
 

SENÁT 
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

10. FUNKČNÍ OBDOBÍ 

340. 

USNESENÍ SENÁTU 
z 19. schůze, konané dne 2. března 2016 

 

 
ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému 
a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Strategie rozšíření EU /senátní tisk 
č. K 46/10/ 
 
Senát  
 
I. 
 

1. konstatuje, 
že se problematikou rozšiřování EU dlouhodobě zabývá a proces rozšiřování EU 
podporuje; 

 
2. připomíná 

své usnesení č. 411 z 29. ledna 2014, ve kterém Senát vnímal politiku rozšiřování 
EU jako úspěšný, efektivní a důvěryhodný nástroj pro stimulaci reformního úsilí 
v zemích aspirujících na členství a ve kterém si byl vědom toho, že politika dalšího 
rozšiřování EU je dlouhodobý a složitý proces založený na plnění rovných 
přístupových kritérií pro všechny kandidátské země, a to jak v ekonomické, tak 
i politické rovině; 

 
II. 
 

1. podotýká, 
že vnímá Turecko jako strategického partnera EU a je si vědom jeho role v regionu, 
která narůstá zejména v důsledku aktuálních bezpečnostních hrozeb i současné 
migrační a uprchlické krize, avšak na druhou stranu zdůrazňuje potřebu posilování 
právního státu (včetně potírání organizovaného zločinu) a lidských práv v zemi; 

 
2. kladně hodnotí 

úsilí Černé Hory pokročit v oblasti reformy justice a právního státu; 
 
3. oceňuje 

pokrok při normalizaci bilaterálních vztahů mezi Srbskem a Kosovem a vyzývá obě 
strany, aby jejich úsilí v dané věci nepolevovalo; 



 
4. vítá 

podpis Dohody o stabilizaci a přidružení s Kosovem a vstup v platnost Dohody 
o stabilizaci a přidružení s Bosnou a Hercegovinou a také oficiální přihlášku do EU, 
kterou si Bosna a Hercegovina podala dne 15. února 2016; 

 
5. zdůrazňuje,  

že ačkoli Albánii již byl udělen kandidátský status, započaté reformy musí 
pokračovat alespoň ve stejném tempu; 

 
6. podotýká,  

že aspirantské země západního Balkánu představují pro EU klíčové partnery 
pro úspěšné zvládání migrační krize; 

 
III. 
 

1. žádá vládu, 
aby Senát informovala o tom, jakým způsobem zohlednila toto stanovisko, a 
o navazujících iniciativách; 

 
2. pověřuje 

předsedu Senátu, aby toto usnesení postoupil Evropské komisi. 
 

 
 
 
 
 
 

Milan Štěch v. r. 
předseda Senátu 

 
 
 

Karel Kratochvíle v. r. 
ověřovatel Senátu 

 


