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My, spolupředsedové 21. meziparlamentní konference: 
 
 

1. Vítáme iniciativy a ambice Evropské unie a jejích členských států převzít vedoucí úlohu při 
prosazování globálních partnerství a při posilování mnohostranného řádu založeného 
na pravidlech a hodnotách prostřednictvím reformy klíčových institucí a organizací. 
Upozorňujeme, že tyto iniciativy umožňují mezinárodnímu společenství, které se řídí 
mezinárodním právem, účinně řešit globální výzvy, k nimž patří změna klimatu, pandemie, 
energetická krize a teroristické hrozby, a také bojovat proti vlivu zlovolných autoritářských 
aktérů. Zdůrazňujeme, že je třeba, aby EU bránila a prosazovala demokracii na celém 
světě a šla v tomto příkladem.  
 

2. Zdůrazňujeme klíčovou úlohu parlamentů při kontrole, dohledu a řízení vnějších činností 
a nástrojů EU a vyzýváme k většímu zapojení jak vnitrostátních parlamentů, tak 
Evropského parlamentu, aby bylo možné plně a účinně využívat tvrdou a měkkou sílu EU 
ve světě. Upozorňujeme, že EU musí vést silnější a účinnější zahraniční a bezpečnostní 
politiku, i prostřednictvím využívání stávajících účinnějších rozhodovacích postupů. 

 
3. Znovu velmi důrazně odsuzujeme nevyprovokovanou, nezákonnou a neoprávněnou 

ruskou agresivní válku a invazi na Ukrajinu, jakož i zapojení Běloruska do této agrese, 
a naléhavě vyzýváme Ruskou federaci, aby okamžitě ukončila veškeré vojenské aktivity 
na Ukrajině a bezpodmínečně stáhla veškeré síly a vojenskou techniku z celého 
mezinárodně uznaného území Ukrajiny.  

 
4. Vyjadřujeme svou plnou solidaritu s ukrajinským lidem a podporujeme vyšetřování 

válečných zločinů spáchaných Ruskem na Ukrajině, včetně výzev ke zřízení zvláštního 
tribunálu OSN, který by zajistil, že pachatelé válečných zločinů a porušování lidských práv 
budou přivedeni k odpovědnosti, a vyzýváme EU, aby Ukrajině pomáhala při vyšetřování 
mezinárodních válečných zločinů a aby rovněž příslušné trestněprávní jurisdikce 
členských států EU shromažďovaly o spáchaných válečných zločinech důkazy. Vyzýváme 
k neprodlenému poskytnutí zbraní v souladu s potřebami vyjádřenými ukrajinskými 
orgány, zejména prostřednictvím Evropského mírového nástroje a mechanismu 
informačního střediska, a v rámci dvoustranných dohod členských států s Ukrajinou, a ke 
zvážení způsobů, jak posílit bezpečnost a odolnost přidružených partnerů EU využitím 
možností, které nabízí Strategický kompas, a navýšením pomoci Gruzii a Moldavsku v 
rámci Evropského mírového nástroje.  

 
5. S ohledem na připravovaný akt o posílení evropského obranného průmyslu 

prostřednictvím společného zadávání veřejných zakázek zdůrazňujeme, že EU řeší 
zásadní deficit v oblasti evropské obrany a usiluje o zlepšení efektivnosti veřejných výdajů 
na obranu a o zvýšení solidarity a soudržnosti při ochraně a obraně EU a jejích občanů. 
Uznáváme účinné provádění Evropského obranného fondu ze strany Evropské komise. 
Připomínáme, že parlamentní kontrola obranných záležitostí na úrovni EU výrazně 
zaostává za jinými oblastmi politiky a tím, co navrhují demokratické standardy.  
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6. Zdůrazňujeme, že je třeba, aby se strategická svrchovanost EU stala společným cílem 
ve všech oblastech a holistickým přístupem jak k zahraniční, bezpečnostní a obranné 
politice, tak i k vnější činnosti obecně, což EU umožní v případě potřeby jednat samostatně 
a pokud možno s podobně smýšlejícími partnery. Vyzýváme jak k vytvoření nástrojů pro 
boj proti ekonomickému nátlaku a k co nejrychlejšímu dosažení potravinové soběstačnosti 
a zabezpečení dodávek energie s cílem snížit energetickou závislost, tak k zajištění 
diverzifikace dodavatelských řetězců, aby se zabránilo strategické závislosti na surovinách. 
 

7. Vítáme přijetí Strategického kompasu jako nástroje k posílení schopnosti EU jednat 
jako stále důvěryhodnější strategický partner a globální aktér pro mír. Vyzýváme k 
okamžitému provedení nejnaléhavějších aspektů Strategického kompasu s přihlédnutím 
ke specifickému ústavnímu rámci a bezpečnostním opatřením všech členských států. 
Zdůrazňujeme význam společného úsilí k řešení kapacitních nedostatků, zejména v oblasti 
strategických prostředků, společného výcviku a vojenského vzdělávání, zvýšeného úsilí o 
podporu strategické komunikace a posílení souboru nástrojů pro boj proti hybridním a 
kybernetickým hrozbám a proti dezinformacím a umožňujícím prozkoumání všech 
možností boje proti nepřátelskému zahraničnímu vměšování do domácí politiky členských 
států EU. Vyzýváme k rychlému pokroku ve vytváření obranné unie s ambicióznějšími 
krátkodobými, střednědobými a dlouhodobými cíli, a to prováděním konkrétních opatření 
stanovených ve Strategickém kompasu, přičemž obranná unie by sloužila jako výchozí bod 
pro provádění společné obrany EU v souladu s ustanovením čl. 42 odst. 2 Smlouvy o EU. 
V tomto ohledu rovněž uznáváme pozitivní úlohu, kterou mohou vnitrostátní parlamenty 
hrát při zajišťování řádného a pevného legislativního rámce pro činnosti související s 
obranou na vnitrostátní úrovni. 

 
8. Vítáme, že se Dánsko připojilo ke společné bezpečnostní a obranné politice a ukončilo 

využívání této výjimky a že Finsko a Švédsko podalo dne 18. května 2022 oficiální žádost 
o vstup do NATO. Zdůrazňujeme důležitost rychlé ratifikace přístupových protokolů ze 
strany všech spojenců NATO. Vítáme strategickou koncepci NATO, která byla přijata na 
madridském summitu, a bereme na vědomí, že je třeba zajistit, aby Strategický kompas a 
strategická koncepce NATO vedly ke zvýšení strategické komplementarity. Připomínáme, 
že je nutné usilovat o úplné sblížení mezi EU a NATO v otázkách bezpečnosti a obrany, a 
vyzdvihujeme úlohu NATO jako strategického partnera při zajišťování bezpečnosti a 
podporování budování kapacit. 

 
9. Zdůrazňujeme, že je třeba vyvíjet na Ruskou federaci nátlak, aby dodržovala 

mezinárodní právo a smlouvy. Vyzýváme k uplatňování holistického přístupu k Ruské 
federaci a upuštění od jakékoli selektivní spolupráce s Moskvou tváří v tvář zvěrstvům a 
válečným zločinům organizovaným ruskými politickými elitami a páchaným ruskými 
jednotkami, jejich zástupci a žoldáky na Ukrajině i jinde. Vyzýváme k posílení společného 
postupu členských států EU s cílem zmrazit majetek ruských státních příslušníků, 
jejich rodinných příslušníků či zprostředkovatelů. Doporučujeme odebrat občanství získaná 
prostřednictvím investičních schémat v EU nebo povolení k pobytu v EU. Doporučujeme 
omezit počet schengenských víz vydávaných občanům Ruska a Běloruska a zároveň 
využít poplatky za tato víza přímo na pomoc ukrajinským obětem ruské vojenské agrese. 
Odsuzujeme Rusko za využívání energetických zdrojů jako geopolitického nástroje a 
vyzýváme k minimalizaci energetické závislosti na Rusku podporou diverzifikace 
energetických zdrojů a přepravních tras. Naléhavě vyzýváme k posílení evropské 
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energetické bezpečnosti a zdůrazňujeme potřebu mezinárodní spolupráce v otázkách 
potravinové bezpečnosti.   

 
10. Odsuzujeme přímé i nepřímé zapojení Ruské federace a dalších vnějších aktérů jak do 

ozbrojených konfliktů, tak do hybridních útoků, okupací a vojenských akcí v regionu nebo 
na hranicích s regionem. S vážným znepokojením upozorňujeme na ruské vměšování do 
regionu západního Balkánu, které je prováděno prostřednictvím hybridních taktik 
zahrnujících dezinformační kampaně, jejichž cílem je podkopat roli EU a její závazek vůči 
evropské budoucnosti jednotlivých zemí, který zahrnuje hospodářskou a energetickou 
spolupráci a očkovací diplomacii.  

 
11. Vyzýváme ke komplexnímu monitorování sankcí EU a jejich provádění a prosazování 

členskými státy. Vyzýváme k oslovení kandidátských zemí EU a podporujeme jejich větší 
sladění s restriktivními opatřeními EU. Vyzýváme k úzké spolupráci s transatlantickými 
spojenci a podobně smýšlejícími mezinárodními partnery s cílem maximalizovat účinnost 
sankcí. 

 
12. Znovu potvrzujeme náš závazek k rozšíření, které je více než kdy jindy geostrategickou 

investicí do stabilní, silné a sjednocené EU. Vyzýváme členské státy, aby znovu oživily 
proces rozšíření a splnily své sliby prostřednictvím konkrétních pozitivních kroků v rámci 
přístupových procesů zemí, které o vstup do EU usilují. Vítáme udělení statusu 
kandidátské země Ukrajině a Moldavsku a vyzýváme k jeho udělení Gruzii, jakmile 
budou zcela vyřešeny prioritní záležitosti uvedené ve stanovisku Komise.   

 
13. Znovu připomínáme silnou podporu evropské perspektivy západního Balkánu a v 

souladu s tím znovu připomínáme výzvu k poskytnutí pomoci zemím usilujícím o vstup do 
EU. Zdůrazňujeme, že každá země v procesu rozšíření by měla být posuzována podle 
svých vlastních zásluh a že proces rozšíření je i nadále pevně založen na splnění všech 
příslušných kritérií, s velkým důrazem na posilování demokracie, právního státu, lidských 
práv a práv menšin, jakož i na podporu usmíření a hospodářského pokroku, což jsou 
předpoklady k dosažení trvalého míru, stability a prosperity. Vyzýváme členské státy, aby 
potvrdily, že jsou odhodlané pokračovat v procesu rozšíření a dodržet závazky EU vůči 
západnímu Balkánu. Vyzýváme proto ke zrušení vízové povinnosti pro občany Kosova. 
Vítáme zahájení jednání s Albánií a Severní Makedonií a připravenost Evropské rady 
udělit status kandidátské země Bosně a Hercegovině. Připomínáme, že k dosažení 
míru, bezpečnosti a pokroku v regionu by EU měla být „partnerem první volby“, a vyzýváme 
k aktivním krokům v rámci strategické komunikace, které by vyvážily nepřátelské 
zahraniční vměšování. Zdůrazňujeme, že země západního Balkánu by měly využívat 
nástrojů bezpečnostní a obranné spolupráce na úrovni EU, jako jsou stálá strukturovaná 
spolupráce a Evropský obranný fond. 

 
14. Znovu připomínáme výzvu k navrácení demokratické transformace a zásady právního 

státu do centra procesu přistoupení k EU. Zdůrazňujeme, že prostředky z nástroje 
předvstupní pomoci (IPA III) by měly být více zaměřeny na dosažení pokroku v těchto 
oblastech, jakož i na zlepšení viditelnosti financování EU v regionu a na dosažení 
hmatatelného dopadu v praxi prostřednictvím zvýšené podmíněnosti nástroje. 
Podporujeme větší úsilí o to, aby občané regionu byli s EU více spojeni a zároveň měli z 
procesu rozšíření prospěch, a vyzýváme EU, aby urychlila zapojení zemí regionu do 
politiky soudržnosti a zahraničních záležitostí. 
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15. Znovu potvrzujeme neochvějnou podporu zemím Východního partnerství, zejména 
pokud jde o jejich nezávislost, svrchovanost a územní celistvost v rámci jejich mezinárodně 
uznaných hranic, jakož i respektování vůle občanů rozhodovat o své vlastní budoucnosti a 
zahraniční politice bez jakéhokoli vměšování zvenčí. Uvědomujeme si, že ruská agresivní 
válka proti Ukrajině má negativní dopad především na země Východního partnerství. 
Vyzýváme EU, aby přezkoumala evropskou politiku sousedství s cílem důkladně posoudit 
dopad války Ruska proti Ukrajině na spolupráci v rámci Východního partnerství. 

  
16. Podporujeme mír, stabilitu, prosperitu a demokratické zásady v jižním sousedství. 

Vyzýváme k posílení dialogu a spolupráce EU se zeměmi jižního sousedství v příslušných 
oblastech politiky a prosazujeme předcházení konfliktům, budování míru, námořní 
bezpečnost, boj proti pirátství, terorismu, radikalizaci a extremismu. 

 
17. Zdůrazňujeme význam uplatňování veškerých ustanovení dohody o vystoupení z EU 

uzavřené mezi EU a Velkou Británií, včetně protokolu o Irsku a Severním Irsku a dohody 
o obchodu a spolupráci. Považujeme za důležité spolupracovat s Velkou Británií na 
maximalizaci možností budoucí spolupráce a koordinace v oblasti zahraniční a 
bezpečnostní politiky a obrany, a to i v rámci spolupráce mezi EU a NATO.  

 
18. Vyzýváme k posílení transatlantické spolupráce mezi EU a USA na základě 

rovnocenného partnerství založeného na společných hodnotách a cílech a na zásadě 
partnerství ve vedení a odpovědnosti, přičemž je třeba respektovat autonomii, zájmy a 
ambice druhé strany. Plně podporujeme součinnost a společné zahraniční a bezpečnostní 
cíle a zavazujeme se usilovat o jejich dosažení, a to dalším prohloubením spolupráce v 
rámci transatlantického dialogu mezi EU a USA, s cílem řešit mnoho klíčových globálních 
výzev, jako je změna klimatu, hrozba, kterou představují autoritářské a totalitní režimy, 
terorismus a radikalizace, a ochrana a zachování kulturního dědictví, zejména v oblastech 
konfliktu. Vítáme bezprecedentní úroveň koordinace mezi EU a USA v oblasti sankcí proti 
Rusku a pomoci Ukrajině. 

 
19. Vítáme společné prohlášení EU o strategickém partnerství v oblasti Perského zálivu z 18. 

května 2022. Zdůrazňujeme, že posílení partnerství se zeměmi Perského zálivu je klíčové 
a aktuální, zejména v době radikálních geopolitických změn. Trváme na tom, že prioritou 
EU je oživit společný komplexní akční plán (JCPOA) coby otázku bezpečnosti Evropy a 
daného regionu. Připomínáme, že společný komplexní akční plán zůstává jediným 
způsobem, jak zastavit znepokojivé jaderné aktivity Íránu. 

 
20. Vítáme obnovený závazek EU vůči indicko-tichomořskému regionu a zdůrazňujeme, že 

novou strategii EU pro spolupráci v tomto regionu je třeba implementovat co nejrychleji, 
jelikož partnerům v regionu nabízí možnost řešit společné výzvy ve spolupráci s EU. 
Vyzýváme všechny strany, aby prosazovaly otevřenou a stabilní bezpečnostní architekturu 
v indicko-tichomořském regionu založenou na pravidlech a v souladu se zásadami 
demokracie a právního státu, s lidskými právy, mezinárodním právem a především s 
Úmluvou OSN o mořském právu. Zasazujeme se o posílení spolupráce se zeměmi v tomto 
regionu, zejména s Japonskem, Sdružením národů jihovýchodní Asie (ASEAN), Austrálií, 
Novým Zélandem, Jižní Koreou a Tchaj-wanem.  

 
21. Bereme na vědomí výsledky summitu EU-Čína. Vyzýváme členské státy EU k větší jednotě 

při přijímání opatření proti nedemokratické politice a agresivnímu chování Číny, které 
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ohrožuje svrchovanost jejích sousedů a stabilitu indicko-tichomořského regionu. 
Podtrhujeme nutnost zajistit, aby jakákoli podpora ruské agresivní války na Ukrajině ze 
strany Číny a jakékoli obcházení účinků sankcí proti Rusku mělo dopad na její vztahy s 
EU. 

 
22. Znovu zdůrazňujeme význam partnerství mezi EU a Afrikou, které může být úspěšné 

pouze tehdy, bude-li to partnerství opravdu rovnocenné a založené na vlastní odpovědnosti 
a solidaritě a společné vizi naší budoucnosti. Vyzýváme k důslednému provádění cílů 
udržitelného rozvoje ve všech oblastech vztahů mezi EU a Afrikou, vítáme, že v dubnu 
2021 došlo k uzavření dohody navazující na dohodu z Cotonou, a vítáme posílení vazeb 
EU se zeměmi Organizace afrických, karibských a tichomořských států a intenzivnější 
spolupráci na mnohostranných fórech v oblasti agendy pro udržitelný rozvoj a klimatických 
opatření. Odsuzujeme přítomnost soukromých vojenských a bezpečnostních společností v 
Africe, zejména Kremlem podporované ruské organizace Vagnerova skupina. 
 

23. Jsme i nadále vážně znepokojeni nárůstem nestability v oblasti Sahelu a zdůrazňujeme 
závazek EU ke komplexnímu zapojení v tomto regionu a poskytnutí politické podpory a 
technické a finanční pomoci, zejména pokud jde o reformy bezpečnostního sektoru, 
vojenský výcvik a podporu ochrany a posilování občanské společnosti, které mají zásadní 
význam pro řešení bezpečnostních hrozeb. Vyzýváme Hospodářské společenství 
západoafrických států (ECOWAS) a členské státy EU, aby účinně prováděly 
memorandum o porozumění v oblasti míru, bezpečnosti a správy věcí veřejných, dále aby 
bylo zajištěno plné fungování skupiny G5 Sahel a aby s ní členské státy EU úzce 
spolupracovaly v otázkách bezpečnosti.  

 
24. Připomínáme velký význam pevných vztahů mezi EU a Latinskou Amerikou a Karibikem 

(LAC) a vyzýváme k prohloubení spolupráce s partnery v tomto regionu, zejména v oblasti 
ochrany mnohostranného řádu založeného na pravidlech. Vyzýváme EU a členské státy, 
aby vedly asertivnější politiku vůči autoritářským režimům, které těží ze svých vztahů s EU 
a omezují, porušují nebo přímo potlačují práva a svobody svých občanů.  

 
25. Uznáváme, že technologie, konektivita a datové toky jsou důležitým rozměrem vnějších 

vztahů a dohod o partnerství EU a mají významné geopolitické důsledky. Podporujeme 
ambiciózní a mnohostrannou iniciativu EU nazvanou Globální brána, jejímž cílem je 
vytvářet vazby namísto závislostí, a to prostřednictvím spravedlivých a udržitelných investic 
do digitálních sítí a kvalitní infrastruktury s partnery po celém světě. Vyzýváme ke 
spolupráci se zeměmi globálního Jihu prostřednictvím Globální brány s cílem prosazovat a 
chránit mír, demokratické zásady, lidská práva a hodnoty, které EU zastává.  

 
 
 
 
 

Marek Ženíšek 
předseda  

Zahraniční výbor 
Poslanecké 
sněmovny 

Lubomír Metnar 
předseda  

Výbor pro obranu 
Poslanecké 
sněmovny 

Pavel Fischer 
předseda  

Výbor pro zahraniční 
věci, obranu a 

bezpečnost Senátu 

David McAllister 
předseda  

Výbor pro zahraniční 
věci Evropského 

parlamentu 
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