Zápis ze společného parlamentního setkání na téma:
„Západní Balkán – směrem k integrovanější Evropě“
(Brusel, 13. – 14. dubna 2011)
13. a 14. dubna 2011 se v Evropském parlamentu (EP) konalo meziparlamentní jednání
k Západnímu Balkánu, kterého se vedle zástupců národních parlamentů členských států (za
Senát místopředsedkyně A. Gajdůšková a člen Výboru pro záležitosti EU senátor
J. Táborský) zúčastnili i představitelé západobalkánských států a poslanci Evropského
parlamentu. Opakovaně zaznělo potvrzení toho, že Západní Balkán patří do EU
a perspektiva členství nemá alternativu. Taktéž byly několikrát zmíněny nedostatky
v oblasti justice a základních práv a problémy korupce. Nad rámec toho zasedáním
rezonovala velmi často především dvě témata, která nyní státy tohoto regionu evidentně
trápí. Občanům Kosova jako jediným z regionu není umožněn bezvízový styk s EU, druhým
problémem je zamrzlý spor o název „Makedonie“, kvůli kterému Řekové blokují jakékoliv
přibližování této kandidátské země vstupu do EU. Z řad účastníků zazněl například návrh
na kompromisní název „Nová Makedonie“, který se však podle následujících reakcí neujal.
Na neúčast některých důležitých delegací (např. Německo, Finsko) upozornil člen
Sněmovny lordů Lord Teverson a dodal, že pro proces další integrace bude mít právě silná
podpora všech členů EU klíčový význam.
Společné parlamentní setkání zahájil předseda EP Jerzy Buzek, který zmínil i citlivá témata,
například že v Bosně a Hercegovině není šest měsíců po volbách stále fungující vláda,
albánská politická scéna čelí obviněním z korupce a připomněl i smrt tří Albánců během
protivládních shromáždění v lednu tohoto roku.
Maďarský premiér Viktor Orbán označil Západní Balkán a jeho integraci do EU za
nedokončenou záležitost (unfinished business) a varoval před tím, že jestli tento region
neintegruje EU, učiní tak vzhledem k tamějšímu pestrému národnostnímu složení jiní. EU
podle něho musí být otevřena vstupu nových členů, kteří ale zase musí plnit své „domácí
úkoly“. Pokud jde o volbu mezi prohlubováním a rozšiřováním další evropské integrace,
nevnímá Orbán tyto možnosti jako alternativy, podle něho by měly probíhat obě současně.
Předseda Evropské komise J. M. Barroso potvrdil Orbánova slova a připojil, že
znovusjednocení kontinentu nebude bez Západního Balkánu úplné. Zároveň ujistil všechny
účastníky o maximální snaze Komise podporovat co nejrychlejší postup všech uchazečů.
Místopředsedkyně A. Gajdůšková ve svém vystoupení připomněla morální hodnoty, na
kterých by Unie měla podle jednoho ze svých zakladatelů R. Schumana stát. Na tyto hodnoty
bychom neměli zapomínat ani dnes, kdy se dění v EU odvíjí z velké části od ekonomických
otázek. Uvedla také, že v České republice se dalšímu rozšíření dostává podpory napříč
politickým spektrem.
Zapsal: Michal Krb (oddělení pro EU)
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