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Abstrakt 
 
Předkládaná práce se zaměřuje na regionální parlamentní spolupráci na území 

západního Balkánu a na programy Evropské unie podporující tuto spolupráci. Studie je 

zasazena do teoretického rámce nového regionalizmu a socializace v mezinárodních 

vztazích, které v případě evropské integrace nabízejí vysvětlení, jakým způsobem 

dochází k regionalizaci. Cílem práce je odpovědět na otázku, zda je Evropská unie 

úspěšná v podpoře regionalizace skrze proces posilování parlamentní spolupráce 

v regionu, tedy zda zvolený socializační mechanizmus je efektivní, a zda programy na 

podporu této spolupráce vedou k budování institucionální kapacity parlamentů pro 

tuto spolupráci. A to ať již skrze přímé programy, v nichž EU a národní parlamenty 

spolupracují, nebo nepřímo skrze regionální iniciativy v oblasti parlamentní spolupráce 

jako COSAP, Cetinjské parlamentní fórum a Rada pro regionální spolupráci. Analýzou 

socializačního mechanizmu a prostředí, v němž mechanizmus působí, práce identifikuje 

zda, a do jaké míry je EU schopná dosáhnout svých cílů v regionální parlamentní 

spolupráci, případně určit důvody selhání.  

 
 

Abstract 
 

Presented thesis is focusing on regional parliamentary cooperation in the region of 

Western Balkans and programs of the European Union which are programmed to 

support this particular cooperation. The study is framed in the theory of new 

regionalism and the approach of socialization in international relations, which both 

offer in the case of European integration explanation of why regionalization takes 



   

place. The aim of the thesis is to answer the question whether the European Union is 

succesfull in its support of regionalization via regional parliamentary cooperation. 

Meaning if the mechanizm of socialization chosen by the Union is effective and if 

institutional capacities of the national parliament in the region to conclude this 

cooperation are being built either via direct engagement with the Union, or via indirect 

way by engaging with regional initiatives active in regional parliamentary cooperation 

such as Regional Cooperation Council, COSAP and Cetinje Parliamentary Forum. By 

analyzing the mechanizm of socialization and the environment in which the 

socialization takes place the thesis identifies if, and how much is the European Union 

able to reach its goals in regional parliamentary cooperation, and in the case of failure 

to answer why it is happening so. 
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Úvod 
 

Regionální spolupráce je dnes fenomén, který cílí nejen na zajištění míru,  

ale i nastolení prosperity skrze poskytnutí vhodného řešení problémů přesahujících 

hranice národních států. Evropská unie (dále EU) jakožto nejrozvinutější model 

regionální spolupráce často působí jako vzor pro proces regionalizace. Zároveň je však 

sama i aktérem snažícím se tento model přenášet v rámci přístupových jednání  

a rozšiřování. Majíc precedent ve svém vlastním historickém kontextu integrace k míru 

a prosperitě, je tento model podporován i v nejbližším okolí Unie, v regionu západního 

Balkánu, u něhož je předpoklad, že postupné přijetí unijních norem může vést nejen 

k překonání následků konfliktů z devadesátých let, ale i ke členství v Unii. Regionalizace 

a vůbec regionální spolupráce se tak staly jedním z principů přístupu Evropské unie ke 

kandidátským a možným kandidátským zemím v regionu západního Balkánu. 

Evropská unie však není jediným aktérem, který se v rámci konceptu smíření 

zaměřil na regionální spolupráci. Právě naopak. Již od svého prvotního angažování se 

v regionu se mezinárodní komunita zaměřila na regionální spolupráci jakožto možný 

nástroj sblížení balkánských národů.  Začaly tak vznikat první iniciativy, jako například 

Iniciativa pro spolupráci zemí jihovýchodní Evropy (Southeast  European  Cooperation  

Initiative), která byla podporována Spojenými státy americkými, nebo Proces 

spolupráce zemí jihovýchodní Evropy (The South-East European Co-operation Process, 

SEECP), který vznikl na popud Bulharska, případně Pakt stability pro jihovýchodní 

Evropu (The Stability Pact for South Eastern Europe, SP SEE). Do roku 2014 pak kromě 

těchto tří nejdůležitějších iniciativ v regionu vzniklo velké množství dalších uskupení a 

organizací zaměřených na regionální spolupráci, třeba i úzce tematicky zaměřených, 

například Smlouva energetické komunity (Energy Community Treaty), nebo Asociace 

policejních vyšetřovatelů jihovýchodní Evropy (SEE Police Commissioners Association).  

Mnohá uskupení zaměřená na obecnou regionální spolupráci, případně na parlamentní 

spolupráci, jsou iniciována zahraničními aktéry, ať už národními parlamenty Evropské 

unie, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (Organisation for Security and 

Cooperation in Europe, OBSE), či Westminsterskou nadací pro demokracii (Westminster 
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Democracy Foundation) a jinými.1 Zároveň však zejména v posledních letech vzrůstá 

počet iniciativ, které mají kořeny v samotném regionu, například Síť parlamentních 

výborů pro ekonomiku, finance a evropskou integraci zemí západního Balkánu 

(Network of Parliamentary Committees for Economy Finance and European integration 

of Western Balkans, NPC). I přesto však Evropská unie, spolu se Severoatlantickou 

aliancí (North Atlantic Treaty Organization, NATO), zůstává nejdůležitějším hráčem 

v oblasti regionální spolupráce. 

 Unie byla Jugoslávskými válkami ohrožena jakožto přímý soused. Neschopnost 

adekvátně reagovat se pak v průběhu války v Bosně transformovala na snahu přispět 

k budování míru v regionu. Proces z Royamantu (Royamount  Process) díky své vágnosti 

postrádal hmatatelné výsledky, proto v roce 1996 Evropská komise (dále jen EK) 

představila takzvaný regionální přístup (Regional Approach) jakožto první ucelenou 

strategii přístupu k západnímu Balkánu. V době, kdy se mezinárodní komunita 

Daytonskými smlouvami stala již plnohodnotným účastníkem událostí na západním 

Balkáně se tak i Unie přihlásila k tomu, co Mario Teló nazývá „pan-evropskou 

zodpovědností.“2 S regionálním přístupem přišel i Stabilizační a asociační proces 

(Stabilisation and Association Proces, SAP), který byl uveden v účinnost roku 1999. SAP 

se stal hlavním rámcem Unie pro poskytování finanční pomoci, ale i pro dialog, neboť 

podpisem Stabilizační a asociační dohody (Stabilisation and Association Agreement, 

SAA) dané zemi vznikl nárok na institucionalizovaná, pravidelná setkání orgánů státní 

správy dané země s představiteli Unie. SAP cílil na stabilizaci regionu, tranzici k tržní 

ekonomice a zóně volného obchodu a propagaci regionální spolupráce. Pro samotné 

země západního Balkánu však byl SAP důležitý jako plán implementace přístupových 

vyjednávání v kontextu rozšíření. Jasného explicitního příslibu unijní budoucnosti zemí 

západního Balkánu Unie potvrdila EU v roce 2003 na summitu v Thessaloniki, kde byla 

                                                 
1 Project Fiche – IPA Multi-beneficiary programmes / Component I: Parliamentary Coopera 
tion in the Western Balkans and Turkey – Support to the Cetinje Parliamentary Forum, 
(European Commission: nedatováno),  4–6, 
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/financial_assistance/ipa/2012/multi-
beneficiary/pf2_ipa-2012_parl-coop_final.pdf (přístup 3. 10.2014).  
2 Telé, Mario. “The European Union and the Challenges of the Near Abroad,“ in European 
Union and New Regionalism : Regional Actors and Global Governance in a Post-Hegemonic Era 
by Mario Teló, ed., (Ashgate: 2007), 226. 
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potvrzena i nutnost obohatit regionální spolupráci o oblast parlamentní, či budování 

institucionální kapacity.3 

Bývalým komunistickým zemím však nestačilo pomoci pouze formou politických 

proklamací. Vzhledem k tranzici k tržním demokraciím západního typu a stabilizaci 

ekonomik, státních správ i samotných společností byly potřeba prostředky, které ale 

často tyto země neměly. Po zemích bývalého východního bloku se tak i země 

západního Balkánu staly postupně příjemci nejrůznějších programů jako Phare, CARDS 

či Sapard, a od roku 2007 sjednoceného Nástroje předvstupní pomoci (Instrument of 

Pre-accession Assistance, IPA), který cílovým zemím poskytuje finanční prostředky pro 

tranzici a přechod na acquis communautaire, a mezi jehož priority patří i regionální 

spolupráce.  

 

Vymezení práce 

Práce pohlíží na problematiku optikou nového regionalismu, který zkoumá 

formy regionálních uskupení v novém globalizovaném prostředí. Ustavování 

regionálních spoluprací je ovlivněno velkým množstvím aspektů, od mezinárodního 

obchodu ovlivňujícího národní ekonomiky, až po společenské trendy a mezinárodní  

a domácí politickou scénu. Pro práci rozsahu diplomové práce by však bylo nemožné 

obsáhnout všechny aspekty, proto se práce soustředí pouze na politickou rovinu 

regionalizace, respektive na spolupráci parlamentů. Politici jsou často označováni za 

elitu, která nejenže utváří směřování národa ve vnitropolitických záležitostech,  

ale i v těch zahraničněpolitických díky externalizaci funkce parlamentu a dohledu nad 

exekutivou. Na druhou stranu jsou to právě i politici, kteří skrze opakující se volby 

reflektují nálady a do jisté míry i přání společnosti, jíž byli zvoleni. Parlamenty, jakožto 

zákonodárná tělesa, jsou pak jedny z nejdůležitějších státních institucí přicházejících do 

kontaktu s představiteli jiných zahraničních institucí a orgánů a hrají významnou roli jak 

v přijímání acquis, tedy evropských norem a hodnot, tak utváření národních legislativ  

a postojů.  

                                                 
3 Eu-Western Balkans Summit Thessaloniki, 21 June 2003, Thessaloniki, 21. 6. 2003, C/03/163 
(European Commission: 2003), http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-03-163_en.htm 
(přístup 13. října 2014).  
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Vzhledem k vybrané problematice parlamentní spolupráce a charakteru 

spolupráce EU a zemí západního Balkánu, je teorie nového regionalismu nahlížena 

z perspektivy mezinárodních vztahů, pro něž je klíčovým aktérem mezinárodní arény 

právě stát, respektive stát zastoupený institucemi a aktéry. Velmi často je instituce 

vnímána pouze jako orgán veřejné správy. Politická ekonomka Elionor Ostrom však 

tuto definici rozšiřuje, neboť instituci je podle ní možné chápat  

i jako soubor pravidel či zvyklostí.4 Avšak také zvyklosti jsou často určovány politickým 

zadáním, respektive legislativou a politickým diskursem. Proto pro dobře fungující 

instituce je nutné mít i uvědomělé a konstruktivní politiky, kteří budou ochotni  

a schopni přistoupit k potřebným, často obtížným krokům. A kteří tedy tyto zvyklosti  

a pravidla ustavují, čímž ustavují i instituce. V případě této práce půjde o zkoumání 

státních institucí, potažmo parlamentů, které jednají jménem státu v rámci 

mezinárodní arény v zastoupení politiků a svých zaměstnanců. Demokracie, alespoň 

v evropském pojetí, je totiž o silných, zodpovědných institucích. Jak připomíná 

politolog Stelios Stavridis „na čem by stál svět založen na vládě práva, když ne na 

parlamentech, které mají pravomoci mít poslední slovo v tom, co státy činní ve 

světovém řádu?“5 Práce se tak zaměřuje na spolupráci politiků, kteří jakožto zástupci 

parlamentů regionu, tedy těles se zákonodárnou mocí, by měli stát za možným 

sbližováním svých zemí.  

Parlamentní spolupráce je navíc velice rychle se rozvíjející oblast mezinárodních 

vztahů. Od konce Studené války se mnohé národní parlamenty začaly intenzivněji 

angažovat na různých fórech a v rámci různých úrovní spolupráce, na formálních  

i neformálních setkáních, mezi individuálními poslanci i v rámci setkání výborů, v rámci 

otevřených i utajených setkáních.6 Stavridis definuje parlamentní spolupráci jako 

„formální, elitami vedený proces, jehož agenda reflektuje nový přístup k regionalismu“, 

                                                 
4 Ostrom, Elinor. 2007. “Institutional Rational Choice: An Assessment of the Institutional 
Analysis and Development Framework,” in. Theories of the policy process by Sabatier, Paul A, 
ed., (Westview Press: 2007),  44. 
5 Costa, Oliver, Dri, Clarissa a Stavridis, Stelios, eds.Parliamentary Dimensions of 
Regionalization and Globalization: The Role of Inter-Parliamentary Institutions. (Palgrave 
Macmillen: 2013),  63. 
6 Malamud, Andrés a Stavridis, Stelios. Parliaments and Parliamentarians as International 
Actors, Ashgate, 103–105, http://apps.eui.eu/Personal/Researchers/malamud/Ashgate-
Malamud-Stavridis.pdf (přístup 12.9.2014). 
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spolupráce se totiž nezaobírá jen spoluprací samotných poslanců, ale i dalších osob, 

například zaměstnanců parlamentů.7  

V rámci debaty o nové podobě parlamentní diplomacie se hovoří o dvou 

zásadních rolích parlamentů. Jako tělesa s mandátem udržovat morální úroveň 

v politice mají parlamenty tu výhodu, že na rozdíl od vládních politiků nemusí 

dodržovat vládní linii výkladu politik a díky tomu mohou být otevřenější ke spolupráci. 

Zároveň pak díky propojení národní a nadnárodní úrovně rozhodování, a jako přímo 

volená tělesa, mají parlamenty legitimizační roli v zahraniční politice.8 Tato role je 

velmi důležitá pro legitimitu a vlastnictví regionální spolupráce, neboť na většinu 

rozhodnutí učiněných na nadnárodní úrovni nemá domácí elektorát přímý vliv. 

Parlamenty tento demokratický deficit mohou odbourat. Parlamenty si pak svojí 

externalizací navíc zajišťují kontinuální postavení a předcházejí vymělnění domácí 

demokracie.9 

Základní optikou pro zkoumání regionalizace ve sledovaném regionu jsou 

kritéria socializace, jelikož regionalizace v kontextu rozšíření EU je druhem socializace. 

Aktéři, v tomto případě kandidátské, a možné kandidátské státy, přijímají během 

socializace unijní normy. Skrze své státní instituce, respektive v případě parlamentů 

politiky a zaměstnance, se snaží přijmout unijní normy formální, například práva  

a standardy, tak normy neformální, tedy třeba konsenzuální řešení problémů,  

či politickou kulturu respektu a nenásilné spolupráce napříč politickým spektrem.  

A tímto přijetím formálních i neformálních norem se socializovat a integrovat do 

struktur EU. Vzhledem ke kolektivnímu charakteru spolupráce v Unii však evropská 

integrace obsahuje silný požadavek na schopnost spolupracovat nejen s unijními 

institucemi, ale i se všemi členskými státy. Pravidelný kontakt a spolupráce v kontextu 

přístupového procesu tak mohou vést nejen k přijetí evropského práva, ale i bližšímu 

poznání se a vytvoření důvěry. Mnohdy, skrze různé twinning programy a delegace 

může docházet i k demokratizaci parlamentů nedemokratických zemí, případně 

                                                 
7 Costa, Oliver, Dri, Clarissa a Stavridis, Stelios, eds. „Parliamentary Dimensions of 
Regionalization and Globalization: The Role of Inter-Parliamentary Institutions,“ 71. 
8 Ibidem, 71–73. 
9 Malamud, Andrés a Stavridis, Stelios. Parliaments and Parliamentarians as International 
Actors, Ashgate, 7, http://apps.eui.eu/Personal/Researchers/malamud/Ashgate-Malamud-
Stavridis.pdf (přístup 12.9.2014). 
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podpoře míru a stability. Právě podpora míru a vůbec mírové působení parlamentů se 

stává stále více zkoumanou oblastí parlamentní spolupráce ze strany akademiků.10 

Avšak i parlamentní spolupráce má své limitace, tou největší je krátká životnost politiků 

a časová vytíženost poslanců, kteří se musí zabývat řadou jednání na domácí půdě  

a dělí tak svůj čas mezi parlamentem, prací ve výborech a prací ve svém obvodu,  

a rovněž odlišné profily poslanců, odlišné zkušenosti i schopnosti.11 

Politici by však nemohli dosáhnout svých cílů bez úředníků a orgánů veřejné 

správy, které implementují politická rozhodnutí. V rámci práce tak bude zkoumáno  

i budování kapacit a sbližování administrativních pracovníků národních parlamentů, ve 

které může docházet k výměně nejlepších praxí, budování důvěry a kontaktů na úrovni 

vyššího i středního managementu, a tím pádem i samozřejmě budování dobrých 

lidských vztahů a regionalizace vedoucí k míru. 

Socializační mechanizmus byl vybrán díky jeho schopnosti nahlížet na socializaci 

jako na komplexní proces. Nejenže identifikuje spouštěče socializace, velkou roli ale 

věnuje i podmínkám socializace. Socializační mechanizmus tak dovoluje jasně určit 

důvody i samotný způsob provádění socializace, stejně jako zásadní podmínky na 

straně socializovaného i socializujícího nutné pro zhodnocení výsledného efektu 

socializace. Díky své univerzálnosti lze kritérií socializačního kauzálního mechanizmu 

využít na různé variace socializace, tedy i na regionální spolupráci v kontextu rozšíření 

EU.  

Úspěšnost socializace, respektive regionalizace ve sledovaném kontextu, závisí 

rovněž na kapacitě aktérů. Mnohé regionální spolupráce, zejména pak zahrnující země 

procházející dlouhotrvající tranzicí, což je případ západního Balkánu, nebo zemí se 

slabší vládou práva a nerozvinutou demokracií, je to pak právě otázka nedostatečné 

kapacity, špatného institucionálního designu, či nedostatku personálních, materiálních 

a finančních prostředků, které často brání rozvoji spolupráce. Práce se tak věnuje  

i schopnosti Evropské unie budovat institucionální kapacitu parlamentů zemí 

západního Balkánu skrze programy podpory regionální spolupráce. Pod institucionální 

                                                 
10 Ibidem,  105. 
11 Fasone, Cristina. The Baltic Sea Region as Laboratory of Inter-Parliamentary “Dialogue,” 
Research Paper, nedatováno, 1, http://paperroom.ipsa.org/papers/paper_26332.pdf (přístup 
1.9.2014). 
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kapacitou přitom práce rozumí lidský kapitál a organizační kapacitu,12 tedy oblasti 

důležité pro výkon organizace.  Budování institucionální kapacity tak ve svém důsledku 

může být charakterizováno jako proces posilování schopností, dovedností a zlepšování 

procesů a stavu zdrojů za účelem přizpůsobení nebo maximalizace fungování instituce. 

Vzhledem ke sjednocení finančních nástrojů jako Cards nebo Sapard v IPA je 

práce časově vymezena lety 2007 až 2014, tedy období platnosti IPA I včetně 

následující implementační doby projektů n+2. Programy Evropského parlamentu sice 

nepodléhají stejnému programovacímu období jako IPA, avšak pro zachování 

jednotného časového úseku pro sledované programy parlamentní regionální 

spolupráci je i u těchto projektů Evropského parlamentu zkoumáno časové období 

2007–2014. Volbu časového období podporuje i jisté zintenzivnění vztahů mezi Unií  

a zeměmi západního Balkánu díky podpisům SAA.13 

 

Cíl práce  

Hlavní otázkou, na kterou práce odpovídá je, do jaké míry jsou programy 

parlamentní regionální spolupráce v rámci iniciativ financovaných z IPA a programy EP 

schopné přispět jak k budování institucionální kapacity pro potřeby této spolupráce, 

tak zda jsou tyto programy vůbec schopné docílit regionalizace. A to z pohledu 

Evropské unie. Cílem tedy je odpovědět na otázku, jak zkoumané programy přispívají 

ke sbližování regionálních aktérů a tím i regionalizaci regionu ať už právě sblížením 

znesvářených stran, nebo pak budováním institucionálních kapacit. A to optikou 

nového regionalismu jakožto teoretického vysvětlujícího rámce, a socializace 

v mezinárodních vztazích jakožto rámce pro výzkumná kritéria. Zkoumání charakteru, 

průběhu a podmínek regionalizace v zemích západního Balkánu umožňuje identifikovat 

výsledného stavu regionalizace ve sledovaných programech, případně objasnění 

důvodů, proč není dosaženo žádoucího efektu využitím teorie nového regionalismu. 

 

                                                 
12 Genevesi, Ogiogio. Measuring Performance of Interventions in capacity Building: Some 
Fundamentals, (ACBF: 2005):  1, 
http://elibrary.acbfpact.org/acbf/collect/acbf/index/assoc/HASH0114.dir/file%20017.pdf 
(přístup 1.9.2014). 
13 EU a západní Balkán, nedatováno, http://www.euractiv.cz/rozsirovani-eu/link-dossier/eu-a-
zapadni-balkan (přístup 1.10.2014). 



   

 

11 

  

Hlavními předpoklady práce tak je, že 

„(1) Evropská unie je skrze své programy podpory parlamentní spolupráce schopná 

stimulovat postupné sbližování představitelů zemí západního Balkánu a dosáhnout tak 

cíle regionalizace tohoto regionu,“  

„(2) nástroje podpory regionální spolupráce mezi parlamenty západního Balkánu ze 

strany Evropské unie jsou schopné budovat institucionální kapacity pro tuto regionální 

meziparlamentární spolupráci.“ 

Ačkoliv je již tématika regionální spolupráce a podpory regionalizace ze strany 

EU předmětem značného zájmu akademiků zkoumajících region západního Balkánu, 

parlamentní spolupráce a dané programy Unie zůstávají neprozkoumanou 

problematikou. A to jak v rámci samotného výzkumu rozšíření EU, tak i v rámci 

výzkumu mírových snah na Balkáně, včetně debata o situaci na západním Balkáně 

v českém prostředí. Díky aktuálnosti a dosud malé pozornosti věnované tomuto 

tématu je tak hlavním přínosem práce přispění k akademické debatě o regionalizaci 

západního Balkánu, prohloubení vědomostí o parlamentní spolupráci ve sledovaném 

regionu v České republice a vůbec poskytnutí vhledu do aktivit Evropské unie v oblasti 

parlamentní regionální spolupráce, jakožto součásti politiky rozšíření.  

 

Západní Balkán 

Region zemí na jihovýchodě Evropy má v literatuře mnoho podob, od 

Jihovýchodní Evropy, po Balkán, Západní Balkán či západní Balkán, vždy s odlišným 

výčtem zemí. Vícero používaných pojmů vede často ke zmatení a otázkou tak zůstává, 

které země zahrnout do Balkánu, co Balkán ve skutečnosti je, co je myšleno západním 

Balkánem a na jakém základě bude region definován, zda na jazykovém, historickém, 

geografickém či kulturním. Pro účely práce je využíváno termínu západního Balkánu 

jako označení zemí bývalé Jugoslávie a Albánie.14 Označení západní Balkán je nejen 

využíváno českou diplomacií, ale i v oficiálních překladech unijních dokumentů.  

Jedná se o geografické vymezení regionu, které však může být mnohými považováno 

                                                 
14 Označení bývalé Jugoslávie plus Albánie je mnohdy alternativně nahrazováno označením (7 – 
1, + 1), neboť jsou tím myšleny všechny změně bývalé Jugoslávie bez Slovinska, plus Albánie, 
která byla samostatným státem (in Česká zahraniční politika a region západního Balkánu, 
21.02.2013, http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/zapadni_balkan/ (přístup 13. října 
2014). 
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za nepřesné, neboť nekoresponduje s kulturním a historickým vymezením regionu. 

Přesto je však právě tato forma označení využita v práci v zájmu zachování souladu 

s terminologií Evropské unie. Práce tak operuje s termínem západní Balkán jakožto 

souhrnným označením pro Albánii, Bosnu a Hercegovinu, Černou Horu, Chorvatsko, 

Kosovo, Makedonii a Srbsko. 

 Ve sledovaném časovém rozmezí 2007–2014 došlo k přistoupení Chorvatska 

k Evropské unii. Ačkoliv došlo ke změně statusu z kandidátské země na členskou, práce 

nevylučuje projekty, v nichž je Chorvatsko zapojeno. Díky pravidlu n+2 se totiž 

Chorvatsko stále účastní projektů s ostatními zeměmi regionu a navíc úspěšnost 

Chorvatska ve změně statusu nemění nic na důležitosti role a participaci Chorvatska 

v procesu regionalizace. 

Při operaci s národními názvy, například u jmen národních parlamentů  

a institucí, práce využívá českých překladů s uvedením originálního názvu v závorce.  

Co se týče názvů států, pro zjednodušení je využíváno zkrácených oficiálních názvů 

zemí. Albánská republika tak je uváděna jako Albánie, Makedonská republika, případně 

bývalá jugoslávská republika jakožto oficiální název, pod nímž je Makedonie uznána 

Organizací spojených národů (United Nations, OSN) i Českou republikou,15 jako 

Makedonie, Srbská republika jako Srbsko, Chorvatská republika jako Chorvatsko  

a Kosovská republika jako Kosovo. Ačkoliv je v práci pod názvem Kosovo zamýšleno 

Kosovo definované rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1244, ve shodě s dokumenty 

Evropského parlamentu (dále EP) není využíváno asterisku Kosovo*. 

 

Rozbor literatury  

První skupina zdrojů se zabývá tématikou regionalismu jako teorie zkoumající  

a vysvětlující důvody a formy regionální spolupráce mezi suverénními zeměmi.  Jelikož 

se regionalismus vzhledem ke svému časovému rozpětí dělí na starý a nový 

regionalismus, je literatura věnující se oběma odnožím regionalismu velmi rozsáhlá. 

Díky charakteru regionalizace v regionu západního Balkánu využívám ve své práci pro 

zkoumání regionalizace ve sledované oblasti právě nový regionalismus, který lépe 

                                                 
15 Makedonie, nedatováno, 
http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/makedonie_fyrom/ (přístup 13. října 
2014). 
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reflektuje odezvu jevů jako globalizace a externích vlivů ve vztahu k formování 

regionální spolupráce. Ačkoliv je nový regionalismus považován za fenomén 

současného studia mezinárodních vztahů, neexistovala dlouho žádná ucelená 

publikace souhrnně představující teorii a její využití. První systematickým přehledem 

snažícím se dát dohromady přední teoretické přístupy snažící se uchopit nový 

regionalismus byl sborník Theories of New Regionalism: a Palgrave Reader16 politologů 

Fredricka Söderbauma a Timothyho M. Shawa, který je rovněž zásadní pro tuto práci 

z teoretického hlediska. Vzhledem k silnému zájmu společenských věd o fenomén 

regionalismu se ale rozhodně nejedná o jedinou publikaci jak zahraniční, tak českou. 

Podobně jako sborník Theories of New Regionalism: a Palgrave Reader se i další 

sborníky věnují novému regionalismu komplexně, tedy představují teorii z různých 

pohledů, od ekonomického, socializačního, až po pohled mezinárodních vztahů. 

Z novější literatury byly pro práci přínosné zejména sborníky International Political 

Economy of New Regionalisms politologa Timothy M. Shawa zabývající se 

regionalismem jak po teoretické stránce, tak nabízející i několik případových studií 

nového regionalismu po celém světě; publikace Regions and Powers17 odborníků na 

mezinárodní vztahy a bezpečnostní studia Barryho Buzana a Oleho Weavera, 

zabývajících se zejména pohledem bezpečnostních studií a mezinárodních vztahů,  

a dále pak i velkou měrou sborník Global Politics of Regionalism: Theory and Practice18 

editovaný politoložkou Marry Farrell, který nabízí současnou diskuzi o novém 

regionalismu v podání politologů Björne Hettneho, Fredricka Söderbauma, Louise 

Fawcett, Luka van Langenhova a dalších. Z české literatury pak práce využívá publikace 

asi dvou nejvíce uznávaných odborníků na regionalismus, a to Evropa regionů19 od 

politologa Ladislava Cabady a kolektivu a Nový regionalismus-teorie a případové 

studie20 politologické ekonomky Evy Cihelkové, které jsou významné především díky 

uvedení terminologie nového regionalismu do českého prostředí. V literatuře o novém 

                                                 
16 Söderbaum, Fredrik a Shaw, Timothy M., eds. Theories of new regionalism:a Palgrave reader, 
(Palgrave Macmillan: 2003). 
17 Buzan, Barry a Weaver, Ole. Regions and Powers, (Cambridge University Press: 2003). 
18 Farrell, Mary, eds. Global Politics of Regionalism : Theory and Practice, (Pluto Press: 2005).  
19 Cabada, Ladislav a kolektiv. Evropa regionů, (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk: 
2009). 
20 Cihelková, Eva a kol. Nový regionalismus : teorie a případová studie (Evropská unie), (C.H. 
Beck: 2007). 
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regionalismu mají své nezastupitelné místo rovněž i akademické články. Práce využívá 

zejména článků politologů Petera Jaye (Regionalism as Geopolitics),21 Iana Dease  

a Alexe Lorda (From a New Regionalism to an Unusual Regionalism: The Emergence of 

Non-standard Regional Spaces and Lessons for the Territorial Reorganisation of the 

State)22 a Yrynena Raima (Regionalism: Old and New).23  

Pro zkoumání fungování socializace mezi mezinárodními aktéry, a to ať již 

v rámci mezinárodní instituce typu Evropské unie, nebo i principy, kterými se 

socializace v mezinárodních vztazích řídí a jaké jsou podmínky a mechanizmy 

socializace, práce využívá zejména dvou publikací z pera politologa a právníka 

Jeffreyho Checkela. První publikací je článek International Institutions and Socialization 

in Europe: Introduction and Framework24 z roku 2005 a druhou článek Getting 

Socialized to Build Bridges: Constructivism and Rationalism, Europe and the Nation-

State,25 který Checkel vydal spolu s politologem Michaelem Zlirnem. Další prací, jež 

byla využita pro zkoumání socializace v mezinárodních vztazích byl článek od 

politoložky Liebet Hooghe Several Roads Lead to InternationalNorms, but Few Via 

International Socialization: A Case Study of the European Commission.26 

Literatura regionalismu je do značné míry eurocentrická. Louise Fawcett to 

přičítá tomu, že nejúspěšnější a nejpokročilejší modely regionalismu je možné nalézt 

právě v Evropě, případně pak v severní Americe.27 Eurocentrismus a následování 

evropského modelu může být ale také jistým projevem přesvědčení, že právě unijní 

model je ten nejlepší a regionalizace je do velké míry automaticky spojena se 

                                                 
21 Peter, Jay. „Regionalism as Geopolitics“, in Foreign Affairs 58, č. 3 (1980):  485–514. 
22 Deas, Ian a Lord, Alex. „From a New Regionalism to an Unusual Regionalism? The Emergence 
of Non-standard Regional Spaces and Lessons for the Territorial Reorganisation of the State,“in 
Urban Studies 43, č. 10 (2006):  1847–1877. 
23 Raimo, Yrynen. „Regionalism: Old and New,“ in International Studies Review 5, č. 5 (2003):  
25–51. 
24 Checkel, Jeffrey T. „International Institutions and Socialization in Europe: Introduction and 
Framework,“ in International Organization 59, č. 4 (2005):  801–826.  
25 Checkel, Jeffrey T. a Zlirn, Michael.“Getting Socialized to Build Bridges: Constructivism and 
Rationalism, Europe and the Nation-State,“ in International Organization 59, č. 4 (2005):  
1045–1079. 
26 Hooghe, Liesbet. „Several Roads Lead to International Norms, but Few Via International 
Socialization: A Case Study of the European Commission,“ in International Organization 59, č. 4 
(2005):  861–898. 
27 Fawcett, Louise. „Exploring Regional Domains: A Comparative History of Regionalism,“ in 
International Affairs 80, č. 3 (2004):  435. 
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západními hodnotami. Tento názor je možné vidět u Petera Jaye, který poukazuje 

v této spojitosti na to, že země třetího světa nedisponují „dědictvím, schopnostmi  

a hodnotami Západu.“28 V rámci literatury o novém regionalismu je tak možno nalézt 

řadu publikací, které se věnují Evropské unii jako modelu (například European Union 

and New Regionalism: Regional Actors and Global Governance in a Post-Hegemonic 

Era29 od politologa Maria Telé), nebo pouze vybraným aspektům unijní integrace.  

Eurocentrismus se vyznačuje z pochopitelných důvodů i u literatury věnované 

parlamentní spolupráci. Kromě studií Evropské komise je však všeobecným znakem 

literatury zabývající se novým regionalismem malá pozornost věnovaná  roli institucí, 

stejně jako parlamentní regionální spolupráci. Parlamentní spolupráce je navíc 

doposud opomíjenou oblastí nejen evropského regionalismu a integrace, 

 ale i samotných mezinárodních vztahů. Přesto je možné najít několik publikací 

z posledních let, které parlamentní spolupráci v mezinárodním prostředí věnují 

pozornost. Nejvíce je prozkoumána spolupráce národních parlamentů členských států 

Unie a to například v oblasti zahraniční politiky, snižování demokratického deficitu, 

nebo domácích záležitostí a spravedlnosti. Pro práci byly využity sborníky představující 

regionální parlamentní spolupráci v obecném teoretickém náhledu, a to Practices of 

Inter-Parliamentary Coordination in International Politics: The European Union and 

Beyond politologů Bena Cruma a Johna Erika Fossuha,30 Crafting cooperation: regional 

international institutions in comparative perspective31 politologů Amitava Acharya, 

Alaistaira Iaina Johnstona a Parliamentary Dimensions of Regionalization and 

Globalization: The Role of Inter-Parliamentary Institutions32 editované Oliverem 

Costou, Clarissou Dri a Steliosem Stavridisem. Litratura o parlamentní spolupráci spadá 

do obecnější debaty o parlamentní diplomacii, o níž píší zejména politoložka Christiane 

                                                 
28 Peter, Jay. „Regionalism as Geopolitics“, in Foreign Affairs 58, č. 3 (1980): 486–487. 
29 Telé, Mario, eds. European Union and New Regionalism : Regional Actors and Global 
Governance in a Post-Hegemonic Era, (Ashgate: 2007). 
30 Crum, Ben a Fossuh, John Erik, eds.  Practices of Inter-Parliamentary Coordination in 
International Politics: The European Union and Beyond, (ECPR-Studies in European Political 
Science: 2013). 
31 Acharya, Amitav a Johnston, Alaistair Iain, eds. Crafting cooperation: regional international 
institutions in comparative perspective, (Cambridge University Press: 2007). 
32 Costa, Oliver, Dri, Clarissa a Stavridis, Stelios, eds.Parliamentary Dimensions of 
Regionalization and Globalization: The Role of Inter-Parliamentary Institutions, (Palgrave 
Macmillen: 2013). 
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Kraft-Kasack, (Transnational Parliamentary Assemblies: A Remedy for the Democratic 

Deficit of International Governance?),33 Robert Cutler (International Parliamentary 

Instutitions as Organizations)34 a politolog Malamud Andrés (spolu se Steliosem 

Stavridisem Parliaments and Parliamentarians as International Actors).35 Právě tyto 

články poskytují velmi dobrý vhled do problematiky parlamentní diplomacie  

a teoretického přístupu ke zkoumání tohoto tématu. 

Co se týče západního Balkánu, rozsáhlá literatura zabývající se angažmá EU 

v regionu, případně samotné regionální spolupráce mezi zeměmi západního Balkánu, 

se téměř výhradně věnuje nejrůznějším oblastem spolupráce právě s výjimkou 

parlamentní spolupráce. Parlamentní spolupráce v regionu západního Balkánu  

a programy podpory ze strany EU jsou, co se týče literatury, témata zcela opomíjená. 

Práce tak využívá téměř výhradně primárních zdrojů, zejména oficiálních dokumentů 

Evropských institucí, národních parlamentů zemí západního Balkánu, Rady pro 

regionální spolupráci (Regional Cooperation Council, RCC), Konference výborů 

národních parlamentů zemí Stabilizačního a asociačního procesu zabývajících se 

evropskými záležitostmi (Conference of the European Integration Parliamentary 

Committees of States participating to the Stabilisation of Association Process, COSAP)  

a Cetinjského parlamentního fóra (Cetinje Parliamentary Forum, CPF), kteří jsou jako 

aktéři přítomni procesu regionalizace. 

 

Struktura práce 

Práce je členěna do čtyř částí. Po počátečním představení práce a uvedení do 

problematiky se práce ve třech kapitolách věnuje samotným programům Evropské unie 

na podporu parlamentní spolupráce v regionu západního Balkánu. Nejprve jsou 

popsány programy Evropského parlamentu a pak programy financované z prostředků 

IPA na podporu regionální parlamentní spolupráce a posléze je i identifikován 

socializační mechanizmus u každého ze sledovaných programů. V další kapitole je pak 

                                                 
33 Kraft-Kasack, Christiane. „Transnational Parliamentary Assemblies: A Remedy for the 
Democratic Deficit of  International Governance?,“ in West European Politics 31, č. 3 (2008). 
34 Cutler, Robert. „International Parliamentary Instutitions as Organizations,“ in Journal of 
International Organizations Studies 4, č. 1 (2013). 
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věnována pozornost prostředí, v němž socializace u socializovaných, tedy zemí 

západního Balkánu, probíhá. Popsány tak jsou role a kapacita národních parlamentů, 

domácí národnostní i politická (ne)stabilita, stav demokracie a bilaterální vztahy 

v regionu. Poslední část uzavírá práci analýzou efektu, tedy výsledku propojení 

socializačního mechanizmu a prostředí, v němž systém operuje. Závěrečná část tak 

analyzuje efektivitu a relevanci socializačních mechanizmů a rovněž identifikuje hlavní 

příčiny úspěchu politiky podpory regionální parlamentní spolupráce, či případného 

neúspěchu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
35 Malamud, Andrés a Stavridis, Stelios. Parliaments and Parliamentarians as International 
Actors, Ashgate, 101–115, http://apps.eui.eu/Personal/Researchers/malamud/Ashgate-
Malamud-Stavridis.pdf (přístup 12.9.2014),  
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1. Výzkumný rámec 

1.1 Starý a nový regionalismus 

Regionalismus tvoří vedle unilateralismu a multilateralismu jeden ze základních 

pohledů na světové uspořádání v rámci teorií mezinárodních vztahů. Poprvé se 

regionalismus jako teorie objevil v padesátých letech, a to díky politologovi Josephu 

Nye, který představil svoji vizi vznikajících regionů světa. Nye definoval vnitřní region 

jako počet států spojených geografickou souvislostí a mírou jisté vzájemné závislosti  

a mezinárodní regionalismus jako budování vztahů a spojení na mezinárodní úrovni 

s cílem vytvořit region. I díky vývoji Evropského hospodářského společenství jakožto 

exemplárního případu regionalizace a integrace regionu vedle dalších četných případů 

regionalizace například v zemích třetího světa. Tato vlna regionalismus se opírala 

zejména o fenomén spolupráce zemí vedené na státní úrovni a region tak byl 

výsledkem mezinárodní spolupráce. Ke konci šedesátých let se zdálo, že v porovnání 

s novými teoriemi regionalismus již ztrácí dech.  

Osmdesátá léta přinesla velký krok zpět k původním plánům vytvořit jednotný trh 

v Evropském společenství. Ke konci osmdesátých let spolu s nástupem Jacquesa 

Delorse do čela Evropské komise dostala evropská integrace nový popud a s ní  

i regionalismus jako teorie mezinárodních vztahů. Měnící se svět, nové výzvy, otevření 

a liberalizace světového obchodu, díky němuž bylo obtížnější se izolovat, a vlna vzniku 

nových regionálních uskupení včetně právě přeměny Evropské unie daly vyvstanout 

otázce, proč a jak se tato regionalizace děje, kdo dává vzniknout regionům a proč 

regiony vznikají v těchto formách a hranicích, v jakých vznikají. Nový regionalismus tak 

reagoval především na novou situaci v mezinárodním prostředí i na nové pojetí 

regionu. Nejen od první vlny regionalismu, ale i od pádu Železné opony došla 

mezinárodní komunita velké změny, ke slovu se dostaly multilateralismus a globalizace.  

Jak upozorňuje Ladislav Cabada a kolektiv, „přístupů jak zkoumat regionalismus a 

regiony je nezbytné množství, je vždy tedy nutné si vybrat jen určitý segment.“36 Ačkoliv 

v současné debatě ohledně regionalismu dominují především političtí vědci  

a mezinárodní ekonomové, je regionalismus možné zkoumat rovněž relativně nově 

                                                 
36 Cabada, Ladislav a kolektiv. Evropa regionů, (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk: 
2009),  5. 
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z pohledu evropských studií, mezinárodní geografie, nebo mezinárodních vztahů.37 

Právě pohled mezinárodních vztahů je využit pro účely této práce. Důvodem pro výběr 

pohledu mezinárodních vztahů je fakt, že ačkoliv by teorie mezinárodních vztahů byly 

také schopny vysvětlit motivace aktérů k regionalizaci jakožto vyjednávání mezi 

hlavami států, jak poznamenává Andrew Hurrell „je až příliš limitující vidět 

regionalismus pouze skrze koalice, aliance a řadu mezinárodních organizací.“38 Pro 

nahlížení na nový regionalismus z pohledu mezinárodních vztahů mluví nejen fakt, že 

na rozdíl od samotných teorií mezinárodních vztahů je nový regionalismus lépe 

vysvětlit chování aktérů vedoucích k regionalizaci díky zahrnutí kulturních, 

ekonomických, politických a sociálních aspektů do rozhodování aktérů, ale mluví pro to 

i to, že jakožto doména politiků musí být parlamentní spolupráce brána v potaz optikou 

interakce státních aktérů, tedy optikou mezinárodních vztahů. 

1.2 Regionalizace z pohledu nového regionalismu 

Jestliže regionalizace v padesátých letech byla vnímána jako proces ze shora, jako 

proces spolupráce mezi státy vynucené například bezpečnostní otázkou, nový 

regionalismus uznává, že regionalizace je „dobrovolný proces vycházející z vnitra 

regionu.“39 A nový regionalizmus musí rovněž čelit novým výzvám. Politický ekonom 

Andrew Gamble jde ještě dále a tvrdí, že národní státy se staly anachronizmy, neboť 

čelí fenoménům, které nejsou schopny kontrolovat.40 Podobného názoru je i Luk van 

Langenhove, který dodává, že v globalizovaném prostředí státy již nejsou jediným 

aktérem, který by měl monopol na zajištění potřeb občanů, podle něj se objevil nový 

                                                 
37 Andrew Hurrel kritizuje současnou praxi nahlížení na regionalizmus jak skrze teorie 
mezinárodních vztahů, tak vůbec skrze teorii regionalizmus. Podle něj je regionalizace důležitá 
pouze pro vlastní region, ale nejedná se o problematiku zajímavou pro jakoukoliv teorii nebo 
teoretické zkoumání. Navíc mnohdy se jedná pouze o popis událostí skrze jazyk teorie. (in 
Hurrell, Andrew. „Regional Dimension in International Relations Theory,“ in Global Politics of 
Regionalism : Theory and Practice by Mary Farrell, eds., (Pluto Press: 2005),  39.) 
38 Ibidem. 
39 Hettne, Björn. „The New Regionalism Revisited,“ in Theories of new regionalism:a Palgrave 
reader by Fredrik Söderbaum a Timothy M. Shaw, eds., (Palgrave Macmillan: 2003), 23. 
40 Gamble, Andrew. „Regional Blocs, World Order and the New Medievalism,“ in European 
Union and New Regionalism : Regional Actors and Global Governance in a Post-Hegemonic Era 
by Mario Telé, eds., (Ashgate: 2007), 22–24. 
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způsob vládnutí.41 Na druhou stranu Mary Fawcett považuje nastalou situaci ne za 

zničení národního státu, ale za uvolnění, za stav, kdy státy a zejména pak regiony mají 

možnost volně definovat svoji identitu a účel.42  

1.2.1 Region 

Region vnímaný optikou nového regionalismu je mnohem volnější a méně striktně 

svázaný s pohledem na regiony v klasickém pojetí mezinárodních vztahů, tedy jakožto 

formální jednotky, uskupení států. Nový regionalismus totiž regionem chápe velké 

množství nejrůznějších jednotek. Tato volnost vůči možnostem prozkoumat komplexní 

formy regionů však může vést často nejen k záměně pojmů,43 ale i k vyprazdňování 

pojmu region.44 Nový regionalismus rozlišuje regiony na základě interních a externích 

charakteristik – mělké, hluboké, důležité, nedůležité, formální, neformální, 

institucionalizované, neinstitucionalizované, legální, nelegální, a jiné.45 Politolog 

Philippe De Lombaerde nabízí rozlišení na supranárodní regiony, tedy regiony 

shromažďující několik států; subnárodní region existující jako subjednotka národního 

státu a přeshraniční regiony.46 A zatímco De Lombaerde přiznává největší důležitost 

geografické blízkosti, pro politologa Yrynena Raima je důležitá funkčnost region, tedy 

neteritoriální definice regionu skrze faktory jako kultura nebo trh.47 Eva Cibulková  

a kolektiv pak nabízejí ještě jednodušší definici nacházející se v souladu s optikou 

mezinárondních vztahů. Region je podle nich totiž „seskupení (uskupení) dvou či více 

zemí, která nabývají různého stupně integrace (resp. spolupráce).“48 

                                                 
41 Slocum, Nikki a Van Langenhove, Luk. „Identity and Regional Integration,“ in Global Politics 
of Regionalism: Theory and Practice, Marry Farrell, eds., (Pluto Press: 2005), 141. 
42 Fawcett, Louise. „Regionalism from an Historical Perspective“ in Global Politics of  
Regionalism: Theory and Practice, Marry Farrell, eds., (Pluto Press: 2005), 30. 
43 Cabada, Ladislav a kolektiv. „Evropa regionů,“ 13. 
44 Raimo, Yrynen. „Regionalism: Old and New,“ in International Studies Review 5, č. 5 
(2003):25. 
45 De Lombaerde,Philippe. „Comparing Regionalisms: Methodological Aspects and 
Considerations,“ in The Ashgate Research Companion to Regionalisms by M. Shaw, Timothy, 
Grant, Andrew a Cornelissen, Scarlett, eds, (Ashgate Research: 2012), 33–34. 
46 De Lombaerde, Philippe, Söderbaum, Fredrik, Van Langenhove, Luk a Baert, Francis. 
„Problems and Divides in Comparative Regionalism,“ in Comparative Regional Integration by 
Finn Laursen, ed., (Ashgate: 2010),  23. 
47 Raimo, Yrynen. „Regionalism: Old and New,“ 26–27. 
48 Cihelková, Eva a kol. Nový regionalismus : teorie a případová studie (Evropská unie), (C.H. 
Beck: 2007),  5. 
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Nový regionalismus se tedy zabývá „pravými regiony“, jak tvrdí Hettne. Regionem, 

který je organický, vyvíjí se a mění spolu s časem.49 Zcela nové je také 

konstruktivistické pojetí regionu. Söderbaum považuje region za sociální konstrukt 

vznikající tím, že je tento pojem kvitován v diskuzi, že je mu vložen život na rétorické 

rovině,50 a Shapiro dodává, že regiony mohou být definovány a ustavovány nejen silou 

myšlenek, ale i činů. Podle Neumanna je pak důležité, kdo je původcem myšlenky. 

„Regiony jsou smyšlené komunity. Existenci regionů předchází existence budovatelů 

regionů. Těmi jsou političtí aktéři, kteří jako součást svého politického projektu vidí 

důvod vytvořit region.“ Budování regionu je započato tam, kde se region objevuje 

v diskuzi, v diskurzu.51 A bude-li region v diskuzích dostatečně dlouho, stane se něčím 

automaticky daným, přijatým.52 Podle Barryho Buzana a Oleho Weavera však ani tyto 

ontologické kvality nepovedou ke změně statusu na aktéra.53 

1.2.2 Proces regionalizace 

Politolog Helge Hveen upozorňuje na rozdíl mezi regionalismem, což je plán, 

něco jako cestovní mapa s cíli, a regionalizací, tedy procesem výměny kontaktů  

a vlastní spolupráce.54 Pojetí regionalizace je samozřejmě mnoho. Ať už se jedná  

o Björneho Hettneho, pro nějž je regionalizace komprehensivní, vícedimenzionální, 

společenský a politický proces; Roberta Coxe, který za regionalizaci označuje 

reorganizaci regionálního prostoru na ekonomické a sociální úrovni jakožto důsledek 

vyjednávání a smlouvání mezi státy; či teoretika mezinárodních vztahů Karla 

Deutscheho, který se svojí komunikační transakční teorií klade důraz na výměnu 

komunikace a transakcí. Všichni se ale shodují, že míra komunikace a vzájemné 

závislosti je nevídaná, a to do takové míry, že regionalizace překračuje westfálské 

pojetí státu.55 Důležité však je, že regionalizace je vždy proces, který má nejen vlastní 

                                                 
49 Hettne, Björn. „The New Regionalism Revisited,“ 24. 
50 Ibidem,  27. 
51 Region jako nástroj v komunikaci není přítomen pouze u Ivera B. Neumanna, ale i u Luka Van 
Lagenhova, který region označuje za jazykový nástroj, jímž je možné pojmenovávat útvary, 
které nejsou sice státy, ale jsou jim vlastní jisté charakteristiky regionu (in Van Langenhove, 
Luk. Building regions:  the regionalization of the World Order,  (Ashgate Pub: 2011), 65.) 
52 Neumann, Iver B. „A Region-Building Approach,“ 161–162. 
53 Buzan, Barry a Weaver, Ole. „Regions and Powers“, 27. 
54 Hveem, Helge. „The Regional Project in Global Governance,“ 83. 
55 Hettne, Björn. „The New Regionalism Revisited,“ 24–34. 



   

 

22 

  

interní dynamiku, ale který je závislý i na širších geopolitických a ekonomických 

vstupech.56 Louise Fawcett rozlišuje na regionalizaci skrze podporu vztahů mezi 

regionálními skupinami institucionalizovanou formou mezistátních uskupení, tedy 

měkkou regionalizací a tvrdou regionalizací založenou na spolupráci na úrovni 

organizací, přičemž tvrdá regionalizace často předchází té měkké.57 Koncept jakési 

měkké regionalizace uvádí i Philippe De Lombaerde, pro něhož je regionalizace novým 

stylem networkingu a zejména pak hybridní diplomacie, a Eva Cibulková a kolektiv, pro 

něž je regionalizace spontánní jev. V jejich pojetí se tedy nejedná o výsledek politiky 

států.58 Právě jistá neformálnost a autonomnost regionalizace může být v kontrastu 

s intruzivním typem regionalizace, který zavádí Amitav Acharya. Podle něj je nutné 

rozlišovat integrativní a intruzivní regionalizaci. A zatímco integrativní regionalizace je 

založena na aktivní participaci aktérů a všeobecném souhlasu k procesu, intruzivní 

regionalizace není příkladem dobrovolné spolupráce, ale spolupráce jako výsledku 

donucení.59  

Velkou otázkou pro regionalismus představuje, co aktéry, v případě této práce 

státy západního Balkánu, vede k tvorbě regionu.  Jak uvádí Cabada a kolektiv, koncept 

regiotvornosti je „tendence aktérů a procesů uvnitř dané jednotky utvářet ji jako 

specifický region“.60 Všeobecně lze rozdělit motivaci aktérů na vnitřní a vnější na 

základě původu motivace k regionalizaci. Jak upozorňuje Jeffrey Checkel, vnitřní 

pohnutky politiků mohou být buď společenské, nebo materiální.61 Björne Hettne 

v podpoře regionalizace vidí snahu států zajistit si efektivní zastoupení na globální 

úrovni, přičemž všechny projekty podle něj vznikají v rámci politických diskuzí, či 

v procesu rozhodování politických elit. Hettne pak samozřejmě neopomíjí zdůraznit, že 

regionalizace přispěla k řešení řady problémů sužujících státy, a které kvůli své 

nadnárodní či přeshraniční dimenzi nebylo možné efektivně řešit na národní úrovni. 

Fredrik Söderbaum jde ještě dále a uvažuje o čistě osobních pohnutkách politiků jako  

o hlavní motivaci ke spolupráci. Jeho koncept stínového regionalismu (shadow 

                                                 
56 Van Langenhove, Luk. „Building regions:  the regionalization of the World Order,“  47–48. 
57 Fawcett, Louise. „Regionalism from an Historical Perspective“, 24. 
58 Cihelková, Eva a kol. „Nový regionalismus : teorie a případová studie (Evropská unie),“  8–9. 
59 Acharya, Amitav. „Regionalism and the Emerging (Intrusive) World Order,“  224–225.  
60 Cabada, Ladislav a kolektiv. „Evropa regionů,“ 8. 
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regionalism) argumentuje, že aktéři využívají, či přímo zneužívají, své pozice v rámci 

státního aparátu k maximalizaci svého osobního užitku skrze vytvoření komplexního 

systému regionálních vztahů. Regionalizace je tak využívána k osobnímu obohacení, 

podpoře vlastních zájmů a ukotvení postavení. Vše je pouze hra k posílení vlastní image 

jak na domácí, tak na mezinárodní půdě.62 Mikroskopická personální rovina 

jednotlivých aktérů je naprosto klíčová také pro politology Marianne Marchand  

a Timothy M. Shawa, podle nichž osobní strategie, významy, které přidávají aktéři 

jednotlivým činům a pojmům hrají klíčovou roli. Právě zkoumání těchto parametrů má 

totiž umožnit vysledovat vzorce chování aktérů regionální spolupráce.63 

Helge Hveen se kromě tradičních motivů jako maximalizace užitků, snížení 

transakčních nákladů a bezpečnosti soustředí také na vytváření regionální identity. 

Podle něj vznikají regiony i s cílem identifikovat a chránit, „co je chápáno jako základní 

kulturní základy, socio-ekonomický charakter regionu.“64 Podobný názor zastává také 

Luk Van Langenhove, podle něhož má regionalizace kolektivistický charakter v tom, že 

spoluprací se vytváří prostor pro sociální transformaci více či méně formální, která je 

limitována právě národními zájmy hráčů.65  

Ne u všech případů regionální spolupráce však přichází impuls k činům zevnitř 

samotného regionu. Takovéto situace, kdy mezinárodní organizace nebo instituce 

nabízí vládě jiného státu pozitivní motivaci k regionální spolupráci formou například 

pomoci či členství pod podmínkou splnění jistých institucionálních norem, nazývá 

politolog Frank Schimmelfenning „posílením“ (reinforcement).66 Právě předvstupní 

programy EU jsou typickým příkladem tohoto „posílení“. Původem iniciace 

regionalizace se zabývají rovněž Björn Hettne, Helge Hveen a Iver. B. Neumann. Hettne 

rozlišuje tři aktivity simultánně probíhající na třech úrovních, a to v rámci 

                                                                                                                                               
61 Acharya, Amitav a Johnston, Alaistair Iain, eds. Crafting cooperation: regional international 
institutions in comparative perspective, (Cambridge University Press: 2007), 224. 
62 Söderbaum, Fredrik. „Formal and Informal Regionalism,“ in The Ashgate Research 
Companion to Regionalisms by M. Shaw, Timothy, Grant, Andrew a Cornelissen, Scarlett, eds, 
(Ashgate Research: 2012), 60–61. 
63 Marchand, Marianne a M. Shaw, Timothy. “The Weave-World: The Regional Interweaving of 
Economies, Ideas and Identities,“ in Theories of new regionalism:a Palgrave reader by Fredrik 
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celosvětového systém, meziregionální vlivy a vnitřní pochody uvnitř regionu.67 Helge 

Hveen naopak rozděluje na u evropských studií známý model ze zhora–dolů (top-down) 

a ze zdola–nahoru (bottom-up). Regionalizace ze zdola–nahoru může vyústit ve dvě 

řešení, a to 1) situaci plné vzájemné závislosti, kdy spolupráce přeroste akorát ve 

smlouvání (bargaining), 2) budování aliancí. V situaci, kdy je na regionální úrovni 

přítomno vícero problémů, které je možné řešit na regionální (tedy na nadnárodní) 

úrovni efektivněji než na té národní, dochází k budování koalic a sbližování národních 

politik, což jako vedlejší účinek navíc slouží politikům jako nástroj v boji proti domácí 

opozici. Ze zhora–dolů přístup se naopak zaměřuje na regionalizaci jako strategii aktérů 

jak čelit výzvám způsobených globalizací, a to zejména v situacích, kde národní státy 

nejsou schopny ve své limitaci řešit a čelit těmto problémům. Hveen totiž odmítá, že by 

globalizace oslabila státy, pouze konstatuje, že jim zredukovala prostředky jak 

efektivně spravovat své národní záležitosti bez zásahu vnějších vlivů.68 Neumann pak 

představuje koncepce zevnitř–vně (inside-out), který se soustředí na kulturní či 

civilizační regionalizaci, která přiznává vytvoření jádra regionalizace, v němž jsou si 

společné znaky a charakteristiky subjektů nejvíce podobné a v němž je interakce 

rovněž nejsilnější, a zvenčí–dovnitř (outside-in) zdůrazňující geopolitickou rovinu, tedy 

vztahy a spolupráci velkého množství nejrůznějšího spektra aktérů z různých úrovní.69 

Další velkou otázkou pro regionalizmus je, jakých forem regiony nabývají skrze 

proces regionalizace. Ačkoliv přístupy k regionalizaci mohou být různé, výsledkem by 

měl být region různých forem s různě silnými vazbami a mírou propojenosti. Podle 

Björna Hettneho existuje pět fází regionalizace, 1) regionální prostor, definován spíše 

geograficky, bez užších cílených vazeb, 2) regionální komplex, tedy těleso disponující  

s existujícími vazbami, avšak ne příliš vyvinutými, 3) regionální společnost, která může 

být organizována, či spontánní v různých oblastech od kultury po ekonomiku  

4) regionální komunita, v níž existuje dlouhotrvající organizační rámec, který 

propagující sociální komunikaci a konvergenci hodnot, a 5) regionální 
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institucionalizované zřízení, tedy například Evropská unie.70 A právě fáze regionální 

komunity, případně regionálního institucionalizovaného zřízení jsou fáze, kterých by 

mělo být v regionu západního Balkánu s pomocí programů EU dosaženo. 

1.2.3 Regionalizace a vliv prostředí 

Započetí regionální spolupráce však automaticky neznamená, že bude dosaženo 

regionální komunity či dokonce institucionalizovaného zřízení, v jejich rámci bude 

velmi jednoduché řešit nastalé problémy, či že vůbec bude možné dosáhnout rozvoje  

a pokroku v dané oblasti, ačkoliv je region velmi propojený a harmonizovaný a země 

úzce spolupracují, což je dokazatelné i na samotném případu nejvíce rozvinutého 

regionálního tělesa ve světě, Evropské unii. Ani Unie ale není schopná dostatečně 

efektivně řešit řadu svým problémů z rozličných důvodů.  

Jak upozorňuje Hveem, regionalizace je politický projekt a jako takový může 

samozřejmě selhat.71  Podmínky úspěchu můžeme rozdělit do několika skupin, a to 

strukturální, politické a charakter vlastní regionalizace. 

Strukturální nastavení, či prostředí, v němž má regionální spolupráce fungovat, 

jsou velmi důležité pro konečný výsledek snahy regionalizovat. Na té obecné úrovni je 

důležité, do jaké míry je vůbec možné propojit ideje, materiální kapacitu regionu  

a samotné instituce. Velkou pozornost právě strukturálním bariérám a nastavení 

věnuje ve své práci ekonom Percy Mistry. Podle něj musí regionalizace bojovat 

s neekonomickými barierami jako etnicita, politická nestabilita, špatné institucionální 

nastavení a neschopnost přijmout strukturální změnu. Velké nároky klade Mistry na 

veřejnou správu zemí. Právě v rozvojových zemích je častým úkazem nedostatek 

dobrých institucí, v mnoha případech se jedná o překrývající pravomoci a soutěžení 

institucí, přičemž pro efektivní a úspěšnou regionalizaci je potřeba právě stabilní  

a fungující veřejná správa. Rovněž nestabilní domácí politická scéna je zásadní bariérou 

procesu regionalizace, Mistry dokonce udává, že nestabilita může zvrátit až roky práce 

na regionálním projektu. Právě politická scéna a institucionální nastavení veřejného 
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prostoru mají velký vliv na schopnost přizpůsobit se a podstoupit strukturální změny, 

které jsou klíčové pro úspěch budování regionu.72 Za podmínku v rámci strukturálního 

nastavení lze počítat také dobu a etablovanost regionálního projektu. Ty regiony, které 

přetrvají první fázi ustavování se a etablují se dostatečně, ve většině případů pokračují 

dále v existenci tehdy, pokud jsou schopny přinést výsledky ve funkční oblasti 

(například životního prostředí, atd.), nebo přispějí k dosažení nějakého politického cíle 

na supranárodní úrovni.73 

V politické rovině hraje prim vůle aktérů něco změnit, přistoupit k regionálnímu 

projektu. Jak správně upozorňuje politický ekonom Walter Mattli, k institucionální 

změně dojde pouze tehdy, pokud zde bude touha něco změnit, a ta může být u politiků 

podpořena ziskem, který z integrace plyne.74 Mittleman pak dodává, že aktivita politiků 

k činnům je zásadní a to i přesto, že stát je oslaben globalizací. Aktéři totiž musí být 

proaktivní a musí podporovat realizaci regionálního projektu skrze budování 

infrastruktury, transakcí, atd.75 Mistry s názorem Mattliho koresponduje, podle něj je 

však u věcných politik politická vůle často nízká, neboť závisí na veřejné podpoře, na 

vlivu a tlaku místních reálií. V případě regionalismu je důležité i to, jak moc je otázka 

regionalizace mainstreamována v politickém prostředí a do jaké míry je i vlastní 

politikům a úředníkům, čili jak vysoko mají samotní politici a úředníci projekt budování 

regionu na svém seznamu priorit.76 V rámci každého politického projektu se vyskytují 

aktéři s odlišnými, často soupeřícími vizemi regionu,77 svoji váhu tak má i to, jak jsou 

politici schopní dosáhnout svých cílů diplomatickou cestou, jak dobře jsou schopni hrát 

politikou hru. Ochota ke změně ale není důležitá pouze na domácí scéně, ale i na té 

samotné regionální.  Louise Fawcett pak poukazuje na kapacitu jednání členů uskupení 
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jako na důležitý faktor pro úspěšnost regionální spolupráce. Pokud totiž členové nejsou 

ochotni nebo neschopni naplnit očekávání stanovená ve smlouvách, případně jiných 

forem dohod, další pokrok spolupráce může váznout. Tam, kde přetrvává 

podezřívavost a pocit konkurence, jsou možnosti rozvíjet spolupráci limitované.78  

V potaz je však nutné vzít rovněž dnešní propojenost domácích a celosvětových 

politických scén. Díky globalizaci není téměř žádný stát schopen se zcela izolovat od 

vnějších vlivů. Jakékoliv změny na úrovni region mají samozřejmě dopad i na národní 

úroveň, regionální spolupráce je tak příkladem interaktivního víceúrovňového modelu 

politiky. Otázkou však zůstává, zda jsou pro vývoj politiky v dané zemi důležitější 

domácí, či celosvětové a externí vlivy, a jakou roli mají třeba mezinárodní instituce 

v nastavení pravidel a standartu pro tu danou zemi.79 

I přesto, že se v posledních 25 letech počet regionálních projektů výrazně stoupl 

a forma a hloubka regionalizace u každého projektu je odlišná, otázka jak uspět, je 

přítomna u všech. Svoji roli hrají efektivita a rychlost regionalizace, stejně jako 

legitimita či správné načasování. Pro Percyho Mistry je rychlost regionální integrace 

otázka dvojí tranzice (twin transition), tedy jak rychle dochází ke změně u domácí 

politiky a ekonomiky.  Samotná rychlost je pak ovlivněna i 1) vzdáleností  

a komplementárností partnerů, 2) rozdílnými úrovněmi ve vývoji zemí, 3) mírou 

rozvoje infrastruktury integrace, tedy jaké je zázemí pro integrační proces, 4) rozdíly 

v ekonomické, sociální stabilitě režimů, 5) rychlosti možné konvergence politik, 6) 

politickými postoji aktérů k projektu regionalizace.80 Pro Helgeho Hveema hraje 

zásadní roli efektivita, tudíž i legitimita projektu, neboť efektivita je nástrojem 

legitimity. Regionalizace je pro Hveema proces výměny kontaktů a budování 

spolupráce, z tohoto pohledu je možné efektivitu definovat také jako míru, do jaké jsou 

aktéři schopni dosáhnout a definovat jasné a široce akceptovatelné přijetí projektu  

a toho, že spoluprací bude dosaženo komparativní výhody při řešení mezinárodních 

problémů. Regionalizace je úspěšná, pokud se podaří, aby byla vnímána jako 
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komparativní výhoda v řešení problémů, a pokud užitek převýší náklady.81 A to jak 

finanční, tak především politické.  

Avšak ani otázku legitimity není možné limitovat pouze na efektivitu, svoji roli 

hrají také ideje a hodnoty. Jak upozorňuje Helge Hveem na příkladu Evropské unie, 

instituce jsou legitimní a vlivné jelikož jednou z klíčových hodnot Unie je demokracie  

a silné instituce jsou vnímány jako součást demokracie.82 Bohužel ne všechny zapojené 

země mohou získat z regionalizace stejný užitek, vždy zde bude přítomná jistá 

disproporce. Právě tato nejistota, zda regionalizace přinese užitek, může být 

rozhodujícím faktorem pro neochotu států pokračovat v projektu, případně vůbec 

započít proces budování regionu. Nejistota užitků navíc ve spojení se špatným 

načasováním a tlakem na předčasnou regionální spolupráci mohou být škodlivé  

a neproduktivní, či případně i zhoršit situaci v regionu. Proto musí být regionalizace za 

všech situací vždy tou lepší alternativou, vždy musí být vnímána jako cesta k lepšímu, 

pouze tak budou členové projektu ochotni sdílet část suverenity a projekt bude mít 

šanci na udržitelnost.83  

1.3 Regionalizace jako proces socializace 

Regionalizace v kontextu evropské integrace má silnou socializační dimenzi. 

Bereme-li socializaci jako proces, během něhož se aktér začleňuje do dané společnosti 

skrze adopci norem pramenících ze seznamování se s prostředím, je možné celý 

integrační proces Evropské unie brát jako socializační proces, během něhož 

kandidátské státy přijímají normy ustavené Unií. Mezi těmito normami jsou i dobré 

sousedské vztahy a schopnost mírové spolupráce do té míry, aby země západního 

Balkánu mohly úspěšně zapadnout do matrice unijních vztahů a procesů. A právě 

socializace jako proces, ačkoliv původně využíván v psychologii, byl přijat i v rámci 

studia mezinárodních vztahů.  

Socializace v mezinárodních vztazích je zkoumána skrze identifikaci 

socializačného mechanizmu, identifikaci rámcových podmínek socializace a analýzy 

efektů socializace. Podle Jeffreyho Checkela a Michaela Zlirna může být v rámci 
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mezinárodní organizace implicitní a explicitní spouštěč. Zatímco implicitní spouštěč 

socializace je již samotné členství, nebo příslib členství, explicitní socializace věří, že 

k procesu socializace dochází pouze skrze aktivity aktérů.84  

Přijetí norem je tedy možné chápat jako přechod aktérů od logiky výhodnosti 

k logice vhodnosti. Mechanizmů, jak k tomuto může dojít, je několik. Strategická 

kalkulace předpokládá, že jsou aktéři instrumentálně racionální a snaží se 

maximalizovat své zisky právě skrze změnu chování a přijetí norem. Aktéři mohou být 

motivováni jak materiální odměnou, tak například jinou pozitivní nabídkou, jako třeba 

statusem, atd.85 Podle Franka Schimmelfenninga je strategická kalkulace postavena na 

vypočítávání sebestředných politických preferencí a socializace je tedy pouze proces 

externího vnucování norem, na něž socializovaný může reagovat buď tím, že se 

normám podrobuje jako způsobu vyhnutí se trestům a získání odměny (změní pouze 

své chování, ale již ne své preference), nebo jako způsobu ospravedlnění vlastních 

zájmů a preferencí. Mnozí aktéři se tak podrobí normám pouze rétoricky, aniž by 

adaptovali své názory, postoje a identitu.86  

Mechanizmus hraní rolí má naopak kořeny v kognitivní psychologii, kdy jsou 

aktéři chápáni jako entity s omezeným kognitivním vnímáním a v důsledku i omezenou 

racionalitou. Aktéři tedy nejsou schopni vnímat alternativní možnosti a využívají 

zjednodušeného prostředí, které jim je nabízeno danou institucí. Role je pak přijata 

aktérem proto, že je to pro něj v dané situaci jednodušší. Pro přijetí role je navíc také 

podstatné prostředí. Mechanizmus hraní rolí totiž funguje v prostředí s běžným, 

trvalým a intenzivním kontaktem majícím signifikantní průběh. Právě díky tomuto 

prostředí, v němž se aktéři pohybují, dochází k přijetí norem, neboť aktéři jsou jimi 

obklopeni. Posledním typem socializačního mechanizmu je pak normativní 

přesvědčování, kdy aktéři zcela přechází k logice vhodnosti. Aktéři tedy sami aktivně 

přebírají nabízené argumenty a internalizují je. Pro osvojení nabízených norem je však 
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zcela zásadní při normativním přesvědčování role autoritativní instituce, která musí být 

schopna motivovat aktéra k poznání, analyzování informací. Daná instituce je svým 

způsobem vzorem, jimž se socializovaný chce stát, či v případě mezinárodní instituce 

jejím členem.87 

Co se týče podmínek, či spíše prostředí socializace, mechanizmus socializace 

nefunguje ve vakuu, ale v prostředí a s aktéry s jistou charakteristikou. Je tedy nutné 

vzít v potaz hmatatelné i nehmatatelné charakteristiky jako sílu a motivaci aktérů, 

intenzitu konfliktu, domácí podmínky socializováného, institucionální design 

socializace, prostředí a normy socializujícího, intenzitu a délku kontaktu, domácí 

zkušenosti, individuální charakteristiky, domácí nastavení politiků, typy norem, 

přítomnost učící ho v regionu, síle domácí opozice, a další.88 Pro Liesbet Hooghe je pak 

důležitá i otázka, v jaké formě dochází k interakci mezi mezinárodní organizací  

a socializovaným, případně zda dochází ke stejné socializaci ve všech oblastech, které 

jsou podrobeny socializaci, případně zda jsou některé normy více nakloněné 

k socializaci.89 

1.4 Kritéria výzkumu 

Kritéria výzkumu plynou z výše uvedené teorie nového regionalismu  

a socializace v mezinárodních vztazích. Hlavními kritérii jsou identifikace socializačního 

mechanizmu, identifikace rámcového prostředí socializace a analýza efektů socializace, 

které jsou převzaty ze způsobů zkoumání procesů socializace v mezinárodních vztazích.  

 Vzhledem k nahlížení na regionalizaci optikou mezinárodních vztahů je region 

v práci chápán jako entita několika geograficky blízkých států nacházející se v jistém 

stupni integrace. Regionální úroveň je pak vlastně aréna, v níž dochází ke stykům 

jednotlivých aktérů, tedy mezinárodní organizace jako EU, a národních aktérů, tedy 

parlamentů v zastoupení poslanců a zaměstnanců. Práce zkoumá mechanizmus, skrze 

nějž Evropská unie formou programů financovaných z IPA a zajištěných Evropským 
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parlamentem podporuje aktéry v regionu západního Balkánu ve spolupráci a 

regionalizaci. Podporou projektů směřujících právě na parlamentní regionální 

spolupráci se Evropská unie vlastně snaží prosadit přijetí norem mírových vztahů a 

vzájemné spolupráce mezi jednotlivými stranami, a ve svém důsledku  

i stabilizace regionu v politické a bezpečnostní rovině a zamezení vypuknutí dalšího 

konfliktu. V rámci prvního výzkumného kritéria se tak práce zaměří na identifikaci, 

který socializační mechanizmus z mechanizmu hraní rolí, normativního přesvědčování  

a strategické kalkulace Unie využívá k naplnění tohoto cíle skrze zkoumání u konkrétní 

podoby programů parlamentní regionální spolupráce. Pozornost bude věnována 

principům, designu i prostředkům jednotlivých unijních programů, a typu regionalizace, 

který Unie aplikuje ve sledovaném programu. První kapitola tak bude sledovat zejména 

cíl a prostředky Unie. 

V souvislosti s podobou socializačního mechanizmu se pak práce bude v rámci 

druhého výzkumného kritéria zabývat také prostředím, v němž socializace probíhá. 

Zkoumány budou hmatatelné strukturální podmínky socializovaných, jako například 

postavení a institucionální kapacita parlamentů, domácí politická situace, stav 

demokracie v zemích západního Balkánu a bilaterální vztahy v regionu.  

Třetím sledovaným kritériem je výsledný efekt socializace. Analyzováno tedy 

bude do jaké míry podmínky a typ socializačního mechanizmu, čili vybrané programy 

Evropské unie, ovlivňují podobu vztahů mezi jednotlivými parlamentními aktéry mezi 

zeměmi západního Balkánu, zda aktéři transformovali své postoje, chování, případně  

i strukturu, nebo proč u těchto aktérů k těmto, a dalším změnám plynoucích z cíle 

socializace, nedochází. Toto bude zkoumáno porovnáním skutečného stavu 

parlamentní regionální spolupráce se zamýšlenými cíly programů EU. Analýza 

skutečného vlivu socializace vedená Evropskou unií se tak dotkne i otázky efektivity,90 

tedy zda nastavený systém socializace je schopný „vytvářet prostředí, v němž bude 

                                                 
90 Podle Oslomsko-postupimské řešení měření efektivity režimu je mezinárodní režim efektivní, 
„pokud je schopen přispět k řešení problému, pro nějž byl vytvořen, tj. pokud přispívá k posunu 
z původní situace z režimu směrem k jakémusi kolektivně optimálnímu stavu“. André 
Nollkaemper definuje efektivitu instituce jako míru, do jaké „se chování států institucím 
přizpůsobuje“, respektive míru, do jaké instituce doopravdy posouvá chování aktérů ze 
základní situace.“ Na efektivitu je tak nahlíženo skrze behavioristický přístup, díky němuž je 
možné pochopit chování aktérů a výzkumník se vyhne otázce, co je vlastně situace bez režimu 
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možné dosáhnout výsledků mimo něj nedosažitelných;“91 zda jsou sledované programy 

podpory parlamentní spolupráce schopny nejen vytvořit prostředí a dostatečnou 

motivaci pro regionální spolupráci, ale rovněž zda jsou schopny vybudovat i dostatečné 

kapacity u socializovaných aktérů. Svoji roli tudíž hraje i legitimita ustavených 

programů a jejich relevance92 vůči podmínkám v regionu.  

1.5 Metodologie 

V práci je využito dvou pohledů na problematiku regionalizace a parlamentní 

spolupráce. Vzhledem k cíli práce idenfitikovat, zda ve sledovaném časovém období 

dochází k regionalizaci skrze programy parlamentní spolupráce na regionální úrovni, 

práce využívá diachronní analýzy vývoje parlamentní spolupráce a regionalizace vůbec. 

Jelikžo však EU využívá několika odlišných programů, a tedy i druhů socializačního 

mechanizmu, práce nahlíží na problematiku i synchronním pohledem. Pro určení 

schopnosti jednotlivých programů, a tudíž i vlastně snah EU, podpořit regionální 

parlamentní spolupráci a regionalizaci práce totiž evaluuje jednotlivé programy  

a vlastně je tak i srovnává. 

Práce využívá dvou typů zdrojů informací, a to primárních a sekundárních.                                  

U sekundárních zdrojů je využito výhradně vědeckých článků a publikací, které jsou 

využity spíše jako doplňující zdroje informací. Co se týče primárních zdrojů, je možné je 

rozdělit na dva druhy, na dokumentové a nedokumentové. Toto rozdělení pak 

ovlivňuje i práci s primárními zdroji. Stejně jako sekundární písemné zdroje jsou  

i primární dokumentové zdroje analyzovány formou obsahové analýzy. Speciální 

přístup si pak vyžádaly primární nedokumentové zdroje, tedy rozhovory. Pro získání 

jasné představy o fungování zkoumaných programů bylo nutné uskutečnění rozhovorů 

jak v Evropském parlamentu, o jehož programech podporujících parlamentní 

spolupráci jsou volně dostupné pouze velmi kusé informace, tak v samotných 

                                                                                                                                               
(in Parízek, Michal. “Kapacita mezinárodních institucí: konceptuální rámec pro empirickou 
analýzu,“ in Mezinárodní vztahy 46, č. 3 (2011): 59–61). 
91 Ibidem, 67. 
92 Relevanci intervence je možné definovat jako určení, do jaké míry je zvolený nástroj a 
politika vhodný pro dosažení očekávaných a potřebných cílů. Strategie i nástroje musí být 
relevantní do té míry, že přinesou kýžený efekt. Pro relevanci jsou důležitými faktory i 
adekvátní design intervence, tedy podoba nástroje intervence, jeho udržitelnost a efektivita (in 
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parlamentech zemí západního Balkánu, případně dalších institucích angažujících se 

v parlamentní regionální spolupráci. Uskutečněné rozhovory byly polostrukturované, 

aby umožnily personalizaci počtu i okruhu otázek podle role dotazovaného. Vzhledem 

k různým aktérům, programům a rolím jednotlivých aktérů bylo nutné vytvořit tři 

základní okruhy otázek (programy EP, regionální spolupráce a role Unie všeobecně, 

programy parlamentní regionální spolupráce financované z IPA), a pro daný rozhovor 

byl použit jeden, či dva okruhy otázek, aby bylo dosaženo maximálního užitku 

z rozhovorů a dotazníků. Tyto otázky pak tvořily základní kostru rozhovorů s možností 

rozšíření otázek podle směřování rozhovoru, a hlavní obsah dotazníků, po nichž 

v případě potřeby následovaly doplňující otázky.  

Celkem byly uskutečněny dva rozhovory s pracovníky Stálého zastoupení EU 

v Sarajevu (Delegation of European Union) a pak rozhovory se zaměstnanci bosenského 

ministerstva evropské integrace během návštěvy Sarajeva v obodbí 25.–28. srpna 

2014, pět rozhovorů se zaměstnanci Výboru pro zahraniční věci Evropského 

parlamentu (Foreign Affairs Committee, AFET) a jeden rozhovor s Jurajem Sevellou, 

asistentem europoslance Eduarda Kukana v rámci studijní návštěvy Evropského 

parlamentu v období 22.–26. září 2014 a dva rozhovory se zaměstnanci srbského 

parlamentu a jeden se srbskou poslankyní Gordanou Čomić v rámci návštěvy srbského 

parlamentu v období 30. září-2. října 2014. Uskutečnění studijních návštěv v Bruselu, 

Sarajevu a Bělehradě bylo klíčové nejen pro získání veřejně nedostupných informací, 

ale především kvůli navázání osobního kontaktu, díky němuž došlo k získání dalších 

kontaktů, čehož by písemnou korespondencí nebylo možné dosáhnout. Bohužel 

vzhledem k velkému počtu angažovaných lidí nebylo možné dosáhnout plného efektu 

sněhové koule, kdy by byli osloveni všichni, kteří se angažovali, nebo se stále angažují 

v oblasti regionální parlamentní spoluprace. Osloveni tak byli pouze klíčoví aktéři. 

Formou strukturovaných dotazníků pak byli v říjnu 2014 ještě obesláni 

pracovníci parlamentů Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie a Albánie, na něž 

byly získány kontakty v Evropském parlamentu a dále pak v srbském parlamentu.  

U každého parlamentu se jednalo o jednu osobu ze sekretariátu výboru pro evropskou 

integraci, která je kontaktním místem pro Evropský parlament. K tomu pak byli skrze 

                                                                                                                                               
Genevesi, Ogiogio. „Measuring Performance of Interventions in capacity Building: Some 
Fundamentals,“ 7–8). 
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dotazníky obesláni dva další účastníci z albánského a makedonského parlamentu, kteří 

se zůčastnili fellowship programu Evropského parlamentu pro zaměstnance 

parlamentů zemí západního Balkánu. Ne u všech dotázaných se však podařilo získat 

vyplněný dotazník, ze šesti zaslaných dotazníků byly tak získány zpět pouze tři.  

Pro doplnění všeobecného obrazu regionální spolupráce pak byl na konci 

listopadu 2014 uskutečněn polostrukturovaný rozhovor v České republice, a to 

s panem Pavlem Koblížkem z odboru jihovýchodní Evropy na ministerstvu zahraničních 

věcí, který poskytl informace o pohledu členských států Evropské unie na RCC a vůbec 

regionální spolupráci v regionu. 
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2.  Charakter regionalizace jakožto socializační mechanizmus 

2.1 Evropská unie a parlamentní spolupráce v regionu západního 

Balkánu 

Politické prostředí v regionu západního Balkánu se na začátku nového tisíciletí 

vyznačovalo nedostatečnou intenzitou a podporou regionální spolupráce uvnitř 

samotného regionu. Jugoslávské války do značné míry přetrhaly původní vazby z dob 

socializmus a s přetrháním neformálních mezilidských vazeb došlo i k poškození 

formálních státních kontaktů, včetně parlamentní spolupráce. Jestliže lze tedy na konci 

Jugoslávských válek mluvit v souladu s fázemi regionalizace Björna Hettneho o regionu 

západního Balkánu jakožto regionálním prostoru, v němž sice existují nějaké vazby, 

avšak nepříliš valné intenzity a frekvence, a v roce 2008, po několika letech 

mezinárodního úsilí znovuustavení těchto regionálních vazeb o regionální společnosti 

organizované v jistých oblastech.93  

 Když se Unie začala angažovat v parlamentní regionální spolupráci, dostala se 

navíc do prostředí s nedostatečným rozlišením mezi pravomocemi legislativy  

a exekutivy. Ve vysoce zpolitizovaných společnostech se tak politické debaty vedly 

nedemokratickým, někdy i násilným stylem, a to nejen na půdě parlamentů, které jsou 

určeny právě k výměně politických názorů ve fungující moderní demokracii. Politická 

situace, či spíše nestabilita, byla zapříčiněna neustálým nekonstruktivním bojem mezi 

opozicí a vládními stranami, což ovlivnilo i kvalitu politik v dané zemi. Tato 

neschopnost pak ovlivnila rovněž zahraniční politiku, kde stále převládala 

nacionalistická rétorika.94 Přitom právě efektivní a transparentní parlamenty jsou 

prerekvizitou demokracie, politické stability země a sociální koheze a v zahraniční 

politice pak tolerance a schopnosti konstruktivního dialogu i mezi dříve znesvářenými 

stranami, či stranami ideově odlišnými. A právě z tohoto důvodu se Evropská unie ve 

svých snahách o mírovou regionalizaci na západním Balkáně zaměřila i na posílení 

                                                 
93 Marchand, Marianne a M. Shaw, Timothy. “The Weave-World: The Regional Interweaving of 
Economies, Ideas and Identities,“ 203. 
94 The role of Parliaments in SEE and the EU in the Post-Thessaloniki-Discussion, in the 
negotiations with the EU and in the process of intensifying regional cooperation and 
ownership: a regional summary, Cavtat 2 – 4 October 2008, 2–3, http://www.fes.hr/E-
books/pdf/Cavtat/conference%20protocol%20Cavtat%2008.pdf (přístup 26.10.2014) 
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kapacity parlamentů a na podporu regionální parlamentní spolupráce. Neboť jak 

poznamenal Peter Sorensen, velvyslanec EU v Sarajevu v roce 2011 v rámci setkání 

Koordinační skupiny k regionálním programům IPA (Instrument for Pre-accession 

Assistance (IPA) Multi-Beneficiary Programme Coordination Meeting, IPA MB PCM), 

„klíčem k efektivní evropské integraci jsou parlamenty“.95  

Předpokladem pro podporu parlamentní spolupráce tak bylo, že tyto programy 

by se mohly stát efektivním způsobem budování kapacit parlamentů a zároveň 

účinným nástrojem pro zprostředkování dobrých vztahů a vytvoření sítě kontaktů. Pro 

osvojení si unijních principů a modelů spolupráce pak bylo rozhodnuto, že parlamentní 

spolupráce bude provázána s aktivitami Evropského parlamentu.96  

2.2 Evropský parlament 

Spojení úsilí s Evropským parlamentem bylo vhodným krokem zejména z toho 

důvodu, že Evropská komise se dlouhodobě potýkala s problémy se spoluprací 

s národními parlamenty díky mezivládnímu charakteru programů předvstupní 

pomoci.97 Evropský parlament oproti tomu mohl nabídnout zkušenosti spolupráce 

napříč politickým spektrem i národy a dialog s dalšími aktéry v legislativním procesu, 

stejně jako s prací s acquis. 

Evropský parlament byl již od počátku příznivcem unijního rozšíření. Díky 

posílení skrze Lisabonskou smlouvu pak Parlament mohl začít hrát aktivnější roli 

v ovlivňování dalších institucí, zejména pak Komise. Nejenže však byl EP 

podporovatelem rozšíření, ale již před pádem komunistického režimu v Jugoslávii 

udržoval s místním parlamentem vztahy. Delegace pro styky se Socialistickou federální 

republikou Jugoslávie (Delegation for relations with the Socialist Federal Republic of 

Yugoslavia) byla založena roku 1981 a roku 1994 se pak přeměnila na Delegaci pro 

styky s jihovýchodní Evropou (Delegation for relations with South-East Europe, DSEE). 

DSSE v tomto složení působila až do roku 2004, kdy došlo k rozdělení na Delegaci pro 

                                                 
95 Newsletter 17/2011 - Our South East Europe, nedatováno, 
http://www.rcc.int/articles/100/support-to-cetinje-parliamentary-forum-to-give-regional-
parliaments-a-greater-voice-in-preparing-for-eu-accession (přístup 30.9.2014). 
96 Busek, Erhard a Kühne, Björn. From Stabilisation to Integration: The Stability Pact for South 
Eastern Europe, svazek 1. Böhlau Verlag Wien, 2010,  85–86. 
97 „Project Fiche – IPA Multi-beneficiary programmes / Component I: Parliamentary Coopera 
tion in the Western Balkans and Turkey“,  2. 
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styky s Chorvatskem, respektive k transformaci na Společný parlamentní výbor  

EU-Chorvatsko (EU-Croatia Joint Parliamentary Committee) a Společný parlamentní 

výbor EU-Bývalá jugoslávská republika Makedonie (EU-former Yugoslav Republic of 

Macedonia Joint Parliamentary Committee), které vznikly jakožto reakce na změnu 

statusu obou zemí, a na zbývající DSEE zahrnující nyní pouze Albánii, Bosnu  

a Hercegovinu, Černou Horu, Kosovo a Srbsko. Vztahy s Kosovem sice Evropský 

parlament zahájil již v roce 2002, avšak první oficiální delegace se uskutečnila až po 

vyhlášení kosovské nezávislosti v roce 2008. 98 

Předsedkyní DSEE od samotného počátku až do roku 2009 byla jedna 

z nejvýraznějších osob EP pro západní Balkán, a to německá europoslankyně Doris Pack 

z Evropské lidové strany (European People´s Party, EPP). 99 DSEE rovněž začlenila do 

jihovýchodní Evropy Albánii, která byla od roku 1991 v parlamentní delegaci spolu 

s Rumunskem a Bulharskem.100 

Kromě delegací a společných parlamentních jednání pak rámec pro spolupráci 

EP se zeměmi západního Balkánu dotváří semináře pro poslance národních 

parlamentů, a do roku 2014 rovněž pro zaměstnance parlamentů.101 Kromě těchto 

seminářů pak EP uskutečňuje například volební monitorovací mise102 a v rámci 

budování kapacity parlamentů rovněž krátkodobé, či dlouhodobé studijní návštěvy 

zaměstnanců národních parlamentů v EP.103 

 

2.2.1 Delegace Evropského parlamentu a společné jednání parlamentních 

výborů 

U delegací a společných jednání parlamentů se Evropský parlament snaží 

zaměřit především na ovlivnění samotných politiků. Setkání probíhají vždy s výbory pro 

                                                 
98 General documents: Bosnia and Hercegovina, nedatováno, 
http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/dsee/publications.html (přístup 30. 9.2014). 
99 Information note on the work of the South East Europe Delegation until the end of the 6th 
legislature, July 2009  (European Parliament: 2009), 1–29. 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/200908/20090811ATT59534/20090
811ATT59534EN.pdf (přístup 30. 9.2014). 
100 General documents: DSSE, nedatováno, 
http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/dsee/publications.html, (přístup 30. 9.2014). 
101 Rozhovor s Aušrou Rakštelytė. 
102„Information note on the work of the South East Europe Delegation until the end of the 6th 
legislature, July 2009“, 6–7. 
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evropské záležitosti, či evropské integrace,104 zatímco na straně EP se jednání účastní 

pouze vybraná delegace skládající se vždy z předsedy, či předsedkyně DSSE, dále pak 

stálých zpravodajů pro jednotlivé země západního Balkánu a případně i jiných členů 

Pracovní skupiny EP ohledně západního Balkánu (Working group on Western Balkans, 

WG WB),105 z jejíchž členů však téměř vždy pocházejí předsedové delegací pro země 

západního Balkánu a členové WG WB.106 Jedná se tedy o návštěvu vysokých politických 

představitelů EP a významných politiků národních parlamentů. Zejména přítomnost 

                                                                                                                                               
103 Ibidem, 28–29.  
104 Evropský parlament jedná především s výbory pro evropské záležitosti v národních 
parlamentech. V albánském jednokomorovém parlamentu (Kuvendi i Shqipërisë, 140 členů) je 
to výbor pro evropskou integraci, který je zodpovědný za nějvětší část parlamentního dohledu 
nad přijetím acquis a jako takový rovněž i koordinuje další vládní instituce přímo zapojené do 
procesu evropské integrace, například ministerstvo evropské integrace, či ministerstvo 
zahraničních věcí.  V bosenském parlamentu, který se skládá ze dvou komor, z horní komory 
(Dom Naroda, 15 členů) a dolní komory (Predstavnički dom, 42 členů) je to rovněž výbor pro 
evropské záležitosti, který je však sdílený výbor, v němž zasedají příslušníci obou komor. V 

chorvatském parlamentu (Hrvatski sabor, 151 členů), který je v porovnání s ostatními větší, a 
čítá až na 30 výborů, je to výbor pro evropskou integraci a zahraničněpolitický výbor, které mají 
v gesci otázky evropské integrace a také se účastní společných zasedání s Evropským 
parlamentem. V makedonském jednokomorovém parlamentu (Sobranie, 123 členů) pak vedle 
samotného výboru pro evropské záležitosti existuje taktéž Národní rada pro evropskou 
integraci, která hraje zásadní roli v integraci do Evropské unie. V jednokomorovém parlamentu 
Černé Hory (Skupština Crne Gore, 81 členů) je to rovněž výbor pro mezinárodní vztahy a 
evropskou integraci, který je zodpovědný za dohled nad přijetím acquis spolu s Národní radou 
pro evropskou integraci ustavenouv roce 2011, v níž jsou přítomní nejen poslanci, ale i další 
aktéři z vládní, akademické i občanské společnosti, a která především má nastarosti dohled nad 
implementací SAA (in „Project Fiche – IPA Multi-beneficiary programmes / Component I: 
Parliamentary Cooperation in the Western Balkans and Turkey“,  33). Černohorský výbor pro 
mezinárodní vztahy a evropskou integraci byl pak v roce 2012 rozdělen na dva separátní výbory 
(in Parliament in the Accession Process, nedatováno, 
http://www.skupstina.me/index.php/en/pristupanje-eu/skupstina-u-procesu-pristupanja (30. 
9.2014), čímž vznikl samostatný výbor pro evropskou integraci. Srbský jednokomorový 
parlament (Narodna skupština, 250 členů)  je s chorvatským tím největším s 30 výbory, včetně 
výboru pro evropskou integraci. V kosovském jednokomorovém parlamentu (Kuvendi i 
Kosovës, Skupština Kosova, 120 členů), který je rozdělen do tří sekcí, na Stálý výbor, funkční 
výbor a podvýbory, je pak za styky s EP zodpovědný výbor pro zahraniční záležitosti (in „Project 
Fiche – IPA Multi-beneficiary programmes / Component I: Parliamentary Cooperation in the 
Western Balkans and Turkey“,  33–34). 
105 Během parlamentního období 2009–2014 byla WG WB složena ze stálých zpravodajů. 
S těmi se měli možnost setkávat návštěvníci z regionu západního Balkánu. Pracovní skupina, 
ačkoliv institucionalizována, neměla pevná data jednání a scházela se ad hoc v případě 
potřeby. V novém volebním období 2014–2019 WG WB doznala změny, neboť v ní budou 
zasedat i předsedové delegací EP v regionu, aby zde byla zajištěna koherence a koordinace, 
neboť došlo k roztříštění DSSE na vícero delegací (rozhovor s Martou Udinou, zaměstnankyní 
AFETu,“ 24.9.2014).  
106 Ibidem. 
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takových výrazných europoslanců, jakými byli Doris Pack, slovinský europoslanec  

a stálý zpravodaj pro Srbsko Jelko Kacin z Aliance liberálů a demokratů pro Evropu 

(Alliance of Liberals and Democrats for Europe), či český europoslanec Libor Rouček, 

místopředseda Zahraničního výboru za Pokrokové spojenectví socialistů a Demokratů 

(Progressive Alliance of Socialists and Democrats), kteří již nebyli znovu zvoleni v roce 

2014 a slovenský europoslanec Eduard Kukan z EPP, od roku 2009 předseda DSEE a od 

roku 2014 předseda Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-

Srbsko (Delegation to the EU-Serbia Stabilisation and Association Parliamentary 

Committee), či rakouská europoslankyně Ulrike Lunacek ze Zelených – Evropská 

svobodná aliance (Greens/ European Free Alliance) a stálá zpravodajka pro Kosovo, 

dokázali nejen zajistit vysokou prioritu otázce západního Balkánu v Zahraničním výboru 

EP, ale zároveň dodávali i vysokou váhu právě delegacím EP do těchto zemí.107 

Co se týče frekvence setkání, parlamenty zemí bez kandidátského statusu se 

s delegací EP setkávaly jednou ročně, zatímco parlamenty zemí s kandidátským 

statusem dvakrát ročně, a to buď v Bruselu, či v místě zasedání národních parlamentů.  

Podle SAP má totiž země právo na vlastní společný parlamentní výbor s EP při dosažení 

statusu kandidátské země, jakožto zintenzivnění přípravy na fungování v evropských 

strukturách.108 Ačkoliv tedy ani v rámci DSEE neprobíhá společné jednání EP a všech 

zahrnutých parlamentních výborů evropské integrace daných zemí, ale individuální 

bilaterální setkání parlamentů, a nelze tedy mluvit o nějakém kolektivním 

konfrontování a vyjednávání všech parlamentů, je parlamentní spolupráce, vedle 

                                                 
107 Europoslanci do delegací vnášejí rovněž politický aspekt v oblasti složení delegace. I když 
jsou poslanci nuceni zastávat pozici EP, jejich stranická orientace se nezapře právě ani 
v delegacích a vztazích se zeměmi západního Balkánu. Nejenže mají jednotlivé evropské frakce 
styky a vazby na západobalkánské strany, ale tyto strany mezi sebou hledají i oporu. Při 
jednáních a delegacích jsou tak viditelné i tyto stranické vazby. (Rozhovor s Jurajem Sevellou, 
asistentem europoslance Eduarda Kukana, 25.9.2014). 
108 Toto rozdrobení delegací je však kritizováno i některými zaměstnanci EP, neboť rozdrobení 
nedává smysl v případě, že se EP snaží vytvořit prostor pro regionální spoluráci. Vytvářením 
nových samostatných delegací se totiž regionální dimenze vytrácí a na straně EP hrozí ztráta 
koordinace. Větší množství delegací také umožňuje rozmělnění vlivu europoslanců, neboť 
místo jedné velké delegace, kde by bylo kolem patnácti vlivných a zainteresovaných 
europoslanců je mnohem více delegací, v nichž však kvůli bodovému systému a preferencím 
jednotlivých evropských stran nemohou být členy ti stejní europoslanci. Dále pak vzniká velká 
diferenciace důležitostí jednotlivých delegací, kdy například delegace do malé Černé Hory 
nebude mít takový vliv jako například delegace pro Srbsko. (Rozhovor se zaměstnancem AFETu 
č. 2). 
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spolupráce zdůraznění nutnosti reforem a všeobecnou regionální spoluprácí na pořadu 

jednání téměř vždy. Zástupci EP vždy zdůrazňují nutnost posílení skutečného 

politického dialogu založeného na principech inkluze a konsenzu mezi všemi 

zúčastněnými a posílení parlamentního regionálního dialogu a posílení nezávislosti 

parlamentů, tedy i jejich role v domácím politickém systému.109 EP, na rozdíl od Komise 

může být ve svém projevu více svobodný, což se projevuje i na míře otevřenosti 

jednání, a zejména pak na míře otevřenosti a kritičnosti svých publikovaných 

prohlášení a celkově dokumentů. Není tak neobvyklé, že EP vyjádří velmi jasně svoje 

zklamání z nedostatečné politické vůle představitelů národního parlamentu 

k regionální spolupráci a snižování etnického napětí mezi zeměmi, případně  

i z neschopnosti přispět k domácí politické stabilitě.110 Větší kritičnost  

a nekompromisnost je znatelná i u výstupů z delegací a společných jednání 

parlamentních výborů. Každé jednání je zakončeno vydáním společného prohlášení, 

které musí být schváleno oběma stranami a je podepsáno předsedy delegací obou 

stran.111 Kvůli přílišné kritičnosti ze strany EP však došlo již v několika případech 

k neschválení navrhovaného dokumentu, a to především v případě Albánie.112 

Podíváme-li se na způsob, kterým chce EP docílit posílení parlamentní 

regionální spolupráce skrze delegace a společná jednání výborů, jedná se  

o mechanizmus hraní rolí. Ačkoliv je zde role EP sílící v procesu rozšiřování EU, 

Parlament jakožto zastánce rozšíření nikdy neukončí styky s daným národním 

parlamentem kvůli nedostatku pokroku v narovnávání bilaterálních vztahů, či 

                                                 
109 Declaration and Recommendations adopted at the 6th EU-Albania SAPC meeting, Tirana, 
28–29 October 2013, (European Parliament: 2013),  1–2, 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201310/20131029ATT73645/20131
029ATT73645EN.pdf, (přístup 20.9.2014). 
110 Declaration and Recommendations adopted at the 5th EU-Albania SAPC meeting, Brussels, 
11–12 July 2012, (European Parliament: 2012),  2, 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201207/20120716ATT48957/20120
716ATT48957EN.pdf (přístup 20.9.2014) nebo „Information note on the work of the South East 
Europe Delegation until the end of the 6th legislature, July 2009“, 13. 
111 V případě Albánie však několikrát došlo k nepodepsání tohoto dokumentu, a to kvůli 
vnitrostátním stranickým sporům. Dokument by měl být načrtnut oběma předsedy delegací, 
tedy ze strany EP a národního parlamentu. V případě Albánie však albánští předsedové 
mnohdy vynaložili úsilí k vložení požadavků vůči své vnitrostátní opozici. (Rozhovor se 
zaměstnancem AFETu č. 1). 
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regionální spolupráci. Skrze vzájemné setkávání se s vedoucími představiteli národních 

parlamentů a zdůrazňování evropských hodnot, včetně dobrých sousedských vztahů, 

se EP snaží vytvořit prostředí, v němž by národní státy samy viděly přínos regionální 

spolupráce a samy tak tyto normy přijaly jako vhodnou, či přinejmenším výhodnou 

aktivitu. 

 

2.2.2 Evropský parlament a programy pro budování institucionální kapacity 

Druhou významnou oblastí, v níž se EP angažuje, je budování kapacity poslanců 

a zaměstnanců národních parlamentů. Již od počátku nového tisíciletí začal Evropský 

parlament pořádat semináře pro kandidátské a možné kandidátské země, tzv. kolokvia, 

při nichž měli poslanci národních parlamentů možnost nejen se seznámit s vybranou 

tématikou, ale zejména pak i setkávat se, vyměňovat si zkušenosti a navazovat 

kontakty. Z velmi malého programu v rámci Ředitelství pro vztahy s národními 

parlamenty (Directorate for Relations with National Parliaments) se kolem roku 2005 

stal ustálený program Evropského parlamentu, pro nějž bylo ve struktuře EP vytvořeno 

i speciální Oddělení předvstupních aktivit (Pre-accession Actions Unit, PAU EP) 

zabývající se výhradně budováním kapacit pro parlamenty zemí zahrnutých v IPA.113  

Semináře EP jsou velmi specifický formát spolupráce s národními parlamenty  

a podpoře regionální parlamentní spolupráce, neboť se jedná o velmi otevřená, 

zároveň nemedializovaná a velmi úzce tématicky specifikovaná setkání. Parlamentní 

semináře byly jedny z prvních, které v rámci EU již od konce jugoslávských válek 

dokázaly dostat do jedné místnosti představitele všech zemí.114 Tyto semináře totiž 

byly velmi neformálního charakteru a zároveň byly cílené na problematiky, které 

parlamenty zemí západního Balkánu velmi zajímaly. Semináře byly vždy pořádány 

s ohledem na zájmy a potřeby národních parlamentů a parlamenty jsou dokonce 

konzultovány při schvalování každoročního plánu aktivi a seminářů PAU EP.115 Témata 

                                                                                                                                               
112 General documents: Albania, nedatováno, 
http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/d-al/publications.html#delegation_menu 
(přístup 20.9.2014). 
113 Pre-Accession Actions Unit- Job description, (European Parliament: 2014),  1–2, dostupný na 
intranetu EP. 
114 Rozhovor s Aušrou Rakštelytė, zaměstnankyní Oddělení rozšíření/EEA EP, 26.9.2014. 
115 Ibidem. 
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seminářů jsou různorodá, od role parlamentů v přístupových jednáních,116  po roli 

parlamentů a EU v ekonomické krizi, transparentnosti parlamentů, ochranu lidských 

práv a žen, nebo například ochranu životního prostředí.117 Díky širokému spektru témat 

navíc semináře EP umožnily zapojení většího množství poslanců a zaměstnanců 

národních parlamentů, neboť většina regionálních parlamentních setkání v rámci 

aktivit EU je cílena na výbory pro evropskou integraci nebo na vrcholné představitele 

národních parlamentů.  

Semináře EP se rovněž vyznačují plnou inkluzivitou. Semináře byly otevřeny 

vždy všem zemím západního Balkánu a Turecka, ačkoliv například některá témata byla 

užitečná pouze pro některé země vzhledem k jejich pokroku v procesu přistoupení k 

EU. Některé země, například Bosna a Hercegovina, tak podle Aušry Rakselyte, 

dlouholeté zaměstnankyně PAU EP, mohly být motivovány k většímu úsilí ve svých 

evropských snahách, neboť „viděly, co je čeká v budoucnosti.”118 Na seminářích kromě 

představení situace každé země v dané problematice byla část vyhrazena pro otázky  

a odpovědi, kdy přítomní experti z Parlamentu, či europoslanci odpovídali na dotazy ze 

strany účastníků, a dále taktéž pro výměnu zkušeností.119 Seminář na stejné téma byl 

vždy organizován i pro zaměstnance národních parlamentů, kteří doprovázeli poslance 

do Bruselu nebo na jiné místo uskutečnění semináře, avšak vzhledem k tomu, že velká 

řada zaměstnanců setrvává ve svém působení v sekretariátech národních parlamentů 

vice let, došlo k opuštění pořádání seminářů v roce 2013 pro zaměstnance právě kvůli 

neschopnosti nabídnout již další témata a možnosti rozvoje znalostí a expertízy v rámci 

seminářů.120 

Místo toho byl PAU EP roku 2013 vytvořen pro zaměstnance národních 

parlamentů program stážistický program (Fellowship Program EP), který vybraným 

                                                 
116Two-day Seminar titled “Role of Parliaments in the EU Accession Negotiation Process”, 
organised by the European Parliament, ended in Sofia today, 1.4.2014, 
http://www.skupstina.me/index.php/en/odbor-za-evropske-
integracije/aktuelnosti/item/2155-u-sofiji-je-danas-zavrsen-dvodnevni-seminar-na-temu-
uloga-parlamenata-u-procesu-pregovora-o-pristupanju-eu-koji-je-organizovao-evropski-
parlament (přístup 20.9.2014). 
117 Overview of Pre-accession Unit activities 2011-2014, (European Parliament: 2014), 1–4, 
dostupný na intranetu EP. 
118 Rozhovor s Aušrou Rakštelytė. 
119 „Two-day Seminar titled “Role of Parliaments in the EU Accession Negotiation Process”, 
organised by the European Parliament, ended in Sofia today.“  
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účastníkům umožnil setrvat po určitou dobu ve strukturách AFETu nebo jiného 

sekretariátu, či oddělení v rámci Evropského parlamentu. Díky tomu mohou 

zaměstnanci národních parlamentů rozšířít své znalosti fungování EP a zároveň získat 

přehled a převzít nejlepší zkušenosti z unijní praxe. Vzhledem k personálním  

a prostorovým kapacitám EP je program limitován na jednu osobu z každého 

parlamentu na rok tak, aby program měl kýžený efekt a byl relevantní pro národní 

parlamenty a zároveň aby byl EP schopen nabídnout relevantní program a kapacity pro 

stážistu. Vybraní zaměstnanci musí rovněž být zaměstnáni v parlametnu minimálně tři 

roky a ačkoliv jsou po dobu trvání stáže, tedy čtyři až šest týdnů, stále zaměstnanci 

svých národních parlamentů, náklady jsou hrazeny Evropským parlamentem.121 

Pro semináře tak je klíčová jak přítomnost europoslanců, kteří programům 

dodávají politickou váhu i expertní pohled z národních perspektiv,122 tak praktické 

zaměření seminářů, které cílí především na uskutečnění opravdové diskuze a výměnu 

zkušeností účastníky.123 Právě zacílení na vytváření prostředí pro sociální transformaci 

a jasný příslib inkluzitvity jsou důvodem, proč je možné označit semináře EP jakožto 

formu socializačního mechanizmu hraním rolí. Aktéři se totiž nacházejí v prostředí,  

v němž je běžný trvalý, intenzivní kontakt, který má signifikantní průběh. Díky tomuto 

kontaktu a prostředí aktéři postupem přijmou novou roli, ztotožňují se s prostředím, 

neboť to pro ně je sociálně jednodušší.124 Na rozdíl od strategické kalkulace, kdy si 

aktéři přivlastňují žádané normy kvůli maximalizaci svého užitku, v případě seminářů 

EP nedochází k podmínění získání informací a účasti na seminářích spoluprací  

s ostatními poslanci národních parlamentů, neboť díky principu inkluze jsou zváni vždy 

                                                                                                                                               
120 Rozhovor s Aušrou Rakštelytė. 
121 European Parliament Fellowship Program, (European Parliament: 2014), dostupný 
z intranetu EP. 
122 Například na semináři Boj proti organizovanému zločinu, korupci a praní peněz, který se 
uskutečnil 4. – 5. března 2013 v prostorách EP v Bruselu bylo přítomno až jedenáct 
europoslanců (in Parliamentary Seminar Fight against Organized crime, Corruption and Money 
Laudering, (European Parliament: 2013), dostupný z intranetu EP.)  
123 Semináře EP jsou založeny na principu workshopů spíše než přednášek, které dělá často EK. 
Tato nefeormální atmosféra a hlavně praktičnost vedly k tomu, že postupem času se jednotliví 
představitelé začali ptát na zkušenosti ostatních parlamentů, na možnost výpomoci a 
předávání zkušeností, či vyvinuli iniciativu na regionální spolupráci, jako například Albánie, 
která navrhla spolupráci parlamentních výborů v oblasti boje proti organizovanému zločinu 
(rozhovor s Aušrou Rakštelytė).  
124Checkel, Jeffrey T. „International Institutions and Socialization in Europe: Introduction and 
Framework,“  811–-813. 
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všechny parlamenty bez rozdílů a bez nějakého podmínění. Nelze tedy mluvit  

o socializaci jakožto strategické kalkulaci. 

Co se týče programu stáží, zde Parlament aplikuje jiný socializační 

mechanizmus, a to normativního přesvědčování.  Ačkoliv stejně jako u hraní rolí 

dochází k vystavení aktéra prostředí, v němž se má účastník normám naučit, dochází  

u normativního přesvědování k úplnému a aktivnímu ztotožnění se s normami. 

Normativní přesvědčování tak dosahuje nejhlubší internalizace, kdy na rozdíl od 

mechanizmu hraní rolí, kdy dochází pouze k přijetí norem jakožto toho nejjednodušího 

způsobu fungování v daném prostředí, tedy na základě výhodnosti, dochází k přijetí 

norem kvůli jejich vhodnosti. Program stáží cílí na plné ztotožnění se s normami 

fungování politického prostředí v Parlamentu, na přijetí pracovních postupů a principů 

Parlamentu a na celkovou kulturu fungování EP, přičemž v ideálním případě by se 

účastník měl aktivně pokusit o implementaci těchto norem i ve svém domácím 

parlamentu. 

2.3 Programy parlamentní spolupráce podporované z finančních 

prostředků IPA 

2.3.1 Rada pro regionální spolupráci 

Když bylo v květnu 2006 během jednání SP SEE během regionálního stolu 

v Bělehradě, a pak následně i na summitech SEECP a na regionálním jednání v Záhřebu 

v květnu 2007 rozhodnuto, že SP SEE bude přetvořen na regionálně vlastněnou 

iniciativu Rady pro regionální spolupráci,125 Evropská unie, jakožto jeden 

z nejvýraznějších a nejdůležitějších aktérů regionalizace regionu se rozhodla hrát 

významnou roli podporovatele RCC. RCC se měla stát nejvýznamnější, regionálně 

vlastněnou iniciativou, inkluzivní platformou pro prosazování dlouhodobých zájmů 

svých členů a koordinaci snah pro přistoupení k EU a NATO. Přičemž hlavními principy, 

kterými se RCC mělo řídit, jsou otevřenost, inkluze, dialog, tolerance, vzájemný 

                                                 
125 Consolidated Statute of the Regional Co-operation Council, (RCC: 2012),  1, 
http://www.rcc.int/docs/240/consolidated-statute-of-the-regional-cooperation-council 
(přístup 1.10.2014). 
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appeasement a koexistence.126 Tyto principy mají být uplatněny ve všech šesti 

oblastech činnosti RCC, a to ekonomickém a společenském rozvoji, energetice 

budování infrastruktury, spravedlnosti, bezpečnostní spolupráci, rozvoji lidského 

kapitálu a parlamentní spolupráci.127 Členy RCC jsou všechny země západního Balkánu, 

včetně Kosova, Evropské unie a donorské země a mezinárodní organizace. Všichni 

členové jsou zváni na valnou hromadu, přičemž kromě valné hromady působí ještě 

Výbor RCC, který přijímá strategické dokumenty. Ve výboru jsou přítomni ti členové, 

kteří platí stanovený příspěvek do RCC, a setkávají se třikrát do roka.128 

Věrná svému postavení významného aktéra v oblasti regionalizace se EU podílí 

na činnosti RCC jak finanční, tak programovou, či spíše podpůrnou usměrňovací 

činností. Již od samého začátku fungování RCC EU přispívala do rozpočtu RCC částkou 

zhruba jedné třetiny celého rozpočtu RCC. Mezi lety 2009–2010 RCC z rozpočtu Unie 

dostávalo milion eur ročně na rozvoj a aktivity. V roce 2010 pak Evropská komise 

přijala snížení na 0,8 milionu eur na optativu ročně pro období 2011–13 v návaznosti 

na deklaraci regionálních aktérů o větším regionálním vlastnění RCC, které se mělo 

prokázat i na finanční stránce, a dále pak 0,8 milionů eur pro celé období na podporu 

strategického vedení RCC.129 Jakožto zamýšlené centrální místo pro rozvoj regionální 

spolupráce v regionu, včetně parlamentní spolupráce, EU zaměřila většinu své 

pozornosti v regionu práce na RCC. RCC se tak od samotného založení v roce 2008 

těšila pozornosti nejen Komise, ale právě i Evropského parlamentu, jehož 

europoslankyně Doris Pack byla jednou z prvních zástupců EU, kteří RCC navštívili.130  

RCC navázal úzkou spolupráci jak s EU obecně, tak s Evropským parlamentem, 

s nímž spoluorganizoval řadu parlamentních seminářů. RCC se pak samo účastní 

                                                 
126 Annual Report RCC, 2011–2012,  (RCC: 2013),  4, http://www.rcc.int/pages/51/annual-
report-on-regional-co-operation-in-south-east-europe-2011-2012 (přístup 20.9.2014). 
127 Multi-Beneficiary Programmes-Activity Report, October – December 2010, (European 
Commission: 2011),  35, http://www.tacso.org/doc/doc_ar10_12_2010.pdf (přístup 
20.9.2014). 
128  „Annual Report RCC, 2011–2012,“ 2–3.   
129 Project Fiche – IPA Multi-beneficiary programmes / Component I: Support to the operating 
expenditures of the RCC Secretariat, (European Commission:nedatováno),  4, 
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/financial_assistance/ipa/2013/multi-
beneficiary/pf_12_rcc_ipa_2013_final.pdf (přístup 3. 10.2014). 
130 Overview of key activities of RCC Secretariat, December 2008, (RCC:2009), 3, 
http://www.rcc.int/docs/81/overview-of-key-activities-of-rcc-secretariat-december-2008 
(přístup 20.9.2014).  
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parlamentních seminářů pořádaných EP, pravidelně každý rok informuje členy WG WB 

o své činnosti zaměřené jak na podporu parlamentní spolupráce, tak o svých dalších 

aktivitách.131 Kromě společných seminářů se RCC spojilo s EP v letech 2012–13 

k vytvoření sítě expertů na parlamentní regionální spolupráci a stalo se integrální 

součástí při vyjednávání Parlamentu s koordinátory regionální parlamentní spolupráce 

v národních parlamentech zemí západního Balkánu.132  

Stejně jako u Parlamentu jde i ze strany Komise zejména o podporu 

programovou, jistý mentoring a dohled. RCC je Komisí zapojováno a konzultováno 

nejen při tvorbě unijních programů, jako například programování IPA regionálních 

programů (IPA Multi-beneficiary Programs, IPA MB) pro zajištění dostatečného 

prosazení národních a regionálních priorit.133 Komise však i hodnotí a doporučuje RCC, 

na co by se měla zaměřit v rámci pravidelných hodnocení a Strategií rozšíření. Jde tedy 

o dvousměrný proces, jehož cílem by mělo být ustavení RCC do role zprostředkovatele 

regionálního vývoje na západním Balkánu Evropské unii a vice versa.134 

Jak je tedy jasně vidět, Evropská unie označila RCC jako jednoho ze svých 

nejdůležitějších partnerů pro regionální spolupráci mezi vzniklými iniciativami. A proto 

i veškerá podpora projektům regionální spolupráce, ať už tématicky zaměřené, nebo 

obecné, je vedena právě skrze RCC, pokud se nejedná o projekt v gesci EU. V oblasti 

parlamentní regionální spolupráce se jedná zejména o dva projekty, a to Cetinjské 

parlamentní fórum a COSAP.  

Pro RCC jde v parlamentní spolupráci především o společné iniciativy s jinými 

aktéry, ať už s Evropskýcm parlamentem, nebo národními parlamenty.135 Právě mezi 

lety 2012–13 začal RCC vyvíjet větší aktivitu k posílení koordinace parlamentní 

                                                 
131 „Annual Report RCC, 2011–2012,“  28–29. 
132 Annual Report RCC, 2012-2013,  (RCC: 2014),  23–24, http://www.rcc.int/pages/57/annual-
report-on-regional-cooperation-in-south-east-europe-2012–2013 (přístup 20.9.2014). 
133 Regional Cooperation Council: Strategy and Work Programme  2014–2016,  (RCC: 2013), 21, 
http://www.rcc.int/pages/61/strategy-and-work-programme-2014–2016 (přístup 20.9.2014). 
134Overview of key activities of RCC Secretariat, June 2009, (RCC:2009), 2, 
http://www.rcc.int/docs/108/overview-of-key-activities-of-rcc-secretariat-june-2009 (přístup 
20.9.2014). 
135 RCC například v roce 2013 organizovalo společný parlamentní seminář s tématikou setkání 
předsedů výborů bezpečnostních a obraných výborů národních parlamentů, na níž se účastníci 
dohodli na pravidelných setkáváních (in ANNUAL REPORT RCC, 2013–2014,  (RCC: 2014),  31–
32, http://www.rcc.int/pages/75/annual-report-on-regional-cooperation-in-south-east-
europe-2013–2014 (přístup 20.9.2014). 

http://www.rcc.int/pages/75/annual-report-on-regional-cooperation-in-south-east-europe-2013-2014
http://www.rcc.int/pages/75/annual-report-on-regional-cooperation-in-south-east-europe-2013-2014
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spolupráce skrze propojování a navazování intenzivnějších aktivit s národními 

parlamenty zemí zapadního Balkánu, propojování parlamentů zemí západního Balkánu 

s parlamenty členských států EU a dalšími regionálními parlamentními iniciativami. Do 

té doby se RCC totiž v oblasti parlamentní regionální spolupráce zabývalo spíše 

vytvářením informačních sítí, zintenzováním komunikace s donory.136 Změna v období 

mezi lety 2011–13 byla jistou snahou dosáhnout implementace deklarací nutnosti 

zajistit RCC větší míru zodpovědnosti v oblasti parlamentní spolupráce,137 a to formou 

technické i expertní pomoci při výstavbě sekretariátu CPF, sblížení legislativ zemí 

západního Balkánu jak mezi sebou, tak i s acquis.138 

Velkou roli v aktivitách RCC pro podporu regionální parlamentní spolupráce 

hraje advokační činnost, respektive posílení motivace a vyzdvižení výhod a nutnosti 

posílit parlamentní regionální spolupráci. Proto je RCC zapojeno do posílení 

institucionálních kapacit jak CPF, tak i COSAPu, aby došlo k větší koordinaci v regionu. 

RCC je pravidelným účastníkem obou iniciativ a zároveň se taktéž aktivně zapojuje do 

jejich příprav a fungování, ať už formou konzultací, nebo doporučení.139 

Právě posílení a institucionalizace CPF, s kterou přišlo RCC v roce 2010 v reakci 

na neexistenci výrazné centrální parlamentní iniciativy, takového centra parlamentní 

regionální spolupráce, se stalo hlavním bodem aktivit RCC v dané oblasti v posledních 

čtyřech letech, a díky prosazení podpory CPF jakožto hlavního tělesa parlamentní 

spolupráce jak ve Strategii a pracovním plánu pro regionální spolupráci pro období 

2014–2016 (RCC Strategy and Work Programm 2014–2016), tak i Strategii jihovýchodní 

Evropa 2020 (Strategy SEE 2020), tedy jakési odnoži strategie Evropa 2020,140 se tak dá 

předpokládat, že největší pozornost RCC, a tedy i EU v oblasti rozvoje parlamentní 

regionální spolupráce bude směřovat právě na posílení národních výborů evropské 

                                                 
136Regional Cooperation Council: Strategy and Work Programme 2011–2013, (RCC: 2013),  3-5, 
http://www.rcc.int/admin/files/docs/reports/RCC-Strategy-and-Work-Programme-2011-13-
text.pdf (přístup 20.9.2014). 
137 V tomto období RCC a národní aktéři získali větší zodpovědnost i při vlastním programování 
v rámci IPA MB, neboť na rozdíl od předchozích víceletých plánů, kdy Komise představila první 
náčrt víceletých programovacích plánů, byli národní aktéři a RCC zapojeni do procesu vytváření 
programovacích plánů již od začátku (Rozhovor se zástupci ředitelství pro evropskou integraci 
vlády Bosny a Hercegoviny (Directorate for European Integration of the Council of Ministries of 
BiH), 27.8.2014). 
138 "Regional Cooperation Council: Strategy and Work Programme  2014–2016,“ 21.  
139 „Annual Report RCC, 2012–2013,“ 23–24. 
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integrace formou skutečného ustanovení CPF jakožto hlavní parlamentní iniciativy  

a propojení národní a regionální platformy v parlamentní oblasti.  

Vzhledem k charakteru aktivit a vůbec mandátu RCC se nedá mluvit  

o jednotném socializačním efektu RCC v oblasti parlamentní spolupráce. Díky pořádání 

seminářů je zde uplatněn na jednu stranu model hraní rolí, stejně jako u seminářů 

Evropského parlamentu. Semináře RCC jsou totiž taktéž otevřené všem aktérům bez 

nějaké tvrdé kondicionality. Na druhou stranu role RCC je spíše koordinační  

a inicializační. Proto je zajímavější zkoumání vlivu RCC na vnímání role regionální 

parlamentní spolupráce ve stabilizačním a mírovém procesu, a dále také schopnosti 

RCC zkoordinovat všechny iniciativy a vyvinout efektivní prostředí pro rozvoj této 

spolupráce. Z tohoto důvodu bude více zkoumána role RCC jako koordinátora a jistého 

centra regionální spolupráce právě přes dva projekty parlamentní regionální 

spolupráce, a to CPF a COSAPu, které se RCC snaží rozvíjet. 

2.3.2 Cetinjské parlamentní fórum 

Již při samém zakládání Cetinjského parlamentního fora na setkání předsedů 

parlamentů a členů výborů pro evropské záležitosti 13.–14. září 2004 přítomní delegáti 

vyjádřili všeobecný názor, že je nutné se soustředit na parlamentní spolupráci 

v regionu jakožto nástroj demokratizace zemí a pro dosažení společných cílů, včetně 

evropské integrace. CPF vzniklo s velkou podporou nejen černohorského parlamentu, 

ale i OBSE a Spojeného království. A ačkoliv je zaměřeno primárně na pomoc zemím 

západního Balkánu, vzhledem tématice evropské integrace se postupně členy staly i 

Rumunsko a Bulharsko, a jednání se účastní i Řecko, Itálie, Norsko, Slovinsko, či 

Spojené království jakožto pozorovatelé.141 Jakožto konference parlamenntích výborů 

evropské integrace, či pro evropské záležitosti se CPF zaměřuje zejména na budování 

kapacity těchto výborů v otázkách acquis a s tím spojenými legislativními změnami 

v národních právních rámcích, zlepšení efektivity parlamentního dohledu nad vládami, 

posílení komunikace mezi parlamenty a médii a rovněž veřejností a posílenou 

angažovaností národních parlamentů v oblastech společného zájmu jako boj proti 

                                                                                                                                               
140 "Regional Cooperation Council: Strategy and Work Programme  2014–2016,“ 4. 
141Cetinje parliamentary forum, nedatováno, 
http://www.stabilitypact.org/wt1/CetinjeParliamentaryForum.asp (přístup 20.9.2014).  
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korupci a organizovanému zločinu, ochrana životního prostředí, ochrana menšin.142 

Z tohoto důvodu je rovněž spektrum témat setkání, od spolupráce při živelných 

pohromách,143 otázce společné zemědělské politiky,144 boji proti organizovanému 

zločinu,145 po ochranu žen a roli parlamentů v evropské integraci.146 

Velmi důležité pro CPF je to, že se v rámci CPF nesetkávají pouze členové 

evropských výborů, ale i další ústavní činitelé a zaměstnanci parlamentů.147  Navíc 

setkání jsou většinou multilaterální, s možností bilaterálních jednání o citlivých 

tématech, tudíž dochází k pravidelnému kontaktu všech potřebných stran. Výsledkem 

jednání jsou pak nejrůznější dohody, deklarace, nebo doporučení,148  které mají  

i praktický význam, neboť účastníci se velmi často dohodnou na ustanovení 

pravidelného vyměnování si informací o pokroku, či sdílení nejlepších praktik.149 Na 

agendě jsou však někdy i bilaterální spory, zejména pak otázka Kosova.150 I když je CPF 

do značné míry výsledkem regionálních snah, nedá se říci, že je imunní vůči vývoji v 

regionu. Velkou měrou do chodu CPF zasáhlo osamostatnění se Černé Hory v roce 

2006. Do roku 2006 totiž, ačkoliv inicitiva černohorců, bylo Forum pořádáno pod 

oficiální hlavičkou parlamentu Srbska a Černé Hory. Odtržením se Černé Hory od 

Srbska však pořádání iniciativy přešlo na nově vzniklý, mnohem slabší černohorský 

parlament, díky čemuž vznikla více než rok a půl dlouhá promlka v jednání. Jednání 

totiž byla obnovena až v létě 2007.151 Od té doby jednalo CPF s pravidelnou frekvencí 

dvakrát za rok, vždy na jiném místě podle hostujícího parlamentu, s roční prolukou v 

roce 2008, která byla zapříčiněna s největší pravděpodobností finanční krizí, díky níž 

                                                 
142 „Newsletter 17/2011 - Our South East Europe“. 
143 „Cetinje parliamentary forum.“ 
144 Ibidem. 
145 Parliamentary Committee of Parliamentary Dimension of the Central European Initiative 
Cetinje Parliamentary Forum, Cetinje, 26 April 2010, nedatováno, 
https://www.senat.ro/ORGANIZATII/3402f430-2067-4c82-9e77-
a0d0764f87f5/declaratie_CP2010.htm (přístup 13.10.2014).  
146 19 October 2012 – Preparedness of Countries in Southeast Europe to Join NATO and the EU 
at Heart of Discussions in Montenegro, nedatováno, http://www.nato-
pa.int/default.asp?SHORTCUT=2939 (přístup 20.9.2014). 
147 „Regional Cooperation Council: Strategy and Work Programme 2011–2013,“  62. 
148 „Cetinje parliamentary forum.“ 
149 Cetinje Parliamentary Forum, nedatováno 
http://www.greenhome.co.me/index.php?IDSP=433&jezik=eng 
150 „19 October 2012 - Preparedness of Countries in Southeast Europe to Join NATO and the EU 
at Heart of Discussions in Montenegro.“ 
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parlamenty neměli dostatek finančních prostředků na pořádání Cetinjského 

parlamentního fóra. Tyto proluky jasně prokázaly, jak nedostatečnou kapacitou CPF 

disponuje nejen z personální, ale i finanční stránky. 

Parlamentní spolupráce se kolem roku 2010 nevyvíjela zrovna příliš nejlépe. 

Parlamentní setkání pod hlavičkou SEECP se stávala poměrně nefunkční a začala se 

ukazovat přílišná roztříštěnost, či někdy i rivalita, mezi jednotlivými iniciativami.152 

Proto Evropská komise i RCC hledaly způsob, jak tuto situaci vyřešit.153 Právě v roce 

2010 přišlo RCC s návrhem soustředit unijní snahy na parlamentní spolupráci v regionu 

na podporu a institucionalizací Cetinjského parlamentního fóra. Z jednání MB IPA 

pracovní skupiny ohledně státní správy a vládnutí (MB IPA Working Group on Public 

Administration and Governance) tak vzešel návrh zahrnout CPF do regionálních 

projektů IPA,154 který byl Komisí podpořen a díky spojení DG Enlargement, RCC  

a černohorského parlamentu došlo k optimalizaci financování a programování projektu 

na výslednou podobu, v níž v rámci víceletého finančního rámce 2011–2013 měl být 

CPF poskytnut jeden milion eur.155 V rámci IPA mělo dojít k transformaci CPF na 

centrum regionální parlamentní spolupráci skrze ustavení stálého sekretariátu, 

zviditelnění CPF díky webovým stránkám, či řádné medializaci jednání, rozšířením 

portfolia činnosti o semináře, workshopy a další konference a vytvoření pořádného 

programu pro vybudování kapacity výborů pro evropské záležitosti formou tréninků a 

vzdělávání jak pro poslance, tak zaměstnance.156  

Jakožto u primárně regionálně vlastněné iniciativy nelze mluvit o tom, že to zde 

byla Unie, která primárně vytváří prostředí, v němž se aktéři nachází, a dokonce 

v rámci CPF podporují hlubší institucionalizací fóra.157 Naopak, aktéři sami přistupují 

                                                                                                                                               
151 „Cetinje parliamentary forum.“ 
152 Rozhovor s Martou Udinou, zaměstnankyní AFETu. 
153 Role EK je v tomto zásadní, neboť jako hlavní administrátor unijních financí je také 
zodpovědná za financování nejrůznějších projektů a v případě regionální spolupráce i EK 
financovala vícero projektů, které mezi sebou soutěžili. Právě EP byl jeden z aktérů, kteří volali 
po větší koordinaci a EK žádali o racionalizaci financování regionální spolupráce (rozhovor se 
zaměstnancem AFETu č. 1). 
154 „Newsletter 14/2011 - Our South East Europe“. 
155 „Annual Report RCC, 2011–2012,“  28–29. 
156 „Project Fiche – IPA Multi-beneficiary programmes / Component I: Parliamentary Coopera 
tion in the Western Balkans and Turkey“, 18–19. 
157 Declaration and Recommendations of the 2nd EU-Montenegro SAPC Meeting, 17–18 May 
2011Podgorica, Adopted on 18 may 2011, (European Parliament: 2011),  4. 
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k iniciování společných jednání. Nelze tedy mluvit o socializaci formou hraní rolí, kdy 

aktéři přistoupí k přijetí norem jakožto nejjednoduššímu způsobu, jak mohou fungovat 

v daném prostředí. Aktéři tedy musí být motivováni k přijetí kýžených norem něčím 

jiným. V tomto případě je to právě maximalizace zisků, ať již materiálních, nebo 

nemateriálních, kterou aktéři spatřují v možnosti parlamentní regionální spolupráci. 

V případě Cetinjského parlamentního fóra tedy můžeme mluvit o socializaci skrze 

strategickou kalkulaci. 

2.3.3 COSAP 

Jak již napovídá sám název Konference výborů národních parlamentů zemí 

Stabilizačního a asociačního procesu zabývajících se evropskými záležitostmi, čili 

COSAP je západobalkánskou obdobou unijního COSACu. Po summitu v Thesaloniki bylo 

rozhodnuto, že s jasným příslibem budoucnosti v EU by i země západního Balkánu měly 

být připraveny na parlamentní spolupráci v Unii. Proto je i formát fungování COSAPu 

téměř identický s COSACem158. Na ustavujícím setkání 16.–18. června 2005 se 

představitelé výborů pro evropské záležitosti dohodli na rotačním principu 

předsednictví v alfabetickém pořadí, přičemž tři následující předsednictví předsedů 

výborů pro evropské záležitosti tvoří trojku pro zachování jisté návaznosti v agendě 

zabývající se téměř výhradně tématy spojenými s Asociačním procesem a integrací do 

EU. Díky rotačnímu principu je tak COSAP každý půlrok organizován jiným 

parlamentem. Návaznost na COSAC existuje pak i v načasování setkání, kdy obě 

parlamentní tělesa jsou kalendářně synchronizována tak, aby na sebe navazovaly 

v krátkém časovém intervalu. A členové COSAPu se často účastní i COSACu.159  

COSAP již z mandátu má zcela jasnou orientaci na evropskou integraci, 

parlamenty si však zcela ponechaly veškeré kompetence na národní úrovni. Deklarace 

a výstupy z jednání tak nemají žádnou zavazující moc, což je zakotveno právě  

i v mandátu COSAPu.160 Avšak nejen tato klauzule, ale i přítomnost vysoce postavených 

                                                                                                                                               
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201105/20110524ATT20110/20110
524ATT20110EN.pdf (přístup 20.9.2014). 
158 COSAC je zkratka pro Konferenci výborů národních parlamentů zabývajících se evropskými 
záležitostmi (Conference of Parliamentary Committees for Union Affairs, COSAC). 
159„Regional Cooperation Council: Strategy and Work Programme 2011–2013,“ 61–62. 
160Conference of the Parliamentary Committees on European Integration/Affairs 
of the States Participating in the Stabilization and Association Process in South East Europe 
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ústavních činitelů jakými jsou vicepremiéři a ministři pro evropskou integraci161 jasně 

dokazují, že parlamentní spolupráce je důležitou oblastí i pro samotné národní státy. 

Na rozdíl od CPF nebo programů EP je však COSAP limitován co se týče inkluze. 

Jelikož se jedná o iniciativu s cílem sdílet zkušenosti, pohledy a nejlepší praktiky pro 

SAP, je plná inkluze žádoucí. I přesto však COSAP formálně nezačlenil Kosovo do svých 

struktur, zatímco například Chorvatsko v jeho strukturách zůstává i přes své členství 

v EU. Ačkoliv účastníci COSAPu téměř vždy vyjadřují plnou podporu reformám  

a vytvoření podmínek pro úspěšnou integraci do Unie, Kosovo zůstává jakožto host na 

stejné úrovni, jako například Turecko, a to i přes snahy Bosny a Hercegoviny, Černé 

Hory, Chorvatska a Makedonie vnášet na program jednání otázku členství Kosova 

v COSAPu.162 

Co se týče podpory EU, jedná se především znovu o vedení a usměrňování,  

o politickou podporu. Jednání se zúčastňují jak představitelé Zastoupení Evropské 

komise, tak přímo zaměstnanci Komise, a nejvíce europoslanci a zaměstnanci 

Evropského parlamentu, na nějž je díky parlamentnímu charakteru iniciativy COSAP 

vedle COSACu nejvíce navázán. Kromě této přímé politické podpory pak Evropská unie 

podporuje COSAP nepřímo skrze RCC, který je taktéž zapojen do plánování  

a programového vedení COSAPu tak, aby docházelo k propojení v oblasti priorit  

i doplnění témat jednání. To se projevuje i v praktické rovině, kdy COSAP zasedal spolu 

s CPF minimálně již dvakrát, v létě roku 2007,163 a pak na jaře roku 2009.164 Taková to 

                                                                                                                                               
(COSAP), nedatováno. http://rspcsee.org/en/pages/read/eu-integration/cosap (přístup 
13.10.2014). 
161 5th COSAP Conference, Conference of the European Integration/Affairs Committees of States 
Participating in Stabilisation and Association Process of the South Eastern Europe, Belgrade, 
November 23–24, 2009, (European Parliament: 2009), 1. 
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCUQFjAA&url=h
ttp%3A%2F%2Fwww.europarl.europa.eu%2Fwebnp%2Fwebdav%2Fusers%2Fhobrien%2Fpubli
c%2F5th%2520COSAP%2520Conference%2520Belgrade%252023-
24%2520Nov%25202009.doc&ei=AaKRVLunB-acygP7noHYBg&usg=AFQjCNHMTbQqMO-
oNnvVXUppUYS85pPB-g&bvm=bv.82001339,d.bGQ (přístup 20.9.2014).  
162 Joint Statetement, The Seventh Conference of the European Integration Parliamentary 
Committees of States participating to the Stabilization and Association Process of South-East 
Europe (COSAP), Sarajevo, March 22, 2013, 2, 
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CC0QFjAB&url=h
ttp%3A%2F%2Fwww.parlament.gov.rs%2Fupload%2Fdocuments%2Factivities%2FVII%2520CO
SAP%2520ENG.docx&ei=tKKRVNnWI4SqywOC4oKQAw&usg=AFQjCNFH-
qrTKznCy9uFgoOWOC8fA-kIAQ&bvm=bv.82001339,d.bGQ (přístup 20.9.2014).  
163 „Cetinje parliamentary forum.“ 



   

 

53 

  

společná jednání nejenže pomáhají v koordinaci aktivit a výstupů, ale zjednodušují 

organizaci po logistické stránce a snižují finanční náročnost jednání. 

Stejně jako u Cetinjského parlamentního fóra, jde i zde primárně o iniciativu 

organizovanou samotnými zeměmi v regionu, která má však silnou podporu z EU. Dá se 

tedy říci, že se jedná o iniciativu, která nevznikla z donucení, kvůli kondicionalitě, ale na 

základě unijního vzoru. Proto lze i COSAP označit za nástroj socializace formou 

strategické kalkulace. 

2.4 Regionalizace a socializace v regionu z pohledu Evropské unie 

Regionální spolupráce, natožpak regionální parlamentní spolupráce byla po 

konfliktech v devadesátých letech na velmi nízké intenzitě a i na žebříčku priorit zemí 

v regionu se nacházela na nepříliš důležitém místě. Svými programy se však EU snaží 

tento stav změnit. Jak je možné vidět na programech Evropského parlamentu  

a regionálních iniciativách věnujícím se parlamentní regionální spolupráci, Evropská 

unie se snaží o regionalizaci na západním Balkáně skrze institucionalizaci spolupráce. 

Všechny podporované iniciativy a programy jsou založeny na pravidelném setkávání 

aktérů z regionu západního Balkánu. A ačkoliv se třeba jedná o uzavřená, 

nemedializovaná setkání, jedná se o ustálená institucionalizovaná jednání s danými 

pravidly, frekvencí a způsoby jednání. Navíc u regionálních iniciativ, které nejsou 

v přímé gesci EU, se unie snaží o hlubší institucionalizaci a vybudování stálých  

a odpovídajících institucionálních kapacit potřebných pro efektivní fungování 

parlamentní spolupráce v regionu.  

Co se týče dalších charakteristik regionalizačního procesu ve sledovaném 

regionu, snaží se EU především o vytvoření prostoru pro sociální transformaci 

založenou na civilizační, i spíše kulturní bázi, neboť nejde primárně o zajištění 

bezpečnosti, či jiného geopolitického cíle, ale o změnu politické kultury v oblasti 

spolupráce a přijetí unijních norem.165 Unie se měkkou formou regionalizace snaží  

                                                                                                                                               
164 „Regional Cooperation Council: Strategy and Work Programme 2011–2013,“ 62. 
165  EP se snaží ovlivnit země i vedením skrze svůj vlastní příklad. Tedy co sama žádá, sama i 
praktikuje. Žádá-li tedy EP větší zastoupení žen na politické scéně v národních parlamentech, 
musí být i delegace EP dobře vybalancované z pohledu genderu (rohovor se zaměstatnancem 
AFETu č.2). 
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o takové vystavění vztahů mezi aktéry, které by vedly k aktivní participaci aktérů  

a vnitřnímu souhlasu s procesem integrace. 

Vzhledem ke komplexní matrici vztahů a velkému množství aktérů je přístup 

Unie rovněž komplexní. Regionální parlamentní spolupráce je podporována jak přímo 

institucemi EU, tedy skrze parlamentní programy, tak i nepřímo skrze politickou, 

materiální i intelektuální podporu regionálních iniciativ.  Díky této diverzitě nelze 

uplatnit pouze jediný mechanizmus socializace. Proto je možné vysledovat aplikování 

socializačního hraní rolí u politické spolupráce mezi Parlamentem a národními 

parlamenty, normativního přesvědčování u zaměstnanců národních parlamentů  

a strategické kalkulace u RCC, Cetinjského parlamentního fóra a COSAPu tak, aby na 

každou relevantní skupinu byl aplikován ten nejvhodnější způsob socializace z pohledu 

Evropské unie.  
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3. Prostředí pro socializaci 

3.1 Polarizace politiky jako destabilizující prvek 

V roce 2007 bylo možné definovat postavení parlamentů jako slabé, nepříliš 

efektivní instituce, které se pohybují, ačkoliv v zákonem definovaném, tak nepříliš 

dodržovaném vztahu s výkonnou mocí, kdy se hranice mezi exekutivou  

a zákonodárnou mocí ztrácí.166 Neschopnost zajistit si dostatečné postavení a respekt 

na politické scéně pak zapříčiňuje, že parlamenty, jakožto hřiště politických bojů, je až 

příliš ovlivnitelné častými změnami, tím pádem zde neexistuje dostatečná kontinuita  

a potřebná stabilita. K neschopnosti řádné zákonodárné role pak přispívají i bojkoty ze 

strany opozice. Tyto boje v parlamentu a zneužívání parlamentů pak navíc vede 

k tomu, že samotné parlamenty jsou v zemích západního Balkánu vnímány 

negativně.167  

Silnou politickou polarizací se vyznačuje albánská politická scéna, v níž o moc 

soupeří především Demokratická strana a Socialistická strana. Právě neshody mezi 

těmito stranami a neochota uznat porážku v parlamentních volbách, vedou 

k destabilizaci nejen parlamentu, ale i nepokojům ve společnosti, a to téměř během 

všech voleb, jejichž výsledky jsou často velmi těsné. Při posledních dvou parlamentních 

volbách nedošlo k odchýlení od zajetého režimu, kdy vždy jedna strana zpochybnila 

volby jakožto zfalšované a odmítla uznat výsledek voleb. V roce 2009 to byla 

Socialistická strana, která dokonce posléze bojkotovala parlament téměř celý rok, čímž 

poškodila výrazně nejen fungování státu, ale i naděje na postup v evropské integraci,168 

v roce 2013 pak doposud vládnoucí Demokratická strana.169 Volby jsou navíc 

doprovázeny často násilím, ať už pouličními potyčkami,170 tak i přestřelkami s fatálními 

                                                 
166 „The role of Parliaments in SEE and the EU in the Post-Thessaloniki-Discussion,“ 2–3. 
167 Ibidem,  3. 
168 Bugajski, Janusz, ed. Western Balkans Policy Review 2010. Center for Strategic and 
International Studies, 2010, 45–46.  
169 Albania election marred by fatal shootout, 24.6.2013, 
http://www.euractiv.com/enlargement/albania-election-marred-fatal-sh-news-528820 
(přístup 13.10.2014). 
170 Rivals claim victory in Albania local elections, 9.5.2011, 
http://www.euractiv.com/enlargement/opponents-claim-victory-albania-local-elections-news-
504628 (přístup 13.10.2014). 
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následky.171 Není tedy překvapením, že i přes uskutečněnou menší reformu volebního 

zákona, díky níž došlo ke snížení počtu stran zhruba na polovinu,172 Evropská unie 

volá173 po celkové reformě parlamentního systému  Albánie174 a zajištění, že politická 

debata se bude odehrávat pouze v parlamentu a demokratickou cestou. 175 

Ačkoliv je Albánie exemplárním příkladem politického boje paralyzujícího jak 

parlament, tak společnost, rozhodně se nejedná o jediný případ v regionu. I v Černé 

Hoře totiž dochází ke zpochybňování výsledků voleb, jako se tomu stalo při 

prezidentských volbách v dubnu 2013,176 či v Makedonii, kdy se na konci roku 2013 

opoziční strana Socialistická demokratická unie Makedonie pokusila zablokovat 

parlamentní debatu o rozpočtu, což vyústilo v protivládní protesty.177 

3.2 Nedostatečná institucionální kapacita 

Není to však pouze otázka politické manipulace parlamenty, která je překážkou 

pro výkon řádné parlamentní role, ale je zde otázka i samotné institucionální kapacity. 

Bez ohledu na volatilitu poslanců pramenící z jejich časově omezeného mandátu se 

řada poslanců vyznačuje nedostatečnou znalostí a porozumění procesu tvorby politik, 

případně samotných rezortních politik jako takových. Mnohdy zde ani neexistuje 

efektivní spolupráce s voliči, čímž dochází k odtržení politiky od reálných potřeb lidí, 

                                                 
171 „Albania election marred by fatal shootout.“ 
172 Albánie, nedatováno, 
http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/albanie/politika/vnitropoliticka_charak
teristika.html (přístup 20.9.2014) 
173 Během let 2010-2011 kvůli politické nestabilitě v Albánii a neschopnosti se domluvit ze 
strany albánských vládních a opozičních politiků na textu společné deklarace po zasedání 
s delegací z Evropského parlamentu nebyly tyto deklarace dokonce přijaty.  (Publications, 
nedatováno, http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/dsee/publications.html (přístup 
13.10.2014). 
174 Albania unable to hold elections, EU admits, 20.7.2011, 
http://www.euractiv.com/enlargement/eu-admits-albania-unable-hold-elections-news-
506670 (přístup 13.10.2014). 
175 Enlargement Strategy and Main Challenges 2014-2015, COM(2014) 700, 8.10.2014, 
(European Commission: 2014),  3. 
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-strategy-paper_en.pdf 
(přístup 30.11.2014). 
176 Both sides claim victory in Montenegro's presidential election, 8..2013, 
http://www.euractiv.com/elections/opponents-claim-victory-monteneg-news-518932 (přístup 
20.9.2014). 
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což ve svém důsledku vede k nedostatečnému vlastnění politik ze strany občanské 

společnosti. Z tohoto důvodu je tak zcela klíčová podpora budování kapacity 

samotných poslanců, ale i expertních zaměstnanců parlamentů, kteří, pracují-li 

efektivně a jsou schopni prosadit své služby poslancům, mohou do jisté míry 

překlenout tento hendikep politiků.178 

Avšak i u zaměstnanců národních parlamentů zemí západního Balkánu se 

stejně, jako u dříve přistupujících zemí ze střední a východní Evropy, ukazuje zcela 

logicky nevědomost a neporozumění interním procesům fungování EU a legislativnímu 

procesu. Mají-li tedy zaměstnanci národních parlamentů zajišťovat kvalitní servis 

poslancům, i u nich musí být zajištěna dostatečná personální kapacita pro výkon práce 

zaměstnance parlamentu, případně výboru pro evropskou integraci. V případě 

západobalkánských parlamentů však personální osazení výborů, či sekcí pro evropské 

záležitosti je poměrně stabilní,179 tudíž jejich vzdělávání představovalo jednodušší 

proces, než u neustále se měnících poslanců. 

Díky válečným konfliktům pak pro regionální spolupráci představovala problém 

i kapacita pro komunikaci uvnitř regionu. Konflikty byla nejen zničena infrastruktura, 

ale i vazby a komunikační kanály. Zaměstnance parlamentů a poslance tak bylo nutné 

nejen vzdělávat, ale naučit je znovu vytvářet a udržovat komunikační kanály. Docílit 

toho, že si přivyknou na komunikaci nejen s Bruselem, či Stálými zastoupeními EU, ale  

i vertikálně mezi sebou v rámci regionu. A přijmout tento kobercový způsob 

komunikace za svůj. 

3.3 Etnická heterogenita jako zdroj nestability 

Vedle politicky vyhrocené scény se země regionu západního Balkánu potýkají 

rovněž s vnitřními problémy, jako jsou etnické nepokoje, či nedostatečně vyvinutou 

demokracií, korupcí a organizovaným zločinem. Problémy plynoucí z etnické 

heterogenity sužují zejména Bosnu a Hercegovinu a Makedonii, avšak etnické rozmíšky 

ovlivňují stabilitu i ostatních zemí.  

                                                                                                                                               
177 Macedonian opposition: EU ignores democratic backslide, 4.1.2013, 
http://www.euractiv.com/enlargement/macedonia-opposition-eu-turns-bl-news-516863 
(přístup 20.9.2014). 
178 „Project Fiche – IPA Multi-beneficiary programmes / Component I: Parliamentary Coopera 
tion in the Western Balkans and Turkey“, 4. 
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Rozdělení Bosny a Hercegoviny na tzv. entity – Federace Bosny a Hercegoviny  

a Republika srbská v Bosně a Hercegovině, množství federálních, národních a lokálních 

úrovní státní správy, tříčlenné Předsednictvo tvořené po jednom zástupci Bosňáků, 

Srbů a Chorvatů, kteří se v čele po osmi měsících střídají ve funkci předsedávajícího a 

specifická charakteristika bosenského politického systému, kdy politické strany 

prorůstají do všech sfér života společnosti, díky čemuž významnější společenské funkce 

obvykle vyžadují příslušnost k právě vládnoucí politické straně,180  

a samozřejmě polarizace politiky na základě etnicity vedou k nestabilitě, korupci  

a neschopnosti přistupovat k nutným reformám. Což naopak vyvolává mnohdy 

protesty a nepokoje, jako tomu bylo například na v období mezi létem 2013 a jarem 

2014, kdy se z původních protestů proti neschopnosti vlády dohodnout se na novém 

systému přidělování rodných čísel vyvinuly násilné nepokoje proti vládě, špatné 

ekonomické situaci a stagnaci země.181 Je tedy zcela logické, že Evropská unie tak 

každoročně volá po reformách, ustavení skutečného politického dialogu a zefektivnění 

implementace politik.182  

Etnicky křehká je stabilita rovněž v Makedonii, která má s etnickými nepokoji 

mezi etnickými Albánci a Slovany četné zkušenosti. Na jaře 2012 vypukly nejhorší 

etnické nepokoje od roku 2001, nejprve když dva etničtí Albánci byli v březnu 

zavražděni policisty na západě země ve městě Gostivar, 183 a dále pak v dubnu, kdy pět 

slovanských rybářů mělo být údajně zavražděno Albánským gangem bojujícím za 

                                                                                                                                               
179 Rozhovor s Aušrou Rakštelytė. 
180Bosna a Hercegovina, nedatováno, 
http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/bosna_a_hercegovina/politika/vnitrop
oliticka_charakteristika.html (přístup 20.9.2014). 
181 Bosnia-Hercegovina protests break out in violence, 7.2.2014, 
http://www.bbc.com/news/world-europe-26086857 (přístup 20.9.2014). 
182Declaration and Recommendations of the 8th meeting of the EU-Montenegro SAPC, 
Podgorica, 25–26 March 2014, 1. 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201403/20140328ATT81962/20140
328ATT81962EN.pdf (přístup 13.10.2014), nebo in „Information note on the work of the South 
East Europe Delegation until the end of the 6th legislature, July 2009“, 12–13. 
183 EU deplores ethnic violence in Macedonia, 13.3.2012, 
http://www.euractiv.com/enlargement/eu-deplores-ethnic-violence-mace-news-511470 
(přístup 16.11.2014). 
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osvobození albánské etnické části Makedonie. Slovanští Makedonci vyšli v reakci do 

ulic a ochromili na delší dobu hlavní město Skopji.184 

Své problémy má ale i Kosovo, jehož severní část stále není pod efektivní 

správou z Prištiny díky Srbské populaci severně od Mitrovice. Právě Mitrovice a přilehlé 

obce se stávají epicentrem etnických nepokojů. Během voleb v listopadu 2013 došlo 

dokonce k přepadení tří srbských hlasovacích místností zahalenými muži.185 

3.4 Bilaterální neshody 

Jestliže etnické napětí je pouze jedním z faktorů ovlivňujících vnitropolitický 

vývoj, je nutné dodat, že to jsou právě bilaterální neshody a spory, které hrají prim 

v zahraničněpolitické politice. Co se týče chorvatsko-srbských neshod, ty se vedly 

zejména o vinu, či nevinu válečných zločinců a jejich vydávání k Mezinárodnímu 

tribunálu v Haagu. V současné době je však úroveň bilaterálních vztahů nejlepší od 

rozpadu Jugoslávie a země spolupracují v řadě otázek, včetně evropské integrace.186 

Chorvaté mají z dob válek rovněž neshody ohledně vydání válečných zločinců v Bosnou 

a Hercegovinou, s níž vede Chorvatsko dále dva hraniční spory, a to v okolí řeky Una  

u hory Plješevica, a pak ohledně bosenské exklávy Neum. Co se týče vztahu Chorvatska 

a Černé Hory, jediným nedořešeným sporem zůstávají námořní hranice a nároky na 

poloostrov Prevlaka, avšak stejně jako v případě vztahu s Bosnou a Hercegovinou se 

nejedná o spory, vůči nimž by země přestaly spolupracovat. Spory jsou rovněž velmi 

často řešeny různými komisemi.187 Černá Hora má územní spory rovněž s Kosovem, 

ohledně nichž mělo dojít k dohodě v březnu 2014, avšak dohoda podepsána nebyla  

                                                 
184 Ethnic tension reaches new heights in Macedonia, 18.4.2012, 
http://www.euractiv.com/enlargement/ethnic-tension-reaches-new-heigh-news-512223 
(přístup 16.11.2014). 
185 Kosovo elections marred by violence, 4.11.2013, 
http://www.euractiv.com/enlargement/kosovo-elections-marred-violence-news-531485 
(přístup 16.11.2014). 
186 Vztah se Srbskem? Nejlepší od rozpadu Jugoslávie, libuje si Chorvatsko, 25.10.2013, 
http://www.lidovky.cz/vztah-se-srbskem-nejlepsi-od-rozpadu-jugoslavie-libuje-si-chorvatsko-
1kz-/zpravy-svet.aspx?c=A131024_170936_ln_zahranici_msl (přístup 16.11.2014). 
187 Milosevic, Milena. Montenegro Acts to Solve Border Dispute With Croatia, 21.3.2013,  
http://www.balkaninsight.com/en/article/montenegro-to-form-commission-for-solving-
prevlaka-dispute (přístup 15.11.2014). 
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a Černá Hora chce dát případ k mezinárodní arbitráži.188 Další spor o hranice vede 

Černá Hora nejen s Kosovem, ale zároveň i s Makedonií, kdy si všechny tři země dělají 

nároky na bod, kde se jejich hranice setkávají.189 Co se týče sousedských problémů 

Makedonie, jedná se především o ochranu menšin a dále pak pojmenování země. 

Asi největší překážkou v regionální spolupráci bilaterální a multilaterální však 

byl a stále je vztah Kosova a Srbska. Právě neochota Srbska uznat nezávislost Kosova 

byla jedním z klíčových faktorů do značné míry utvářející vztah nejen Srbska 

s Evropskou unií, ale i všech zemí v regionu. V roce 2007 například kvůli přípravám na 

vyhlášení nezávislosti Kosova se neuskutečnilo ani společné parlamentní jednání  

EP-srbského parlamentu.190 Kapitola 35, tedy normalizace vztahů mezi Bělehradem  

a Prištinou byla přítomná za všech okolností při jakémkoliv jednání EU s oběma státy  

a jako jedna z prvních byla rovněž otevřena při vyjednávání se Srbskem 191 v návaznosti 

na uzavření Bruselské dohody mezi oběma zeměmi v dubnu 2013, která de facto 

potvrzuje pravomoc kosovských úřadů na celém území Kosova a poskytuje Srbům na 

severu Kosova silnou autonomii. I přes uzavření této průlomové dohody však není 

rozepře mezi oběma zeměmi ukončena, a pokračuje tak v řadě institucí a oblastí bojkot 

kosovské účasti. S Albánií a Černou Horou má Srbsko neshody zejména ohledně 

statusu Kosova. 

Sousedské neshody se však nevyznačují pouze v bojkotu na mezinárodní scéně, 

případně žalob ohledně válečných zločinů a územních sporů. Neshody mají i jinou 

diplomatickou dimenzi. Například makedonská vlajka byla v roce 2012 veřejně pálena 

na protest proti Makedonii v Tiraně a při návštěvě makedonského předsedy vlády 

                                                 
188 Tomovic, Dusica. Montenegro May Take Kosovo Border Dispute to Court, 8.5.2014.  
http://www.balkaninsight.com/en/article/montenegro-may-take-kosovo-border-dispute-to-
international-court (přístup 15.11.2014). 
189 Tomovic, Dusica. Montenegro, Albania, Kosovo to Sign Border Deal, 21.10.2014, 
http://www.balkaninsight.com/en/article/montenegro-albania-and-kosovo-to-sign-border-
deal (přístup 15.11.2014). 
190 „Information note on the work of the South East Europe Delegation until the end of the 6th 
legislature, July 2009“, 19. 
191 Kosovo’s spectre looms over EU-Serbia talks, 22.1.2014, 
http://www.euractiv.com/serbia/kosovo-spectre-looms-eu-serbia-n-news-532916 (přístup 
20.9.2014). 
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Nikoli Gruevskiho při oslavách 100 let od Albánské nezávislosti.192 Vedle toho mají 

roztržky často i zcela praktický ráz, jako například na podzim 2012, kdy nejprve 

Makedonie ve snaze ochránit své zemědělce uvalila vyšší cla na dovoz mouky a obilí 

z Kosova, na což Kosovo v reakci uvalilo cla na veškerý dovoz potravin z Makedonie. 

Obchodní válka pak hrozila přerůst ve větší konflikt, když Makedonie uvalila mýtné pro 

všechny Kosovany cestující do Makedonie.193    

3.5 Nedostatečně rozvinutá demokracie 

Politické neshody jak vnitrostátní, tak i zahraničněpolitické tak utváří jistý 

rámec, v němž parlamenty mohou fungovat. Toto prostředí by však nebylo kompletní 

bez celkového stavu vývoje zemí. Země regionu západního Balkánu se totiž, alespoň 

v očích Evropské unie a jejích dokumentů, nacházejí stále v tranzici k demokracii 

Západního střihu. Asi nejvíce kritizovanou zemí v oblasti nedostatečné úrovně 

demokracie je Makedonie. A to díky osobě Mila Djukanoviće, který jako premiér, či 

prezident, či jako předseda Demokratické strany socialistické vedl zemi již od rozpadu 

Jugoslávie, a za jehož vlády se v zemi rozrostla korupce.194 Mnohdy je o něm tvrzeno, 

že zemi vedl jako rodinný byznys.195 V případě Černé Hory pak Evropská unie často 

zmiňuje zejména porušování lidských práv, respektive nedostatečná svoboda médií  

a slova.196 Ačkoliv je svoboda projevu a tisku uzákoněna, v praxi jsou novináři 

vystavování často výhružkám a dokonce i fyzickým útokům. V oblasti tisku pak existuje 

silné navázání na politické strany.197 Vysokou mírou nefunkční demokracie se pak 

                                                 
192 Greece, Macedonia take offence at Albanian rhetoric, 29.11.2012, 
http://www.euractiv.com/enlargement/greece-macedonia-take-offense-al-news-516352 
(přístup 20.9.2014). 
193 Kosovo-Macedonia 'trade war' becomes political, 11.9.2013,  
http://www.euractiv.com/enlargement/trade-war-kosovo-macedonia-polit-news-530360 
(přístup 20.9.2014). 
194 Back to the future, 15.9.2012, 
http://www.economist.com/blogs/easternapproaches/2012/10/montenegrin-
politics?zid=309&ah=80dcf288b8561b012f603b9fd9577f0e (přístup 15.11.2014). 
195 Enlargement report package criticises Montenegro, 8.10.2014, 
http://www.euractiv.com/sections/enlargement/enlargement-report-package-criticizes-
montenegro-309002 (přístup 20.9.2014). 
196 „Information note on the work of the South East Europe Delegation until the end of the 6th 
legislature, July 2009“, 20. 
197 Montenegro, nedatováno, https://www.freedomhouse.org/report/nations-
transit/2013/montenegro#.VINo9GdRZv8 (přístup 30.11.2014). 
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vyznačuje rovněž Albánie, v níž je největším problémem korupce a organizovaný 

zločin.198 

Všude rozšířená korupce, nefunkční státní správa, slabé ekonomiky, odtržení 

občanského sektoru od vládnutí a neshoda elit se dohodnout na prioritách země jsou 

však znaky, kterými se vyznačují všechny země regionu do jisté míry. 

3.6 Podmínky pro úspěšnou spolupráci? 

Pro úspěšnou regionální parlamentní spolupráci jsou klíčové vysoká míra 

odevzdanosti této spolupráce, a to jak ze strany zaměstnanců národních parlamentů, 

tak i poslanců; a aktivní participace.199 Velice důležité však pro úspěšnou socializaci 

zemí regionu západního Balkánu v oblasti regionální parlamentní spolupráce je  

ale i v jakých podmínkách k regionalizaci dochází. Ačkoliv země region po rozpadu 

Jugoslávie začínaly na poměrně stejné rozvojové úrovni, jejich tranzice k tržním 

ekonomikám a plně funkčním demokraciím byly odlišné, jak dokazují i odlišné statusy 

v rámci evropské integrace. Lze tedy říci, že stupně vývoje jsou odlišné, s Bosnou  

a Hercegovinou jakožto jedním z nejchudších a nestagnujících zemí na poslední příčce, 

a tudíž i jejich potřeby v rámci vyjednávání s Unií jsou do jisté míry odlišné. Přesto je 

zde řada oblastí, a to jak v těch strukturálních, tak v té politické, v nichž se země 

potýkají se stejnými problémy.  

Co se týče podmínek, v nichž národní parlamenty působí, existuje ve 

sledovaných zemích špatné institucionální nastavení postavení parlamentů, které jsou 

většinou slabé a neschopné vykonávat řádně parlamentní dohled nad exekutivou, a to 

jak díky nedostatečným reformám v oblasti volebních a parlamentních zákonů,  

tak i nedostatečné demokratické politické kultuře, kdy jsou parlamenty často 

paralyzovány politickými boji. Politická nestabilita země je pak způsobena nejen 

zmiňovaným paralyzováním parlamentů, ale politické rozmíšky se přelévají díky 

provázání politiky s veřejnou sférou i do násilných aktů mezi občany, či v nesvobodu 

tisku. Z toho lze tedy vyvodit, že síla politických aktérů je veliká, stejně jako intenzita 

vnitřního politického konfliktu.  

                                                 
198 Bugajski, Janusz, ed. „Western Balkans Policy Review 2010,“ 45. 
199 „Project Fiche – IPA Multi-beneficiary programmes / Component I: Parliamentary Coopera 
tion in the Western Balkans and Turkey“,  25. 
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Velkým problémem v regionu je i etnická heterogenita. Etnické hranice 

nekopírují státní hranice, což zanechává větší, či menší etnické enklávy uvnitř států.  

I přes uplynutí řady let od ukončení Jugoslávských válek jsou etnická napětí častým 

jevem, a kromě vnitřní destabilizace země ovlivňují i sousedské vztahy. Řevnivost mezi 

státy byla již do značné míry otupěna, na druhou stranu územní spory a zejména pak 

otázka Kosova a ochrany etnických menšin jsou stále na pořadu dne. Proto lze říci,  

že i v zahraničních věcech je intenzita konfliktu střední až vyšší. 

K tomu všemu se pak přidává i neschopnost vlád efektivně přijímat nutné 

reformy, čelit špatné ekonomické situaci v regionu a dosáhnout cíle evropské 

integrace, čímž roste frustrace obyvatel. Která se obrací buď v ovlivnitelnost 

obyvatelstva populistickými stranami, nebo v nedůvěru v politickou elitu jako takovou, 

včetně parlamentů, které pak nemají jak personální, tak politickou sílu to změnit, což 

může negativně ovlivnit i jejich ochotu a schopnost přiřadit regionální parlamentní 

spolupráci mezi své priority.  
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4. Výsledný stav socializace 

4.1 Efektivita zvolených socializačních mechanizmů 

4.1.1 Region západního Balkánu v roce 2014 

Zapojení Evropské unie, a zejména pak Evropského parlamentu do podpory 

regionální parlamentní spolupráce, vneslo do parlamentní regionální spolupráce 

důležitý impuls. Nejenže programy Evropského parlamentu byly jedny z prvních, které 

byly schopné vůbec shromáždit zástupce všech parlamentů, ale právě propojení 

parlamentní spolupráce s příslibem členství v EU dokázalo vytvořit prostor, v němž se 

poslanci a zaměstnanci národních parlamentů mohli, a stále mohou setkávat, 

vyměňovat zkušenosti a navazovat spolupráci. Parlamentní spolupráce v regionu tak ve 

sledovaném období doznala především stabilizace a dále také řádné institucionalizace. 

Během osmi let se podařilo tak ustálit formát parlamentní regionální spolupráce a 

vytvořit prostor pro setkávání, sdílení zkušeností a případně i vzájemnou podporu.  

Jedním z největších přínosů programů na podporu parlamentní spolupráce, na 

němž je vidět i pokrok, kterého zástupci parlamentů dosáhli za dobu fungování 

programů, je fakt, že země, které spolu dříve válčily, jsou dnes schopné nejen spolu 

komunikovat, ale i dospět k nějaké spolené dohodě a proklamaci. Kromě seminářů 

Evropského parlamentu, kde závěrečné deklarace nejsou žádoucí, došlo na všech 

setkání poslanců k přijetí závěrečných deklarací. Během řady workshopů a seminářů 

pak došlo i k bilaterálním dohodám o vzájemné posílené spolupráci,200 případně ke 

kolektivní dohodě o následných krocích jako vytvoření pracovní skupiny, či jiného 

formátu spolupráce.201 Parlamentní setkání však přinesla i politické požadavky, jako 

když například v roce 2009 během setkání COSAPu požádali přítomní zástupci 

                                                 
200 Rozhovor s Aušrou Rakštelytė. 
201 Jako například při workshopu nárondích parlemtnů o energetice se účastníci dohodli na 
vytvoření pracovní skupiny pro energetiku s klíčovou koordinační roli RCC (SEE 
Parliamentarians Workshop "Parliaments – Support to Harmonized Energy Reforms in 
Southeast Europe"  Sarajevo, 15 December 2008, Conclusions, (RCC: 2009)  3, 
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCcQFjAA&url=ht
tp%3A%2F%2Fwww.rcc.int%2Fdownload%2Fdocs%2F15%252012%252008%2520conclusions-
Parliamentarians%2520Workshop.pdf%2Fd56770d934db4238c60a217d8379c213&ei=Aq6RVPi
5Ksj_ygOfwoLoCQ&usg=AFQjCNG_0DoYec8TCvW-
4pQkLS_NHqbqoQ&bvm=bv.82001339,d.bGQ (přístup 20.9.2014).  
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národních parlamentů, aby RCC vytvořilo most mezi parlamenty členských zemí Unie a 

COSAPem pro výměnu informací a mentoring.202  

Ačkoliv si národní parlamenty uvědomují přínosy a důležitost parlamentní 

regionální spolupráce, což dokazuje jak zastoupení vysoce postavených ústavních 

činitelů zejména na setkáních COSAPu, tak vystoupení mnohých řečníků a samotné 

závěrečné deklarace, které vždy zdůrazní důležitost regionální parlamentní spolupráce 

pro zajištění dlouhodobého míru a stability v regionu,203 parlamentní spolupráce čelí 

stále řadě překážek. Mezi největší překážky pak patří domácí slabé postavení 

parlamentů, roztříštěnost regionálních iniciativ, které vyčerpávají neefektivním 

způsobem vůli aktérů, duplikují, či bojují proti sobě, a nedostatečná inkluze. 

Právě otázka inkluze a faktické přínosnosti regionální spolupráce má kořeny 

v bilaterálních neshodách. I přes všechny deklarace o nutnosti posílení parlamentní 

regionální spolupráce, uvědomění si, že regionální organizace mohou dosáhnout svého 

cíle pouze, pokud bude probíhat zapojení zemí jak tematicky, tak celoregionální,204  

a upozornění na neimplementaci obecných politických dohod ohledně inkluze 

v procesu regionalizace jakožto jednoho z největších rizik neúspěchu regionální 

spolupráce,205 je to právě otázka zahrnutí Kosova do regionálních parlamentních 

struktur, která brání plné inkluzi. Kosovo bylo dlouhou dobu blokováno Srbskem ve 

Výboru RCC,206 jehož členem se stalo až v únoru 2013, čímž se Kosovo stalo s konečnou 

platností plnohodnotným členem RCC.207 Na rozdíl od RCC je však situace v COSAPu 

stále nepříznivá pro Kosovo, neboť Kosovo a Turecko jsou stále zváni pouze jako 

                                                 
202 Joint Statement Adopted at Fifth Conference of European Integration Parliamentary 
Committees of States Participating in the Stabilization and Association Process in South Eastern 
Europe, Belgrade, 23- 24 November 2009, 1–2. 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/dsee/dv/1216_10_/1216_
10_en.pdf (přístup 30.11.2014).. 
203 SEESAC Supports the XII Cetinje Parliamentary Forum, 6.5.2011, 
http://www.seesac.org/news.php?id=264 (přístup 30.11.2014). 
204 Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA II): Multi-Country Indicative strategy Paper 
(2014–2020). (European Commission: 2014), 17. 
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20140919-multi-country-
strategy-paper.pdf (přístup 30.11.3014). 
205 Ibidem,  21. 
206 Rozhovor s Pavlem Koblížkem, 26.11.2014. 
207 Multi-Beneficiary Programmes Activity Report: July-December 2013. (European Commision: 
2014), 112-114, 
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speciální host, nikoliv jako člen, a to i přes opakované proklamace o nutnosti 

neblokování regionální spolupráce bilaterálními neshodami. Členové COSAPu dokonce 

o členství Kosova již jednali, avšak neúspěšně.208 

Právě jistý posun ve smyšlení a vnímání nutnosti řešení skrze diplomacii je 

v případě Srbska vidět velmi dobře. Jestliže ještě v létě 2012 tehdejší srbský 

vicepremiér Božidar Delić a ministr pro evropskou integraci prohlašoval, že po Srbsku 

nemůže být požadováno nemožné, že „vidina kandidátského statusu nemůže být 

zneužívána k vyvíjení nepřijatelného tlaku na nás, abychom přijali něco, co překračuje 

červenou linii v naší politice, protože to se jednoduše nestane,“209 tak v realitě se Srbsko 

chová trochu jinak. První dohodou mezi Prištinou a Bělehradem byla uzavřena v létě 

2011, kdy se obě strany shodly na usnadnění přechodu společné hranice, uznání 

diplomů nebo zpřístupnění matrik.210 Právě druhá dohoda, tzv. Bruselská dohoda 

z roku 2013, kterou Bělehrad vlastně uznal jurisdikci kosovských úřadů v rámci 

kosovských hranic, však jasně dokazuje, jakou moc a jaký význam členství v EU pro tyto 

země má, neboť Srbsko dlouhou dobu čekalo na udělení kandidátského statusu, které 

bylo bráněno právě otázkou Kosova. Zcela zásadní však je zachovat tento dynamický 

moment, vytvořit sérii dobrých výsledků a udržet země na cestě k EU. Jak je totiž vidět, 

nacionalistické tendence je nutné zcela opustit, a ne se k nim vracet. Jako to například 

udělal srbský prezident Tomislav Nikolić, známý svými nacionalistickými výroky 

popírající Srebrenicu jako genocidu, na setkání s eurokomisařem pro sousedskou 

politiku a vyjednávání o rozšíření v listopadu 2014, kdy prohlásil, že Srbsko nebude 

                                                                                                                                               
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/financial_assistance/ipa/2014/2013_july_dec_activity_r
eport.pdf přístup 30.11.2014). 
208 National Assembly Delegation at 8th COSAP, 27.11.2013,  
http://www.parlament.gov.rs/National_Assembly_Delegation_at_8th_COSAP_.20442.537.htm
l (přístup 30.11.2014). 
209 Serbia Deputy PM: EU talks should not be used to blackmail Belgrade, 30.8.2011, 
http://www.euractiv.com/enlargement/serbia-deputy-pm-eu-talks-blackmailing-belgrade-
interview-507177 (přístup 20.9.2014). 
210 Kosovo, Serbia ink first deal since war, 4.7.2011, 
http://www.euractiv.com/enlargement/kosovo-serbia-ink-deal-war-news-506247 (přístup 
20.9.2014). 
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schopné postoupit v dialogu s Prištinou, pokud bude Kosovo i nadále vyjednávat jako 

nezávislý stát.211 

Neshody a napětí však neovlivňují pouze vztahy mezi Prištinou a Bělehradem. 

Například i albánsko-srbské vztahy zaznamenaly jistý vývoj. V listopadu 2014 poprvé 

v 68 letech navštívil albánský premiér Bělehrad jakožto gesto k otevření „nové kapitoly 

v Srbsko-albánských vztazích“. Návštěva měla být rovněž signálem Evropské unii.  

A i když Edi Rama provokativně prohlásil, že Kosovo je nezávislý stát a s touto realitou 

by se všichni měli smířit, reakce srbského premiéra Aleksandra Vučiće sice odsoudila 

tento výrok, avšak zároveň Vučić dodal, že i přesto bude Srbsko pokračovat vší silou ve 

snahách k vytvoření posíleného mezistátních vztahů.212 

Podobně se vyvíjejí i Chorvatsko-srbské vztahy. Po vyostření vzájemných vztahů 

na konci roku 2012 spojeném s uznáním viny Ante Gotoviny a Mladena Markače ze 

zločinů proti lidskosti a válečných zločinů na srbském civilním obyvatelstvu v roce 1995 

trestním tribunálem v Haagu, došlo ke změně rétoriky. Během setkání srbského 

vicepremiéra a ministra zahraničních věcí Ivica Dačiće s chorvatským premiérem 

Zoranem Milanovičem v lednu 2013 v Bělehradě došlo k dohodě na vytvoření 

společných komisí pro otázky uprchlíků, válečných zločinů, nebo sporů o hranice, neboť 

jak dodal Dačić, „nemůžeme změnit minulost, ale můžeme ovlivnit přítomnost  

a budoucnost“. Zoran Milanovič byl rovněž první chorvatský premiér, který Bělehrad 

navštívil od roku 2009.213 

Jsou zde však i ryze pozitivní příklady co se týče regionálních dobrých vztahů. 

Nejpozitivnějším příkladem je zřejmě Černá Hora, která dokonce uznala Kosovo v říjnu 

2008 „pro dobro regionu“,214 ačkoliv jistá snaha vymezit se vůči Srbsku zde také zajisté 

sehrála roli. Pozitivní spolupráci a dobré vztahy je však možné nalézt i na regionální 

                                                 
211 EU still not pressuring Serbia over Russia, 21.11.2014. 
http://www.euractiv.com/sections/enlargement/eu-still-not-pressuring-serbia-over-russia-
310233 (přístup 30.11.2014). 
212 ‘Historic’ Albanian visit to Serbia leaves bitter aftertaste, 13.11.2014. 
http://www.euractiv.com/sections/enlargement/historic-albanian-visit-serbia-leaves-bitter-
aftertaste-309965 (přístup 30.11.2014). 
213 Serbian, Croatian PMs meet to boost ties, 17.1.2013. 
http://www.euractiv.com/enlargement/serbia-croatia-pms-meet-improve-news-517115 
(přístup 30.11.2014). 
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úrovni. Jakýkoliv pokrok jedné ze zemí v přístupových jednáních je vítán ze strany 

ostatních přinejmenším diplomaticky, jak dokazují gratulace COSAPu Chorvatsku 

k přistoupení k EU a zahájení přístupových jednáních Černou Horou.215 

A bereme-li za hlavní měřítko efektivity nástrojů jejich schopnost docílit změny, 

je regionální spolupráce efektivní s jistými limitacemi. Svojí měrou k tomu přispěl i 

důraz, který EU klade na mainstreamování regionální spolupráce. Díky tomu je 

regionální spolupráce více viditelná a jsou v této oblasti viditelné posuny, ačkoliv třeba 

regionální projekty tolik reálně nepomohou všem zemím.216 Porovnáme-li však míru 

regionalizace v roce 2007 a v roce 2014, západní Balkán nedoznal změny z regionální 

společnosti organizované v jistých oblastech, neboť se v jeho případě nedá mluvit o 

ucelené regionální komunitě.217 Zástupci parlamentů se sice setkávají a dochází 

k výměnám zkušeností a navazování kontaktů, k zakládání nových projektů, avšak stále 

je zde nedostatečná schopnost poslanců přeměnit své politické deklarace do reality. 

Nedochází tak k dostatečné socializaci, kdy by parlamenty převzaly regionální 

spolupráci jako věc vhodnou.  Je zde totiž řada faktorů, které stále tuto spolupráci 

brzdí. I přes značnou podporu ze strany Evropské unie, a to jak materiální, tak 

politickou, tak zůstává úroveň faktické spolupráce na nezměněné úrovni.218 Příčin, proč 

socializace formou programů podpory regionální není dostatečná, může být několik, od 

neschopnosti programů EU vybudovat potřebnou institucionální kapacitu pro 

regionální spolupráci, nedostatečnou legitimitu programů, či domácí strukturální 

podmínky, či motivace politiků. 

                                                                                                                                               
214 Montenegro recognised Kosovo ‘for the good of the region’, 10.6.2010. 
http://www.euractiv.com/enlargement/montenegro-recognised-kosovo-for-the-good-of-the-
region-news-495062 (přístup 30.11.2014). 
215 „Joint Statement, The Seventh Conference of the European Integration Parliamentary 
Committees of States participating to the Stabilization and Association Process of South-East 
Europe (COSAP),” 2. 
216 Rozhovor se zaměstnankyněmi Stálého zastoupení Evropské Unie v Sarajevu (Ljiljana 
Pandzic, Normela Hodzic-Zijadic), 28.8.2014. 
217 Přitom však vzniklo mnoho velmi úspěšných regionálních iniciativ, ať již nezávislých na EU, či 
financovaných z prostředků IPA, jako například program ochrany svědků, soudní spolupráce 
v boji proti organizovanému zločinu, nebo regionální program bydlení pro uprchlíky. Hlavním 
problémem regionální spolupráce obecně je však široké spektrum politik, které jsou řešeny 
(Rozhovor se zaměstnankyněmi Stálého zastoupení Evropské Unie v Sarajevu). 
218 „Project Fiche – IPA Multi-beneficiary programmes / Component I: Parliamentary Coopera 
tion in the Western Balkans and Turkey“, 2. 
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4.1.2 Institucionální kapacita parlamentů 

Jestliže národní parlamenty hrají klíčovou roli v harmonizaci legislativy s acquis 

a zároveň mají sehrát významnou roli v posílení veřejné debaty ohledně demokratizace 

a vůbec členství v Evropské unii,219 musí k tomu také mít odpovídající kapacitu. Právě 

kapacita parlamentů jak v oblasti znalostí, a to poslanců i zaměstnanců, tak v oblasti 

pravomocí, prosazování svých pravomocí, je jednou z oblastí, na niž se Evropská unie 

zaměřila v rámci podpory parlamentní regionální spolupráce a vůbec předvstupní 

pomoci kandidátským a možným kandidátským zemím. A to z důvodu nedostatečné 

kapacity parlamentů. 

Zejména semináře Evropského parlamentu a RCC se vedle vůbec 

zprostředkování společných kontaktů a vytvoření platformy pro sdílení zkušeností, 

snaží rovněž vzdělávat poslance, a do roku 2013 rovněž zaměstnance národních 

parlamentů, v jejich roli v adopci acquis, nejrůznější oblasti působení acquis jako 

ochrana menšin, či vůbec jakou roli mají parlamenty v demokratickém státě. 220 

Evropský parlament, jakožto velmi aktivní aktér v procesu budování institucionálních 

kapacit národních parlamentů, kromě těchto seminářů navíc velmi často vítá delegace 

poslanců a zaměstnanců z národních parlamentů v jeho sídle v Bruselu, případně 

Štrasburku, kde se mají delegace možnost seznámit během svých exkurzí s fungováním 

EP přímo na vlastní kůži.221 Budování znalostní kapacity zaměstnanců a poslanců 

národních parlamentů je tedy díky velkému množství těchto seminářů cílících na 

seznámení a prohloubení znalostí evropského právního rámce a fungování parlamentů 

v demokratickém systému jako parlamentní dohled nad exekutivou v národním  

i unijním kontextu, a skrze exkurze do EP je tedy dostatečné, což dokazuje i ukončení 

programu seminářů pro zaměstnance národních parlamentů a vytvoření nového 

                                                 
219 Talking Point sof the Deputy Secretary General/Head of Expert Pool of the Regional 
Cooperation Council (RCC), MS. Jelica Minic,(RCC: 2011), 2. 
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCUQFjAA&url=h
ttp%3A%2F%2Fwww.rcc.int%2Fdownload%2Fdocs%2FTalking%2520Points%2520RCC%2520DS
G%2520Parliaments_170311.pdf%2F526d432a05039e7e5e63e8c7f60d1065&ei=trORVIvbFMSr
UemCgcgL&usg=AFQjCNHDeQ2Y4TW2cz8t299RilQV0hU0eg&bvm=bv.82001339,d.bGQ 
(přístup 20.9.2014). 
220 Quarterly report by RCC Secretary General Hido Biscevic, 8.3.2011 (RCC: 2011), 30.  
dostupné z http://www.rcc.int/docs_archive (přístup 20.9.2014).  
221 „Information note on the work of the South East Europe Delegation until the end of the 6th 
legislature, July 2009“,  28–29.  



   

 

70 

  

programu stáží.222 Důkazem, že tyto seminář fungují správně je i opakování některých 

témat, například role parlamentů v unijním právu a legislativní proces v Unii, které se 

opakují vzhledem k volatilitě poslanců. A které jsou navíc vyžadovány i samotnými 

národními parlamenty.223 

Větší problém je s efektivností regionálních parlamentních struktur.224 RCC bylo 

již od počátku vnímáno jako těleso, které se má stát hubem nejen parlamentní 

regionální spolupráce, ale zejména pak vůbec regionální spolupráce v regionu jako 

takové. S uplynulými měsíci a roky aktivit však začalo být jasné, že RCC nemá 

dostatečnou kapacitu jak pro svoji roli v parlamentní spolupráci, tak i pro obecnou 

regionální spolupráci. V prvních dvou letech činnosti bylo vždy zmiňováno, že RCC musí 

naplnit svoji „strategickou roli v regionu skrze dosažení konkrétních výsledků“.225   

A ačkoliv byla role RCC hodnocena pozitivně, a ukotvení RCC jako jedné 

z nejvýznamnějších regionálních struktur prokázaly, že země západního Balkánu mají 

pozitivní postoj k regionální spolupráci,226 ukázalo se postupně, že RCC pracuje lépe, 

pokud se zabývá menším počtem projektů. Nedostatečná kapacita se navíc ukázala být 

rovněž ve finančních záležitostech, kdy i přes plánované snížení příspěvků z Evropské 

unie země regionu nebyly schopny dostát svým závazkům a Unie musela finančně 

podpořit RCC více, než očekávala.227 RCC navíc nebylo schopné po dobu svého 

působení zcela a dostatečně dosáhnout, alespoň z pohledu EU, uspokojivé  

a soběstačné úrovně zefektivnění své kapacity pro facilitaci, koordinaci a racionalizaci 

regionální spolupráce228 tak, aby veškeré procesy byly vedeny z vnitra regionu, bez 

významnější role Evropské unie. 

                                                 
222 V příadě parlamentů Srbska, Černé hory a Makedonie je personální obsazení sekretariátů 
výborů pro evropskou integraci velmi stabilní, proto právě u těchto sekretariátů došlo 
k největšímu posunu, co se týče kapacit těchto sekretariátů (rozhovor s Aušrou Rakštelytė). 
223 Rozhovor s Aušrou Rakštelytė. 
224 Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA): Multi-Annual Indicative Planning Document 
(MIPD) 2011-2013 Multi-Beneficiary, (European Commission: 2010), 7–9. 
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/mipd_multibeneficiary_2011_2013_en.pdf (přístup 
15.11.2014).  
225 „Multi-Beneficiary Programmes- Activity Report, October – December 2010,“ 35. 
226 „Annual Report RCC, 2011-2012,“ 28–29. 
227„Project Fiche – IPA Multi-beneficiary programmes / Component I: Support to the operating 
expenditures of the RCC Secretariat,“ 4. 
228 Quarterly report by RCC Secretary General Hido Biscevic, 12/2009, (RCC: 2010), 8. Dostupné 
z http://www.rcc.int/docs_archive (přístup 15.11.2014). 

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/mipd_multibeneficiary_2011_2013_en.pdf
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Parlamentní spolupráce byla již od ustanovení RCC sice jednou z oblastí, v níž 

byla identifikována potřeba podpory i ze strany RCC, avšak RCC hrála v této oblasti 

spíše podpůrnou a koordinační roli, jelikož téměř všechny semináře byly 

spolupořádány s jinou institucí. To by ale neznamenalo, že pro parlamentní spolupráce 

nemá RCC význam. Naopak, samo RCC pokládá parlamentní spolupráci díky evropské 

dimenzi a roli parlamentů v přijetí acquis za oblast s velkým potenciál pro sblížení zemí 

regionu a dobré sousedské vztahy, stejně jako porozumění.229 Z tohoto důvodu chce 

v období 2014–2016 RCC iniciovat více regionální odpovědnosti pro tuto oblast a to 

formou vybudování CPF jako centra parlamentní spolupráce.230  

A byla to i RCC, která přišla s nápadem posílit Cetinjské parlamentní fórum  

a přetvořit ho na centrum regionální parlamentní spolupráce. CPF bylo vybráno  

i z kapacitních důvodů. Konkurenční Regionální sekretariát parlamentní spolupráce 

jihovýchodní Evropy (Regional  Secretariat on  Parliamentary  Cooperation in South  

East Europe) nedisponoval dostatkem lidského kapitálu a kapacity231 a CPF bylo již 

zavedenou iniciativou. Projekt podpory z IPA tak měl zajistit posílení CPF formou 

zviditelnění, tedy posílení pozice CPF a kapacity ovlivňování, ustavení stálého 

sekretariátu zahrnujícího i zahraniční zaměstnance pro posílení lidského kapitálu tak, 

aby CPF mohlo lépe budovat následné kapacity národních parlamentů v oblasti 

efektivních legislativních procesů, harmonizace právního rámce s acquis, a tím 

pádem zlepšit personální kapacitu národních parlamentů.232 Cetinjské parlamentní 

fórum mělo dosáhnout také většího komunikačního propojení parlamentů a dosáhnout 

větší angažovanosti národních parlamentů v oblastech společného zájmu, jakými jsou 

boj proti organizovanému zločinu, ochrana životního prostředí, ochrana menšin  

a sociálně vyloučených skupin a zlepšení svobody tisku.233  

                                                 
229 „Regional Cooperation Council: Strategy and Work Programme  2014–2016,“ 18. 
230 Ibidem, 21. 
231 Annual Report of the Secretary General of the Regional Cooperation Council on regional co-
operation in South East Europe 2011–2012, (RCC: 2013), 36–37. 
http://www.rcc.int/pages/51/annual-report-on-regional-co-operation-in-south-east-europe-
2011-2012 (přístup 15.11.2014). 
232 „Project Fiche – IPA Multi-beneficiary programmes / Component I: Parliamentary Coopera 
tion in the Western Balkans and Turkey“, 17–18. 
233 Ibidem, 15–16. 
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Projekt podpory CPF z IPA prostředků byl schválen jako součást IPA MB pro rok 

2012, s možností financování projektu až do konce roku 2016.234 Avšak přes veškeré 

snahy nedošlo do konce roku 2014 k dosažení stanoveného cíle a posílení CPF.235 

Transformace CPF se tak stále nachází v rovině strategického záměru, než reality. Co se 

týče kapacity lidského kapitálu je Evropská unie úspěšná v budování kapacit 

v národních parlamentech, jak dokazují i úspěšný program seminářů Evropského 

parlamentu. Na druhou stranu jak je možné pozorovat na příkladu CPF a RCC, vytvoření 

dostatečných podmínek pro institucionální budování kapacity, případně samotné 

budování institucionální kapacity se automaticky nepromítne ve změnu regionální 

parlamentní spolupráce. Stejně tak i program stáží EP není schopen zajistit, že naučené 

postupy práce a přijatá politická kultura bude přenesena do národních parlamentů.236 

4.2 Legitimita a relevance zvolených socializačních mechanizmů v 

regionu 

4.2.1 Vhodnost designu programů 

Jestliže programy Evropské unie nepřináší požadovaný efekt v oblasti regionální 

parlamentní spolupráce, je nutné se podívat, zda je jejich institucionální design správný 

a zda tedy zvolený způsob socializace s evropskými normami je vhodný jak pro dané 

aktéry na úrovni národních parlamentů, tak samotných potřeb regionální parlamentní 

spolupráce.   

Parlamentní spolupráce byla na velmi nízké, téměř neexistující úrovni po konci 

Jugoslávských válek. Proto bylo především nutné dostat zástupce národních 

parlamentů k jednomu stolu, do jedné místnosti, aby byl vůbec vytvořen prostor pro 

kontakt, u něhož se předpokládalo, že časem povede ke spolupráci. To se v rámci 

                                                 
234 Ibidem, 24–25. 
235 „Annual Report RCC, 2013-2014,“ 31–32. 
236 Všichni dotázaní stážisté odpověděli kladně na otázku, zda jim stáž pomohla k osobnímu 
rozvoji v jejich práci. Na druhou stranu kromě malých úprav, jako způsob vedení knihovny, 
nebo vykonávání rešerší, nejsou stážisté příliš úspěšní v přenášení svých zkušeností a nově 
nabytých dovedností do národních parlamentů. Jak kvůli limitacím ze strany vedení, tak i kvůli 
materiálním limitacím, kdy parlamenty nemají například na potřebnou techniku nebo software. 
Všichni stážisté však možnost strávit několik týdnů v EP oceňují, neboť jim pomohla plně 
porozumět EP a politické kultuře. Většinou rovněž vyjadřují obdiv poliické kultuře práce napříč 
politickým spektrem a národy a vůbec multikulturalitou EP (rozhovory se stážisty EP). 
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programů Evropského parlamentu podařilo. Design seminářů a exkurzí je navíc vhodný 

i z toho hlediska, že se jedná o formát, díky němuž účastníci opravdu získají potřebné 

informace, a dochází tam tak i k budování jejich kapacity pro zajištění vhodného 

fungování národního parlamentu v právním rámci EU. Co se týče přijímání norem 

mírového řešení sporů a regionální spolupráce, případně spolupráce napříč politickým 

spektrem, je zejména u seminářů Evropského parlamentu zcela klíčové rozhodnutí 

nemedializovat a zachování inkluzivního charakteru. Ani seminářům EP se nevyhnulo 

etnické napětí formou bojkotování uvádění Makedonie bez označení FYROM, případně 

Kosova bez asterisku, nebo neochota Srbů sedět vedle Kosovanů, či okatý nezájem a 

ignorace, případně dokonce opouštění místnosti během přednesu zástupce jiné 

země.237 Opakování seminářů, jednání v uzavřeném, nemedializovaném kruhu a 

témata seminářů vedly k tomu, že docházelo k výměně informací mezi účastníky. 

Formát seminářů a frekventované setkávání se vedly rovněž k tomu, že se postupem 

času podařilo změkčit nacionalistické překážky ke spolupráci a ustavení kontaktů.238  A 

to dokonce blízkých osobních vztahů mezi zaměstnanci parlamentů,239 kteří 

nepodléhají takové volatilitě jako poslanci. Důležitá je i inkluze a otevřenost seminářů, 

neboť semináře jsou otevřené všem zemím západního Balkánu bez ohledu na jejich 

status a vždy jsou zvány všechny země, tedy ze strany EP je zde snaha, aby se seminářů 

zúčastnily vždy všechny země.  

Semináře tedy působí jako prostor, v němž se vždy všechny země a jejich 

zástupci mají možnost setkat, aniž by na mě byl vyvíjen nějaký politický tlak a jejich 

přítomnost byla podmíněna splněním nějakých podmínek či například jejich statusem. 

Politickou rovinu mají naopak delegace a společné zasedání výborů.240 Ačkoliv ani tyto 

                                                 
237 Největší problem byly v případě Srbska a Kosova, jejichž zástupci nikdy nemohli být usazeni 
vedle sebe a téměř vždy hrozili odchodem z místnosti, když druhá strana měla prezentaci. 
Stejné výhružky padaly i ze strany Makedonie, byla-li označena cedulkou FYROM. Nikdy však 
nikdo z účastněných neopustil seminář (rozhovor s Aušrou Rakštelytė). 
238 Ibidem. 
239 Zejména v případě „silných“ parlamentních sekretariátů pro Evropké záležitosti jako 
v případě Srbska, Černé Hory nebo Makedonie, kde někteří zaměstnanci zůstávají třeba již i 
sedmý, osmý rok ve funkci, došlo k navázání silných osobních vztahů a zaměstnanci si vyměňují 
zkušenosti, volají si, informují se, a to i třeba při přípravách COSAPu (rozhovor s Aleksandrou 
Jovanovic, zaměstnankyní sekretariátu výboru pro Evropské záležitosti parlamentu Srbské 
republiky, 2.10.2014). 
240 Zde politická rovina ale zasahuje i do jednání ze strany EP. EP, a tedy i delegace jsou složeny 
z politiků, díky čemůž jsou i delegace ovlivněny politickými boji uvnitř EP, případně národními 
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akce nejsou limitovány nějakou politickou kondicionalitou, politický charakter, a tedy i 

dostatečný dopad je zachován formou přítomnosti vysoce postavených a významných 

europoslaců. Právě vzájemná parlamentní zasedání a delegace EP jsou tím fórem, které 

EP využívá k předávání svých politických názorů a to aniž by nějak podmiňoval 

uskutečnění těchto setkání postupem v regionální spolupráci, nebo přijetím domácích 

reforem. Parlamentní stáže pro zaměstnance národních parlamentů západního 

Balkánu pak stejně jako semináře zcela plní svůj účel předávání informací a bližší 

seznámení se s prostředím EP pro zaměstnance. 

 Velkým problémem pro programy podpory regionální parlamentní spolupráce 

může být i množství programů. Již v hodnotící zprávě pro období 2011–2013 RCC 

upozorňuje na duplikace a překrývání iniciativ v oblasti regionální parlamentní 

spolupráce.241 Podle RCC totiž sice v regionu došlo k dobré diverzifikaci parlamentní 

spolupráce a parlamentní spolupráce je vnímána pozitivně všemi klíčovými aktéry, ale 

neexistovala zde řádná koordinace242 a mnoho iniciativ nebylo zcela funkčních, 

případně nepřinášelo téměř žádný užitek. Ne všechny programy navíc mají jasnou 

strukturu, agendu a operační tah tak, aby došlo k opravdové spolupráci mezi 

parlamenty.243  RCC proto zahájila restart v parlamentní spolupráci v roce 2013.  

Intenzivnější spolupráce a koordinace byla navázána s SEECP a NPC.244 Podobný přístup 

zaujala i Komise, která začal více spolupracovat s dalšími mezinárodními organizacemi 

angažujícími se buď v budování parlamentních kapacit, nebo přímo v regionální 

parlamentní spolupráci, jako OBSE a dále podporovat užší spolupráci mezi parlamenty 

členských států, EP a národními parlamenty zemí západního Balkánu.245  

Větší synchronizace však není potřeba pouze na regionální úrovni, ale i na 

domácí scéně. Velkým problémem parlamentní regionální spolupráce je, že i když si 

zástupci národních parlamentů odhlasují deklaraci s jasným cílem podpořit určitou 

                                                                                                                                               
zájmy. Například o delegaci s Bosnou a Hercegovinou mají velký zájem chorvatští europoslanci 
(rozhovor se zaměstnancem AFETu č. 2). 
241 Annual Report RCC 2011-13,“ 4–5.  
242 „Annual Report RCC 2013-14,“ 31–32. 
243 „Regional Cooperation Council: Strategy and Work Programme 2011–2013,“ 61–62. 
244 „Annual Report RCC, 2013–2014,“ 31–32. 
245 Enlargement Strategy and Main Challenges 2013-2014, COM(2013) 700, 16.10.2013, 
(European Commission: 2013), 8. 
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2013/package/strategy_paper_2013_e
n.pdf  (přístup 30.11.2014). 
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činnost, na národní úrovni již nedojde k implementaci této dohody.246 Pro úspěšnou 

parlamentní spolupráci je tak zcela klíčové, aby došlo k synchronizaci mezi parlamenty 

a vládami.247 Bereme-li úspěšnou regionalizaci jako takovou, která je vnímána jako 

komparativní výhoda v řešení problémů, a kde jsou aktéři schopni dosáhnout jasného a 

celospolečenského akceptování projektu regionální spolupráce,248 je možné tvrdit, že 

ačkoliv se toto děje v deklaratorní rovině na úrovni parlamentních výborů pro evropské 

záležitosti, v realitě rozhodnutí na parlamentní regionální rovině nemá příliš velký 

dopad. Zatímco však nedostatečný design programů v oblasti koordinace regionálních 

parlamentních iniciativ lze odstranit, a je zde zse strany EU snaha o odstranění díky 

neustálému ladění programů skrze konzultace s relevantními aktéry v regionu, 

dosažení implementace nezávazných deklarací schválených COSAPem, či CPF je 

obtížnější. Jelikož jde EU o co největší relevanci programů, které zajistí dosažení 

stanovených cílů, rozhodla se skrze RCC v období 2014–2016 posílit kapacitu CPF a 

COSAPu, přičemž prioritou je sbližování národních legislativ s acquis a efektivní výměna 

mezi parlamenty v regionu. Větší role a vlivu tak mají nabýt právě výbory pro evropské 

záležitosti, tedy pro EU jedny z nejzásadnějších výborů. Národní parlamenty pak mají 

sehrát větší roli i při implementaci Strategie jihovýchodní Evropa 2020 (Southeastern 

Europe 2020), která je obdobou Strategie Evropa 2020 (Europe 2020).249 

4.2.2 Regionální vlastnictví 

Co se týče COSAP a CPF, ty splňují podmínku alespoň zdánlivého lokálního 

vlastnictví. Z hlediska Unie je žádoucí, aby proces regionalizace byl do značné míry 

veden zevnitř regionu pro větší legitimitu a účinnost. Parlamentní spolupráce byla 

iniciována ze strany zemí západního Balkánu zejména kvůli spolupráci na přijetí 

acquis,250 což dokazují i COSAP a CPF. Stejně tak i RCC je iniciativou, která vznikla 

z popudu přicházejícího z vlastního regionu. Všechny tyto iniciativy jsou však velmi 

                                                 
246 Problém zajištění jasné vazby mezi regionální a národní úrovní, které by skutečně 
transformovaly dohody z regionální úrovně v konkrétní aktivity nesoucí kýžený efekt, byly 
dokonce idenfitikovány jako jedno z hlavních rizik v oblasti regionální spolupráce vůbec (in 
„Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA II),“ 21.) 
247 „Regional Cooperation Council: Strategy and Work Programme  2014–2016,“ 14. 
248 Hveem, Helge. „The Regional Project in Global Governance,“ 83. 
249 Regional Cooperation Council Strategy and Work Programme  2014–2016, 21. 
250 „Regional Cooperation Council: Strategy and Work Programme 2011–2013,“ 18.  
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často zásivlé na EU finačně a regionální vlastnictví je tak zajišťováno spíše ve 

strategické a programovací rovině.  Zástupci z regionu jsou totiž účastni IPA MB PCM a 

spolu s DG Enlargement tak rozhodují o plánování IPA MB projektů,251 jako tomu bylo 

například u CPF. Zvláště RCC, jako koordinační entita je přítomna programování IPA pro 

zachování klíčových priorit v regionu, a to během celého procesu přípravy IPA MB.252 

Do jednání jsou samozřejmě zapojeny i samotné země západního Balkánu skrze 

národní IPA koordinátory (National IPA Coordinators, NIPAC).253 A právě NIPAC, či 

národní koordinátoři pro parlamentní spolupráci jsou aktivními účastníky v celém 

procesu a přicházejí i s iniciativami, jako tomu bylo například u CPF.254 V rámci IPA II 

bude mít navíc RCC posílenou roli jakožto hlavního „hlídače“ regionálních zájmů, neboť 

bylo požádáno, aby vypracovalo Strategii jihovýchodní Evropa 2020.255 

Svoji roli sehrávají RCC a národní koordinátoři v parlamentech i v případě 

přípravy programů EP, kde EP pořádá pravidelná setkání s národními koordinátory 

parlamentní spolupráce a při přípravě plánů seminářů, akcí a stáží konzultuje národní 

parlamenty.256 Všechny programy EU jsou tedy buď přímo ustavené v rámci 

samotného regionu, nebo jsou regionální iniciativy a samotné parlamenty zapojeny do 

procesu programování a nelze tedy mluvit o programech EU jako o programech, které 

by nebyly regionálně, či lokálně vlastněné z programového hlediska. Plného 

personálního vlastnictví samozřejmě nelze dosáhnout, a ani se to neočekává, neboť 

programy EP jsou plně v gesci zaměstnanců EP a europoslanci a zaměstnanci Komise 

musí rovněž dohlížet na celou implementaci IPA. Větší problém pak nastává  

u finančního vlastnictví, kde země západního Balkánu nejsou schopny plně převzít 

zodpovědnost za financování regionálních iniciativ, jak se ukázala během finanční krize 

                                                 
251 „Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA): Multi-Annual Indicative Planning 
Document,“ 10. 
252 Quarterly report by RCC Secretary General Hido Biscevic, 3/2010, (RCC: 2010), 7. Dostupné z 
http://www.rcc.int/docs_archive (přístup 15.11.2014). 
253  Rozhovor se zástupci ředitelství pro evropskou integraci vlády Bosny a Hercegoviny. 
254 „Quarterly report by RCC Secretary General Hido Biscevic, 3/2010,“ 25–26. 
255 Rozhovor se zástupci ředitelství pro evropskou integraci vlády Bosny a Hercegoviny, 
27.8.2014. 
256Roční plán aktivit PAU EP je odsouhlasen i WG WB, čímž program dostává politický mandát. 
Tato praktika je v praxi uskutečňována poslední dva až tři roky (rozhovor s Martou Udinou). 
Jediná oblast, kde EP není schopný dostát všem požadavkům ze strany národních parlamentů 
je program stáží pro zaměstnance z regionu, neboť ty závisí i a personálních kapacitách 
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v případě RCC,257 a velká část financování tak leží na straně EU, proti čemuž však země 

v regionu rozhodně neprotestují. S mírou regionálního vlastnictví poměrně vysokou tak 

tedy nelze argumentovat, že by nedostatečná odezva mezi dohodami na parlamentní 

regionální úrovni byla způsobena nedostatečnou reflexí potřeb a požadavků 

v programech EU. A tím pádem by i socializační efekt programů měl být dostatečný. 

Programy totiž vytváří prostředí, které je atraktivní pro poslance i zaměstnance 

národních parlamentů, zatímco toto prostředí rovněž vytváří prostor pro nabytí norem 

EU. I přes tuto atraktivitu programů však nedochází k plné socializaci a přechodu 

z logiky výhodnosti na logiku vhodnosti u regionální spolupráce. 

4.2.3 Vliv domácích podmínek na výsledek socializace 

Jestliže je design programů i regionální vlastnictví na vysoké úrovni a nelze tedy 

argumentovat, že právě v těchto oblastech je nekompatibilita, která způsobuje 

nedostatečnou míru reflexe regionálních dohod na domácí scéně, může to být právě 

domácí prostředí, které představuje překážku regionalizaci. Domácí nastavení politické 

scény a fungování veřejné správy, čili institucí, je podle Percyho Mistryho jednou 

z nejdůležitějších podmínek pro úspěšnou regionalizaci.258 Státní moc v zemích 

západního Balkánu se však vyznačuje právě slabými parlamenty a velkou mírou 

politizace veřejného života. I přes každoroční upomínání ze strany EU a vynakládání 

značných finančních prostředků v rámci IPA na reformy, je stabilita veřejné správy a 

demokratické fungování států spíše nedostatečné.259 

Pro Unii jsou domácí reformy klíčové jak pro stabilizaci zemí, tak i pro spolupráci na 

regionální úrovni.260 Reformy tak míří na posílení společenských a demokratických 

hodnot, zlepšení ekonomiky, vytvoření funkční moderní státní správy skrze reformu 

                                                                                                                                               
samotného EP, v němž každý stážista má svého konzultanta, který monitoruje a mentoruje 
jeho pobyt (rozhovor s Aušrou Rakštelytė). 
257 „Project Fiche – IPA Multi-beneficiary programmes / Component I: Support to the operating 
expenditures of the RCC Secretariat,“ 1–4. 
258 Mistry, Percy. „New Regionalism and Economic Development“, 130–134. 
259 Jedna z nehorších situací, co se týče funkčního státu, je v Bosně a Hercegovině, kde je stát již 
řadu let velmi pasivní a paralyzován, díky čemuž je Bosna a Hercegovina označována mnohdy 
za ztracený případ, u nějž bez zásadních reforem celého státního zřízení nedojde změny. 
260 „Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA): Multi-Annual Indicative Planning 
Document,“  4. 
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ústavních zákonů i například volebních zákonů.261 Díky sjednocení všech nástrojů 

předvstupní pomoci do IPA a vytvoření jednotného nástroje s jasným cílem vytvořit 

koherentní systém v podpoře rozvoje demokracie a státní správy došlo ve sledovaném 

období k přijetí některých reforem.262 Přesto však největšími výzvami v regionu na 

domácích scénách zůstává nedostatek politické vůle k reformám, otázka posílení vlády 

práva, nezávislosti justice, boj proti organizovanému zločinu a korupci a reforma státní 

správy.263 

Velkou překážkou je i politická nestabilita. Příklady bojkotů parlamentního jednání 

a neuznávání výsledků voleb nejenže oslabily vlastní země, ale i jejich naděje na postup 

ve vyjednávání s Evropskou unií. A vlastně i spolupráci s EU, kdy v případě albánských 

parlamentních bojkotů opozice zcela paralyzovala i setkání s delegací EP.264 I zde však 

došlo k posunu v tom nejhorším případu, tedy v albánském případě. V roce 2013 se 

totiž podařilo, v rozporu s předešlou praxí, demokratické a klidné předání moci mezi 

stranami po parlamentních volbách. Sali Berisha tehdy neobhájil potřetí v řadě pozici 

vítězného lídra v parlamentních volbách a bez obstrukcí a v klidu předal moc Edi 

Ramovi, vůdci socialistické aliance.265 Právě jasný signál z Evropské unie o nutnosti 

mírového vedení voleb a přítomnost monitorovací mise z Evropského parlamentu 

s hrozbou následných opatření ze strany Unie v případě dalších nepokojů i obstrukcí, 

byl důvodem, proč došlo k této změně.266 Uvědomění si, že postup ve vyjednávání 

s Unií o statusu začíná již doma, tedy že politická dohoda musí být založena na shodě 

napříč politickým spektrem a to v kontextu evropské integrace znamená dát přednost 

národním zájmům před stranickými, či osobnostními zájmy je kromě Albánie vidět i na 

příkladu Makedonie, kdy v roce 2010 premiér Milo Djukanović, spojený vyhlášením 

nezávislosti v roce 2006, odstoupil z funkce právě pro zlepšení šancí Černé Hory 

                                                 
261 „The role of Parliaments in SEE and the EU in the Post-Thessaloniki-Discussion,“ 6. 
262 Například v Černé Hoře došlo k reformám v oblasti justice, v Albánii došlo k postupu ve 
vyjednávání volebního zákona a pokroku v boji proti organizovanému zločinu (in „Enlargement 
Strategy and Main Challenges 2013-2014,“ 2). 
263 „Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA): Multi-Annual Indicative Planning 
Document,“  2–5. 
264 Rozhovor se zaměstnancem AFETu č. 2. 
265 Albanian socialists win elections, defeated PM silent, 26.6.2013, 
http://www.euractiv.com/enlargement/albanian-socialists-win-election-news-528896 (přístup 
30.11.2014). 
266 Rozhovor s Péterem Bajtayem, zaměstnancem sekretariátu AFETu, 26.9.2014. 
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v postupu v evropské integraci poté, co byl spojen s organizovaným zločinem a 

pašováním tabáku.267 Nebo na příkladu kosovského parlamentního výboru pro 

evropské záležitosti, který byl v letech 2009–2013 složen z pěti členů opozice a pouze 

čtyř členů vládních stran, a přesto nebyl paralyzován stranickými spory.268 

4.3 Evropská unie jako společný cíl 

Domácí prostředí se však dají změnit, o což se pokouší i Evropská unie skrze IPA 

programy zaměřené na tranzici a institucionální budování v rámci prvního 

komponentu.269 Domácí reformy pro zefektivnění státní správy, ekonomiky a vůbec 

fungování státu jako takového jsou i prerekvizitou pro postup v evropské integraci, 

tedy je zde i politický tlak na země západního Balkánu, aby se reformovaly směrem 

k funkční, tržní demokracii. A k tomu je zcela klíčová ochota ze strany politických elit.   

Evropská unie již dlouho ve svých dokumentech upozorňuje, že silná podpora ze 

strany politické scény je zcela klíčová pro úspěch a stabilizaci regionu.270 Evropská unie 

a politické špičky v regionu se však rozchází ve svém chápání regionální spolupráce. 

Přílišný tlak na předčasnou regionalizaci a nejistota užitků z regionalizace mohou být 

nejen škodlivé, ale případně i zhoršit situaci v regionu. Proto musí být regionalizace za 

všech situací vždy tou lepší alternativou, vždy musí být vnímána jako cesta k lepšímu, 

pouze tak budou členové projektu ochotni sdílet část suverenity a projekt bude mít 

šanci na udržitelnost.271 A zatímco regionální spolupráce z pohledu EU má velký 

význam, neboť umožňuje sdílení zkušeností a informací, a tím pádem i učení 

v mnohem intenzivnější míře, než je EU schopná zajistit v individuálních případech. A to 

zejména právě v případě přijetí acquis, jelikož země západního Balkánu čelí stejným 

                                                 
267 PM resignation to boost Montenegro's EU bid, 21.12.2010, 
http://www.euractiv.com/enlargement/pm-resignation-boost-montenegros-news-500820 
(přístup 15.11.2014). 
268 „Project Fiche – IPA Multi-beneficiary programmes / Component I: Parliamentary Coopera 
tion in the Western Balkans and Turkey“, 32. 
269 Odpolitizování veřejné správy a reformy včetně té volební a parlamentní jsou hlavními 
prioritami pro období 2014-2020 v rámci IPA II (in „Instrument for Pre-Accession Assistance 
(IPA II),“ 5–7). 
270 „Project Fiche – IPA Multi-beneficiary programmes / Component I: Parliamentary Coopera 
tion in the Western Balkans and Turkey“, 20–21. 
271 Hveem, Helge. „The Regional Project in Global Governance,“ 83. 



   

 

80 

  

výzvám a problémům.272 U zemí v regionu západního Balkánu toto vnímání regionální 

spolupráce není přítomno stoprocentně.  

I když na účinnosti regionální spolupráce má vliv i doba působení a etablovanost 

regionálního projektu, kdy iniciativy, které přinesou výsledky ve funkční oblasti, mají 

větší naději na přežití,273 prim stále hraje vůle aktérů něco změnit. K institucionální 

změně tak může dojít pouze tehdy, pokud zde bude touha něco změnit, a ta může být 

u politiků podpořena ziskem, který z integrace plyne.274 Otázkou tak zůstává, zda je 

evropská integrace a vidina členství v Unii dostatečnou motivací pro národní aktéry,  

a zda jim regionální spolupráce přinese dostatečný užitek. 

V posledních letech bylo možné slýchávat fráze o únavě z rozšiřování, a to jak ze 

strany EU,275 tak i ze strany západobalkánských zemí. Evropská unie však opakovaně 

potvrdila v minulých letech svůj závazek evropské perspektivy západního Balkán v Unii, 

zejména pak v dokumentu z března 2008 Západní Balkán: posilování evropské 

perspektivy.276 Splní-li tedy země západního Balkánu Kodaňská kritéria, je jejich 

budoucnost v Evropské unii téměř jistá. A právě samotná Kodaňská kritéria mohou být 

největším problémem pro tyto země. Ke schopnosti dostát závazkům plynoucím ze 

členství v EU je možné přiřadit i schopnost fungovat v rámci politické kultury Unie, tedy 

i schopnost řešit mírovou cestou spory a zejména pak schopnost aktivně se účastnit 

regionální spolupráce. Jestliže chce EU přetvořit západní Balkán v region, který jako 

jeden celek bude moci zasadit to matrice vztahů v EU,277 je nutné, aby se země 

západního Balkánu rovněž snažily docílit tohoto cíle. V současné době je však vnímání 

západního Balkánu jako regionu nejen obtížně dosažitelné, ale i problematické 

vzhledem ke konotacím s Jugoslávií. Mnoho regionálních politiků tak nechce a nevnímá 

                                                 
272 „Project Fiche – IPA Multi-beneficiary programmes / Component I: Parliamentary Coopera 
tion in the Western Balkans and Turkey“, 19. 
273 Deas, Ian a Lord, Alex. „From a New Regionalism to an Unusual Regionalism? The 
Emergence of Non-standard Regional Spaces and Lessons for the Territorial Reorganisation of 
the State,“ 1864. 
274 Mattli, Walter. „The Logic of Regional Integration (Europe and Beyond),“ 13. 
275 Tento směr je posílen navíc i přejmenováním portfolia rozšiřování a sousedské politiky na 
sousedskou politiku a vyjednávání o rozšíření v nové komisi Jean-Clauda Junckera. 
276 Západní Balkán: posilování evropské perspektivy“, (COM(2008) 127), (European 
Commission: 2008). 
http://europa.eu/legislation_summaries/enlargement/western_balkans/e50028_cs.htm 
(přístup 15.11.2014). 
277 Rozhovor se zaměstnancem AFETu č. 1. 
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západní Balkán jako region,278 a dokonce se snaží vymanit z označení „balkánská 

země“, jak bylo vidět již v případě Slovinska po rozpadu Jugoslávie, nebo i v případě 

Chorvatska. 

Tragická společná historie regionu je tak jednou z mentálních bariér, které 

politici, i občané čelí v regionalizaci a pouze extrémně silný užitek z regionalizace by 

mohl tuto bariéru překonat. Podmínka dobrých sousedských vztahů a regionalizace 

však, jak se zdá, není dostatečně silný impuls. V případě zemí západního Balkánu tak 

nedošlo k přechodu od vnímání výhodnosti k vhodnosti regionalizace. A to i přesto, že 

EU vytváří velké množství regionálních projektů jak politického, tak technického 

charakteru, stejně jako se snaží i RCC vytvářet projekty přesahující hranice zaměřené 

na společné problémy. Ačkoliv tedy Evropská unie směřuje své úsilí v parlamentní 

spolupráci na přijetí norem vhodnosti regionální spolupráce, což se i výborů pro 

evropské záležitosti, tedy výborů velmi informovaných a cílících na integraci, daří, 

v rovině celopolitického spektra se to nedaří, neboť národní zájmy hráčů jsou na 

prvním místě. Podpora regionální spolupráce napříč celým politickým spektrem 

v regionu je rovněž nedostatečná díky současnému nastavení evropské integrace ze 

strany EU. I když je regionální spolupráce jednou z hlavních priorit v regionu, jsou to 

pouze dobré bilaterální vztahy, které jsou nutné pro postup v evropské integraci, jak 

dokazuje příklad Chorvatska. Cílem všech zemí v regionu je dosáhnout členství v EU. 

Avšak jako suverénní státy, jako jednotlivé státy, ne jako celý region na ráz. Srbsko není 

jediný stát, který již několikrát měnil datum svého očekávaného vstupu do Unie.  

Je tedy zcela jasné, že každá ze zemí regionu chce vstoupit do Unie co nejdříve, v čemž 

by ji mohl ale brzdit pomalý vývoj v ostatních zemích. Nejde jim tedy o regionalizaci, 

ale o jednostranné vstoupení do Unie, a to pokud možno co nejdříve. K tomu se pak 

přidává i vnímání regionální spolupráce jako sice výhodné alternativy řešení problémů, 

avšak ne tak výhodné, jako je bilaterální vztah s EU.279 Západobalkánské země totiž 

                                                 
278 Western Balkans: Fastlane, Slow Lane, Friends of Europe, 2014,  23. 
http://www.friendsofeurope.org/media/uploads/2014/10/FoE-Report-Balkans-WEB.pdf 
(přístup 15.11.2014). 
279 Neuvědomění si výhod a nevýhod regionální spolupráce a integrace do Unie souvisí rovněž 
s nedostatečnou informovaností. Společnosti v regionu západního Balkánu, stejně jako ve 
členských státech, nejsou plně informovány o výhodách a nevýhodách členství v EU (rozhovor s 
Martou Udinou). Proto není překvapivé, že ani mezi poslanci není regionální spolupráce 
vnímána jako jediná správná alternativa a nedochází k vytvoření společné linie v rámci region a 
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získávají ze Západu tolik, že „nevidí přidanou hodnotu v čemkoliv, co by společně 

vytvořily. Navíc ony nediskutují využití svých peněz vzájemně, ale využití našich financí 

jejich stranou. Všeobecně nemají potřebu tvořit něco samy, vše dostávají od nás280.“281  

S vnímáním výhodnosti bilaterální spolupráce s Unií se pojí i vůbec očekávání 

role Evropské unie od zemí v regionu. Nejenže jsou země slabé po stránce vlády práva 

a vůbec demokracie, ale země sužují i ekonomické problémy a vysoká nezaměstnanost. 

To vede k vysoké míře frustrace společnosti, která se přidává k frustraci z neschopnosti 

vlád řádně spravovat zemi, či s pomalým postupem v otázce přistoupení k EU.  

A právě nutnost stabilizace zemí v ekonomické rovině jako předstupeň politické 

spolupráce je jedním z faktorů, který je v regionu často zmiňován. Bývalý černohorský 

premiér Igor Lukšič dokonce prohlásil, že bez ekonomické obnovy regionu bude 

obtížné se dále zabývat integrační agendou.282 Nejen ve spojitosti s ekonomickou 

transformací, ale i v otázce integrace do Evropské unie se tak z mnoha proklamací, jak 

od politiků, tak například i od RCC, zdá, že aktivity a přítomnost Evropské unie jsou 

zcela klíčové pro jakýkoliv rozvoj a vývoj v regionu.283 Jakoby region sám nebyl schopen 

této transformace a bez politické i finanční podpory Evropské unie by nedošlo ke 

změnám. Přitom jak prohlásil i bývalý eurokomisař pro rozšíření Štěfan Füle, „Evropská 

unie můře pouze facilitovat, zprostředkovat jednání. Vše ostatní je již pak na politických 

lídrech“284. 

Svoji roli při tomto hraje i kultura „odškrtávání si splněného“ (ticking box 

culture), kdy země často plní dané úkoly od Evropské unie pouze aby dosáhly dalšího 

pokroku bez výrazného přijetí norem, zásad EU a reálného dopadu.285 Země západního 

                                                                                                                                               
prioritou zůstává vytvoření co nejlepších vztahů mezi státem a EU (rozhovor s Jurajem 
Sevellou). 
280 Podobný názor potvrzuje i Gordana Čomić, místopředsedkyně srbského parlamentu, která 
na otázku, co západobalkánské země potřebují pro nastartování opravdu účinné parlamentní 
regionální spolupráce odpověděla, že dostatečné finance a podporu od EU. (rozhovor s 
Gordanou Čomić, místopředsedkyní srbského parlamentu, 1.10.2014). 
281 Rozhovor se zaměstnancem AFETu č. 1. 
282  „Western Balkans: Fastlane, Slow Lane,“ 19. 
283 „Annual Report RCC, 2011–2012,“ 4. 
284 Štěfan Füle: Remarks on the European integration process of Kosovo*, 17.4.2013, 
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-331_en.htm?locale=en (přístup 30.11.2014). 
285 O ticking box kultuře se nezmiňují pouze zaměstnanci EU (Rozhovor se zaměstnancem 
AFETu č. 1), ale i oficiální prohlášení nejvyšších představitelů EU, jako například Štefana Füleho 
(in Štěfan Füle: Enlargement: Need for bold visions, 3.12.2013. http://europa.eu/rapid/press-
release_SPEECH-13-1011_en.htm (přístup 30.11.2014). 
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Balkánu nemohou spoléhat na Unii jako na entitu, která vše vyřeší.286 „Kapitoly 

přístupových jednání jsou jen kniha receptů na to, jak dát dohromady legislativu bez 

jasných indikátorů, jak tyto změny ve skutečném životě implementovat,“ zmiňuje 

viceguvernér Chorvatské národní banky Bojan Fras.287 

Tato neschopnost plnit požadavky EU plně a zdlouhavé reformy vedou v oblasti 

podpory regionální spolupráce k odklonu od politických regionálních projektů  

a soustředění se na technickou pomoc. EU se tak přiklání k Monnetově integrační 

metodě, neboť spolupráce v konkrétních projektech přinášející rychle viditelný užitek 

všem, čímž dojde k ekonomické provázanosti, která sebou ponese i byznys a další 

zájmy a tím pádem vytvoří základ udržitelnější spolupráce.288 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
286 Podobný názor mají i v EP. EU nemůže zemí západního Balkánu nařizovat, co mají dělat, 
může jim však dát mentoring a strategické vedení, ukázat, jak jsou tyto věci konány v EU. Proto 
i ve svých programech je EP otevřený, nabízí semináře a své vědomosti, procesy práce. Avšak 
to, co si z toho jednotliví aktéři v regionu vezmou, to je zcela v jejich vlastní gesci (rozhovor s 
Jurajem Sevellou). 
287 „Western Balkans: Fastlane, Slow Lane,“ 27. 
288 Rozhovor s Jurajem Sevellou. 
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Závěr 
Sblížení zemí západního Balkánu a příprava na vstup do Evropské unie se staly 

hlavní příčinou pro zaměření se na parlamentní regionální spolupráci ze strany EU. 

Národní parlamenty, klíčový orgán pro harmonizaci právních rámců s acquis, byly navíc 

v těchto zemích velmi slabé. Programy podpory parlamentní regionální spolupráce tak 

kromě budování institucionální kapacity národních parlamentů pro efektivní 

angažování se v přijetí acquis měly nabídnout i prostor pro setkávání se, spolupráci  

a sbližování. Ve svém důsledku tak parlamenty měly nejen být posíleny ve své kapacitě 

řešit evropskou problematiku, ale měly být navázána i regionální spolupráce jakožto 

jedna z norem EU – vzájemná spolupráce napříč politickým spektrem a národy. 

V konečném důsledku je Evropská unie úspěšná v prvotní fázi socializace, kdy 

aktéři přejdou k logice výhodnosti regionální spolupráce. A to ať již skrze strategickou 

kalkulaci jako v případě zástupců výborů pro regionální spolupráci v rámci COSAPu  

a CPF, kterým regionální parlamentní fóra dodávají na důležitosti a umožňují jim 

přijímat deklarace, nebo v rámci hraní rolí, kdy se během seminářů zástupci 

parlamentů setkávají a zjistí, že vzájemná spolupráce jim opravdu přináší možnost 

porovnávání svého postupu v přijetí acquis, či prostor pro výměnu nejlepších 

zkušeností, nebo skrze normativní přesvědčování, kdy jsou zaměstnanci národních 

parlamentů vtaženi do pracovních procesů EP a díky tomu mají možnost zakusit unijní 

politickou kulturu mírové spolupráce napříč politickým spektrem a národy. Unie je 

rovněž poměrně úspěšná v budování institucionálních kapacit, kdy jak zaměstnanci, tak 

poslanci národních parlamentů jsou vzděláváni v otázkách spojených s rolí parlamentů 

v EU a harmonizaci acquis pro efektivní fungování národních parlamentů v Unijních 

záležitostech. Na druhou stranu poskytnutí veškeré politické, materiální i finanční 

pomoci k budování institucionálních kapacit nezajišťuje automaticky reálný dopad, jak 

je ukázáno na případu RCC a CPF, které se stále potýkají s neschopností zajistit si 

dostatečné postavení i přes veškerou podporu ze strany EU. Nebo na příkladu stáží 

v EP, kdy sice zaměstnanci národních parlamentů přijmou hodnoty EP a jsou okouzleni 

kulturou spolupráce v EP, avšak v rámci svých domácích parlamentů spíše nejsou 

schopni přenést jak tuto kulturu, tak některé pracovní postupy nabyté v EP. 

Evropská unie však není úspěšná v hlubší socializaci, tedy skrze podporu 

regionální spolupráce přesvědčit země západního Balkánu o vhodnosti jak parlamentní, 
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tak vůbec obecné politické regionální spolupráci. Země západního Balkánu tedy 

nepřijaly normu regionální spolupráce za svou, tedy s výjimkou výborů pro evropskou 

integraci. I přes institucionalizaci, zintenzivnění a stabilizaci parlamentní regionální 

spolupráce a sblížení národních parlamentů EU není schopná dosáhnout hlubší 

regionalizace v regionu a západní Balkán tak i nadále zůstává regionální společností 

organizovanou v jistých oblastech. A to kvůli nedostatečně silnému postavení 

národních parlamentů, které nejsou schopny zajistit prosazení dohod z regionálních 

parlamentních fór a vůbec závazků vůči Evropské unii, jako potřebné reformy na 

národní úrovni. Rovněž motivace a možný užitek z regionální spolupráce není v regionu 

vnímán jako dostatečně atraktivní, neboť země mají pocit, že skrze bilaterální vztahy 

s Unií získají více, než jakožto region, a navíc tak nemusí kompromitovat své pozice vůči 

domácím nacionalistickým názorům. Národní zájmy tak stále přetrvávají nad 

regionálními a regionalizace, ačkoliv mainstreamována, nezastává významnou roli na 

žebříčku hodnot všech politiků. 

Právě tato neschopnost plně přijmout unijní normy se může stát pro 

budoucnost zemí západního Balkánu osudnou. Nejenže tyto země nejsou schopné 

v dostatečné míře přijmout neformální kulturu Unie, ale i přijetí formálních norem, 

tedy acquis, není z pohledu EU uspokojivé, jak dokazují vleklé reformy bez větších 

změn. Zdlouhavost celého procesu transformace a integrace do EU je ale vyčerpávající 

pro obě strany. Jestliže mají země západního Balkánu pocit, že některé požadavky Unie 

jsou příliš tvrdé, může mít naopak Unie pocit, že v regionu není dostatečné odhodlání 

ke změně. Pokrok, který doprovází proces integrace do EU v regionu je totiž sice 

hmatatelný, avšak nedostatečný. Vztah EU a západního Balkánu pak navíc ovlivnily 

další faktory, a to ekonomická krize a krize na Ukrajině. Čelíc vážným ekonomickým 

problémům byla Unie nucena významnou měrou věnovat pozornost vnitřnímu 

fungování, zatímco probíhající krize na Ukrajině mnohé ponouká k myšlenkám, že EU 

se v následujících letech bude snažit věnovat větší pozornost právě Východnímu 

partnerství, než rozšíření, které je velmi nejisté. To však rozhodně neznamená, že by 

EU zcela rezignovala na budoucí členství západobalkánských zemí. Pro společnou 

budoucnost v Unii je však nutné pevné odhodlání a uskutečnění funkčních reforem. 

Nejenže tak samotné země dosáhnou zlepšení svého stavu a ekonomik, ale EU tak 

obdrží i jasný signál o odhodlání daných zemí něco změnit. Unie bude vždy otevřená 
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pomáhat západnímu Balkánu, a to ať již finančně, či politicky, neboť Unie vždy nabízí 

cestu a prostředky. Jsou to však samotné země, které musí být aktivní a mít opravdové 

odhodlání svou situaci změnit. A právě tato odhodlanost politikům v zemích západního 

Balkánu chybí a nelze přepokládat, že by v nejbližších letech došlo k výraznější změně. 

Pokud v zemích západního Balkánu nenastane nějaký neočekávaný zlom, je tedy spíše 

možné, že proces integrace do EU bude velmi dlouhý. Národní smýšlení a postoje 

politiků se totiž v regionu mění pomalu. Není ani vyloučeno, že západobalkánské země 

nikdy nedosáhnout mety členství v EU. 
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Summary 

Presented thesis is focusing on regional parliamentary cooperation in the 

region of Western Balkans and programs of the European Union which are 

programmed to support this particular cooperation. The study is framed in the theory 

of new regionalism and the approach of socialization in international relations, which 

both offer in the case of European integration explanation of why regionalization takes 

place. The aim of the thesis is to answer the question whether the European Union is 

succesfull in its support of regionalization via regional parliamentary cooperation.  

In the context of integration into the EU it is expected that the candidate and 

potentional candidate countries of Western Balkans will adopt Union´s norms (acquis 

and also behavioural norms or political culture) in bid to become member. One of 

those norms is also to be able to fit into the EU´s structures and procedures of 

cooperation such as to peacefully resolve any disputes, to eb able to cooperate with 

each other, etc. Interparliamentary cooperation was thus identified as one of means 

how to firstly induce any interregional cooperation among the parliaments of the 

countries, and secondly to foster the parliaments in their capacities to deal with 

acquis.Thereby different seminars, fellowships programs and meetings of members of 

parliaments and EU´s institutions were established. Namely programs of European 

Parliament and also programs financed by Instrument for Pre-Accession Assistance, 

such as Regional Cooperation Council, Cetinje Parliamentary Forum and COSAP. Each 

of those programs engage with different kind of socialization mechanism as it is aiming 

at slightly different goals (either building institutional capacity or promoting bilateral 

and multilateral ties within the region among the parliaments). 

When comparing the level and institutionalisation of the regional 

interparliamentary links in 2007 and 2014, the thesis verified, that the EU is able to 

build institutional capacity of the parliaments in the Western Balkans to establish and 

keep those ties as well as to gain knowledge about the role and expectations of the 

parliament´s in EU´s legal system. However, when looked at the effectivity of the EU´s 

programs to contribute to improvement of the bilateral and multilateral ties, it is only 

partly successful.  
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Many disputes have been resolved in bid to shift the negotiation process, most 

profound case being the Bruxelles Agreement between Serbia and Kosovo. 

Unfortunately many other disputes remain. The socialisation process, where the 

candidate and potentional candidate states is not fully succesfull as the countries 

change their view of regional cooperation from non-advantageous to advantageous. 

However, they did not shift their views to regional cooperation being appropriate as it 

is in the EU. From the point of view of the EU the regionalisation is not sufficient. Main 

reason being the lack of strong motivation of the politicians to adhere to reforms and 

to depart their ways with strong nationalism. Internal instabilities caused by ethnical 

heterogeneity, strong polarisation of politics, bleak economic situation and from the 

countries´s point of view weak reposponse from the EU are factors which influence the 

politicians within the region. Furthermore regional cooperation is not perceived as 

appropriate also because the incentives, which countries get individually are still much 

bigger, that as region. 
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