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Zdroj: http://www.shout-africa.com/news/africa-union-united-nations-seek-ways-to-
improve-humanitarian-response/ 
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Zdroj: http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/africa.pdf  
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Zdroj: http://www.studentsummit.cz/data/1290603561638BRG_vse_LDC.pdf 
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Zdroj: http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2009060003 

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2009060003
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Tabulka: Shrnutí a zhodnocení vybraných institucí Africké unie 

Název instituce Primární funkce Nejdůležitější oblasti působnosti Zhodnocení účinnosti 
působnosti instituce 

Doporučený směr rozvoje 
působnosti a opatření 

Shromáždění hlav států, Strategie, 
vydávání 
závazných 
dokumentů a 
rozhodnutí 

Procesní a organizační fungování 
unie, řešení konfliktů, stanovování 
cílů, rozpočet 

Pomalý a nejednotný postup 
v případě řešení Libyjského 
konfliktu. Příliš ambiciózní 
plány pro velmi nízký 
rozpočet. Členské státy 
nemají dostatek prostředků 
na vlastní rozvoj. Rostoucí 
vliv Číny. 

Větší akceschopnost 
v případě řešení konfliktů 
v návaznosti na mírové 
sbory. Snaha využít 
dostupné finanční a 
materiální zdroje na 
konkrétní účely, spíše než 
na byrokracii. Směřovat od 
politického základu 
k hospodářskému. 

Výkonný výbor, Koordinace a 
kontrola plnění 
dohod 

Příprava zasedání, sledování 
dodržování dohod, spolupráce 
s ostatními mez. organizacemi 

Několikrát v minulosti unie 
suspendovala členský stát 
pro neplnění dohod. Avšak 
stále mnoho sporů přetrvává 
z doby Organizace africké 
jednoty 

Neústupnost 
v prosazování unijních 
smluv a podpora stabilních 
vlád. Začlenění „nových 
tváří“.  

Panafrický parlament Legislativa, 
diskusní fórum 

Koordinace politik Africké unie, 
předkládání návrhů, zvyšování 
informovanosti 

Stále přetrvávající 
autoritářské režimy příliš 
nerespektují politiky 
stanovené unii, lobby a 
transparentnost voleb. 

Některé státy budou 
muset obhájit své členství 
v unii na základě 
dodržování lidských prvá a 
demokratických principů. 
Zapojení národních 
parlamentů 

Komise Africké unie, Exekutiva Vykonávání rozhodnutí a dohod 
Africké unie, reprezentace  

Prohlubování vztahů s EU 
(Společná strategie Afrika-
EU). Rozšiřování spolupráce 
napříč světovými velmocemi 
(BRIC). 

Náročná agenda unie 
musí být podpořena 
efektivní spoluprací 
s ostatními mezinárodními 
organizacemi. Zvýšení 
pravomocí a zajištění 
nezávislosti. 



 

Africký soudní dvůr, Trestní tribunál Ochrana lidských práv a práv 
národů 

Nedostatek důvěryhodnosti. Potřeba zvýšit pravomoc a 
roli soudního dvora dle 
příkladu Evropského 
soudního dvora. 

Rada míru a bezpečnosti Obrana Ochrana míru, vysílání misí Nízká akceschopnost 
v případech nepokojů a 
revolucí v Severní Africe.  

Dokončit vytvoření 
mírových sborů rychlého 
nasazení pro řešení 
vojenských konfliktů. 
Přebírání intervencí od 
OSN.  

Africká centrální banka Měnová politika Stabilita kurzů a mezinárodní 
spolupráce 

 Harmonizace měnových 
kurzů na podporu 
mezinárodního i 
vnitrounijního obchodu – 
poučení s vývoje 
světového hospodářství a 
finanční krize, regulace 
bank. 

Africký měnový fond Obchod a 
směna 

Finanční pomoc, koordinace 
měnové politiky 

 V návaznosti na stabilizaci 
Afrického regionu, stavu 
světového hospodářství a 
událostí v Eurozóně zvážit 
postup při realizaci 
opatření k zavedení 
společné měny 

Hospodářská, sociální a 
kulturní rada 

Hospodářský, 
sociální a 
kulturní rozvoj 

Spolupráce napříč orgány unie, 
tvorba konkrétních programů pro 
naplňování stanovených cílů 

Nejasnost mandátu a 
relativně velká agenda. Malé 
zapojení v AU. 

Nutnost většího zapojení 
do integračních procesů 
v AU. Potřeba koordinace 
aktivit s ostatními 
institucemi, především 
s Komisí. 

Zdroj: vlastní zpracování. 
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SADC 

 
Zdroj: http://www.sadc-industries.com/linked/southern%20african%20countries.html 
 
UEMOA 

 
Zdroj: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/international_statistical_cooperati
on/africa_caribbean_pacific/africa_sub_saharan/west_africa 
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Zdroj: 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/AFRICAEXT/EXTREGI

NI/EXTAFRREGINICOO/0,,contentMDK:20627362~menuPK:1592478~pagePK:6416

8445~piPK:64168309~theSitePK:1587585,00.html 

 

EAC 

 

Zdroj: 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/AFRICAEXT/EXTREGI

NI/EXTAFRREGINICOO/0,,contentMDK:20627362~menuPK:1592478~pagePK:6416

8445~piPK:64168309~theSitePK:1587585,00.html 


