nadále zúčastňovaly otevřeného a konstruktivního 
dialogu, na jehož základě by podpořily blaho, prosperitu a bezpečnost všech 
libanonských občanů; vyslovuje uznání zásadní úloze Prozatímních sil OSN v Libanonu 
(UNIFIL) a vyzývá k uplatnění všech ustanovení rezoluce Rady bezpečnosti OSN 
č. 1701;

Asie

36. zdůrazňuje, že základem každého dlouhodobého řešení afghánské krize musejí být zájmy 
občanů při zajišťování vnitřní bezpečnosti, civilní ochrany a hospodářské a sociální 
ochrany, jakož i mechanizmy urovnávání sporů, ukončení produkce opia, kvalitně 
fungující státní správa, začlenění Afghánistánu do mezinárodního společenství a vykázání 
organizace Al-Kajdá ze země; znovu opakuje své stanovisko, že EU a její členské státy 
a mezinárodní společenství obecně by měly podporovat Afghánistán při budování 
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vlastního státu se silnějšími demokratickými institucemi schopnými zajistit státní 
svrchovanost, jednotu státu, územní celistvost, udržitelný hospodářský rozvoj a prosperitu 
lidu Afghánistánu a respektovat přitom historické, náboženské, duchovní a kulturní 
tradice všech etnických a náboženských skupin v zemi;

37. opakuje své stanovisko, že Pákistán sehrává v tomto regionu klíčovou roli a že stabilní, 
demokratický a prosperující Pákistán má zásadní význam pro stabilitu Afghánistánu a širší 
oblasti; zdůrazňuje navíc klíčovou úlohu Pákistánu v afghánském mírovém procesu; 
uznává, že ničivé povodně v srpnu 2010 podkopaly úsilí nové pákistánské vlády, která 
docílila určitých úspěchů při řešení řady problémů; naléhavě vyzývá Radu a Komisi, 
aby společně se širším mezinárodním společenstvím prokázaly v rámci své reakce silnou 
solidaritu a konkrétní podporu naléhavým potřebám Pákistánu při rekonstrukci a obnově 
po povodních i ambicím země vybudovat silnou a prosperující společnost; vítá 
a podporuje další snahu EU o zachování politické podpory intenzivnějšímu vytváření 
institucí a budování kapacit v Pákistánu a napomáhání pákistánským demokratickým 
institucím v boji proti terorizmu;

38. plně podporuje závazek E3+3 usilující o brzké uzavření dohody o řešení íránské jaderné 
otázky, které by obnovilo mezinárodní důvěru ve výlučně mírovou povahu íránského 
jaderného programu a zároveň respektovalo legitimní právo Íránu na mírové využití 
jaderné energie; podporuje „dvojí přístup“ Rady zaměřený na nalezení diplomatického 
řešení; vítá rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1929 (2010) zavádějící čtvrté kolo sankcí 
vůči Íránu za jeho jaderný program a další omezující opatření, která EU, USA, Japonsko, 
Kanada a Austrálie avizovaly; rovněž rozhodně odsuzuje neutuchající provokativní 
a pobuřující rétoriku Íránu vůči Izraeli a vyjadřuje politování zejména nad výhružkami 
prezidenta Ahmadínežáda namířenými proti samotné existenci izraelského státu; 
je hluboce znepokojen pokusy Íránu o prosazení svého zájmu získat politický vliv 
v Afghánistánu na základě manipulace s řadou politických, hospodářských a vojenských 
výsledků; zdůrazňuje, že oficiální vzájemná setkání mezi delegacemi Evropského 
parlamentu a Madžlisu by měla být využita rovněž k řešení otázek týkajících se lidských 
práv;

39. vyjadřuje uspokojení nad tím, ze se zvýšila intenzita rezortních rozhovorů s Čínou, 
a vyzývá ke koordinované spolupráci na kontroverzních otázkách, na které poukázal 
nedávný summit mezi EU a Čínou; vyjadřuje však politování nad tím, že pokrok směřující 
k lepší správě v hospodářské a soudní oblasti se nepromítl do ochoty zabývat se 
přetrvávajícím vážným a systematickým porušováním lidských práv v této zemi; 
zdůrazňuje, že mimořádně důležité jsou i nadále vztahy s Japonskem – zemí, která se hlásí 
k demokratickým hodnotám EU a obecným zásadám v otázce lidských práv –, a to jak 
z hlediska hospodářského, tak i pokud jde o spolupráci v rámci nadnárodních fór, 
a že současné zaměření na Čínu nesmí zastínit nezbytné úsilí o zintenzivnění spolupráce 
s Japonskem a odstranění zbývajících překážek, které brání hospodářskému propojení 
obou zemí;

40. s potěšením konstatuje, že se Indie zapojila do mezinárodní činnosti, konkrétně 
v Afghánistánu a v případě operace Atalanta; požaduje více akcí prováděných v rámci 
spolupráce v záležitostech týkajících se řízení světového hospodářství a vyzývá k podpoře 
demokracie a lidských práv; těší se na další výrazný pokrok v probíhajících jednáních 
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o dohodě o volném obchodu; očekává, že se strategické partnerství s Indií bude vyvíjet 
v souladu se společným akčním plánem, s cílem přinést konkrétní výsledky;

Afrika

41. vyjadřuje silnou podporu budování partnerství s Africkou unií a dalšími africkými 
regionálními organizacemi, které by se zaměřovalo na řešení otázek stability 
a bezpečnosti afrického kontinentu a na zajišťování pokroku v dalších klíčových 
oblastech, jako je demokratická vláda a lidská práva, změna klimatu a dosažení 
rozvojových cílů tisíciletí;  domnívá se, že proces postupného předávání kontroly 
a pravomocí v otázkách bezpečnosti a stability afrického kontinentu Africké unii, zejména 
pokud jde o mírové mise, vyžaduje konsolidaci procesu budování institucí 
a rozhodovacího procesu uvnitř tohoto orgánu, přičemž EU by měla být Africké unii 
v této věci nápomocna;

42. vyjadřuje svou podporu rozhodnutí EU vytvořit komplexní přístup k zemím Afrického 
rohu, v němž by bylo možné propojit bezpečnostní politiku a rozvoj, platnost zákonů, 
dodržování lidských práv, rovnost žen a mužů a mezinárodní humanitární právo, a tak 
zapojit všechny nástroje EU s cílem poskytovat dlouhodobá řešení;

43. vítá připravenost EU podporovat mírové uplatňování komplexní mírové dohody v Súdánu 
a vytvářet podmínky pro dlouhodobou stabilitu regionu; současně připomíná, že je třeba 
obnovit úsilí o řešení nedostatečné bezpečnosti a o dosažení dlouhodobého mírového 
uspořádání v Dárfúru;

44. připomíná, že je jediným legitimním vítězem prezidentských voleb, které se konaly 
na Pobřeží slonoviny dne 28. listopadu 2010, je Alassane Ouattara, a že výsledky voleb 
nelze zpochybňovat; naléhavě požaduje, aby všechny politické a ozbrojené síly v zemi 
respektovaly vůli voličů Pobřeží slonoviny a neodkladně zajistily mírumilovné předání 
moci; lituje stávající povolební politické patové situace a hlášené násilné činy; podporuje 
uvalení sankcí na pana Laurenta Gbagba ze strany EU;

45. je přesvědčen, že EU by měla zaujmout komplexní přístup k problému bezpečnosti 
a stability sahelského regionu, s cílem zmobilizovat všechny dostupné nástroje EU 
k podpoře odstranění chudoby, zajištění udržitelného rozvoje, řešení problémů změny 
klimatu v tomto regionu, řízení migračních toků jih-jih a jih-sever a zajištění budování 
demokracie a institucí; domnívá se, že by měl být zahájen i proces dosahování konsenzu 
mezi zeměmi tohoto regionu, a to ve spolupráci s Africkou unií, která bude postupně 
přebírat kontrolu;

Latinská Amerika

46. vítá uzavření jednání, jejichž předmětem byla dohoda o přidružení se Střední Amerikou 
a mnohostranná obchodní dohoda s Peru a Kolumbií; zdůrazňuje však, že EU by měla 
i nadále dávat přednost regionálnímu integračnímu procesu v Latinské Americe; 
s uspokojením konstatuje, že byla obnovena jednání o dohodě o přidružení se zeměmi 
Mercosuru, a vyzývá k rychlému uzavření příslušných jednání;

47. uznává pozitivní výsledky, kterých bylo dosaženo na summitu mezi EU a Latinskou 
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Amerikou v Madridu, a zdůrazňuje, že je nutné sledovat provádění madridského akčního 
plánu; připomíná, že je nutné přijmout Euro-latinskoamerickou chartu pro mír 
a bezpečnost a aby tato charta, na základě Charty OSN a souvisejícího mezinárodního 
práva, obsahovala strategie a pokyny pro společná politická a bezpečnostní opatření 
zaměřená na řešení společných hrozeb a úkolů;

°
°  °

48. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal místopředsedkyni Komise / vysoké 
představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, vládám 
a parlamentům členských států EU, generálnímu tajemníkovi OSN, generálnímu 
tajemníkovi NATO, předsedovi Parlamentního shromáždění NATO, úřadujícímu 
předsedovi OBSE, předsedovi Parlamentního shromáždění OBSE, předsedovi Výboru 
ministrů Rady Evropy a předsedovi Parlamentního shromáždění Rady Evropy.


