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NÁVRHY 

Výbor pro ústavní záležitosti vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako věcně příslušný výbor, 

aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. připomíná, že společná bezpečnostní a obranná politika (SBOP) definovaná v čl. 24 odst. 

1 a čl. 42 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii (SEU) by měla obsahovat postupné vymezení 

společné obranné politiky Unie, jež povede k budoucí společné obraně, pokud to 

Evropská rada schválí na základě jednomyslného rozhodnutí; 

2. zdůrazňuje, že bezpečnost je jedna z hlavních otázek, kterou by se Evropská unie měla 

podle očekávání občanů zabývat a že boj proti hrozbě terorismu je dalším důvodem 

k zavedení společné evropské bezpečnostní a obranné politiky; domnívá se, že je 

zapotřebí více usilovat o využití možností Lisabonské smlouvy k vypracování 

komplexního rámce pro strategické zájmy tak, aby rozhodnutí týkající se bezpečnosti a 

obrany byla přijímána kvalifikovanou většinou kromě opatření s vojenskými či obrannými 

důsledky; vyzývá Radu a Komisi, aby posílily komplexní přístup EU k vnějším 

konfliktům a krizím a více zapojily různé zainteresované strany a nástroje do všech fází 

konfliktu, a to s cílem zasadit společnou evropskou bezpečnost a obranu do 

institucionálního rámce; 

3. podtrhuje význam splnění cílů SBOP spočívajících v posílení operační schopnosti Unie, 

pokud jde o vnější činnost v zájmu udržení míru, předcházení konfliktům, reagování na 

humanitární krize a posílení mezinárodní bezpečnosti, jak je stanoveno v SEU a je 

současně v souladu se zásadami Charty Organizace spojených národů; konstatuje, že nyní 

– v rychle se zhoršujícím bezpečnostním prostředí a v kontextu mezinárodní scény 

zmítané teroristickými útoky a charakterizované strachem evropských občanů – je to více 

nutné než kdy jindy; 

4. zdůrazňuje, že ochrana lidských práv přispívá k celosvětovému zajištění míru a 

bezpečnosti; podtrhuje klíčovou úlohu EU při prosazování zásad zakotvených v právních 

předpisech souvisejících s lidskými právy, zejména zásad univerzálnosti a nedělitelnosti 

lidských práv; 

5. konstatuje, že článek 42 SEU stanoví, že společnou bezpečnostní a obrannou politikou 

není dotčena zvláštní povaha bezpečnostní a obranné politiky některých členských států 

a nejsou dotčeny jejich závazky přijaté v rámci organizace NATO; 

6. vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci 

a bezpečnostní politiku a členské státy, aby maximálně využily potenciálu SEU 

a především jejího článku 44 o provádění misí SBOP skupinou členských států a čl. 42 

odst. 6 a článku 46 o stálé strukturované spolupráci, pokud jde o rychlejší, flexibilnější a 

efektivnější zahajování misí a operací SBOP; vítá aktivaci čl. 42 odst. 7 SEU o doložce 

o vzájemné obraně, k níž došlo v roce 2015; zdůrazňuje možnost každého členského státu, 

který by se stal obětí teroristického útoku, žádat o použití doložky o solidaritě v souladu 

s čl. 222 odst. 1 SFEU; 

7. zdůrazňuje důležitou úlohu Parlamentu při dohledu nad politickými činnostmi a 

institucionálními strukturami, a to i činnostmi a strukturami spadajícími do SBOP; vyzývá 
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proto k tomu, aby při příští revizi Smluv EU došlo k posílení mechanismů parlamentního 

dohledu mimo jiné zavedením požadavku konzultovat Parlament, když budou vytyčovány 

cíle a analyzována rizika, a to před přijetím rozhodnutí o nových misích a operacích 

SBOP a o strategickém přezkumu této politiky; 

8. vyzývá Radu, Komisi a místopředsedkyni, vysokou představitelku, aby zajistily 

soudržnost mezi jednotlivými oblastmi vnější činnosti, jak je stanoveno v SEU, aby 

k těmto oblastem zaujaly globální a komplexní přístup a aby rozšířily oblast působnosti 

civilních misí EU tak, aby přímo podporovaly plnění cílů rozvoje, a to mimo jiné 

zaměřením na demobilizaci, odzbrojování a opětovné začleňování bývalých bojovníků; 

dále vyzývá, aby Parlament informovaly mnohem pravidelněji, a umožnily tak 

parlamentní přezkum vnější činnosti včetně činností souvisejících s vyjednáváním 

o mezinárodních dohodách a jejich uzavíráním ve všech stádiích procesu; 

9. vyzývá k vytvoření Rady složené z ministrů obrany a ke zřízení stálého strategického 

civilně-vojenského velitelství se stálou vojenskou operační složkou; zdůrazňuje úlohu 

Evropské obranné agentury v oblasti rozvoje schopností; vyzývá Evropskou obrannou 

agenturu, aby plně využívala svůj mandát daný Smlouvou; 

10. zdůrazňuje potřebu zvýšit pružnost finančních pravidel pro vnější činnost, aby se 

zabránilo zpožděnému operačnímu vyplácení prostředků a zvýšila se schopnost rychle 

a účinně reagovat na krize; 

11. vítá globální strategii Evropské unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku, kterou 

představila místopředsedkyně, vysoká představitelka a jež představuje soudržný rámec 

priorit pro činnost v oblasti zahraniční politiky a pro definování budoucího vývoje 

v evropské obranné politice; znovu opakuje, že podporuje přijetí Bílé knihy o obraně, 

která bude vycházet z globální strategie EU; zdůrazňuje, že Bílá kniha by měla být 

založena na společném přesném posouzení stávajících vojenských schopností členských 

států v zájmu zajištění skutečné spolupráce a soudržnosti mezi členskými státy; 

12. zdůrazňuje, že je nutné posílit obrannou politiku v EU jakožto jeden z pilířů v rámci 

NATO, a vyzývá k vybudování komplexního politického a vojenského partnerství EU 

s aliancí NATO, které je pro evropskou bezpečnostní strukturu i nadále životně důležité a 

které Unii současně umožňuje jednat v zahraničních operacích autonomně, zvláště jde-li o 

stabilizaci sousedních zemí; a v tomto ohledu připomíná, že vztahy mezi EU a NATO by 

měly být založeny na doplňkovosti a spolupráci, aby tyto organizace mohly řešit náročné 

úkoly související se společnou bezpečností, rozvojem schopností a plánováním pro 

nepředvídatelné hybridní hrozby;  

13. vítá prohlášení, které místopředsedkyně, vysoká představitelka pronesla na neformálním 

setkání ministrů zahraničí EU dne 2. září 2016 v Gymnichu, v němž opět zmínila 

příležitost, k tomu, aby členské státy dosáhly v oblasti obrany podstatného pokroku; 

14. vyzývá EU, aby vytvořila orgán dozoru a vhodné struktury v rámci Parlamentu, jež by 

trvale kontrolovaly, zda členské státy dodržují společný postoj EU, kterým se stanoví 

pravidla pro vývoz zbraní. 
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