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NÁVRHY 

Výbor pre ústavné veci vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do 

návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. pripomína, že spoločná bezpečnostná a obranná politika (SBOP), ako je uvedené v článku 

24 ods. 1 a článku 42 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ), zahŕňa postupné 

vymedzenie spoločnej obrannej politiky Únie, ktorá bude viesť k budúcej spoločnej 

obrane, keď tak Európska rada jednomyseľne rozhodne; 

2. zdôrazňuje, že bezpečnosť je jednou z hlavných otázok, ktorých riešenie občania 

očakávajú od Európskej únie, a že boj proti hrozbe terorizmu je ďalším dôvodom na 

vytvorenie účinnej spoločnej európskej bezpečnostnej a obrannej politiky; domnieva sa, 

že je potrebné urobiť viac, aby sa využil potenciál Lisabonskej zmluvy vytvoriť 

komplexný rámec pre strategické záujmy, aby sa tak rozhodnutia v oblasti bezpečnosti 

a obrany, s výnimkou opatrení, ktoré majú vojenské alebo obranné dôsledky, prijímali 

kvalifikovanou väčšinou; vyzýva Radu a Komisiu, aby zaistili inštitucionálny charakter 

spoločnej európskej bezpečnosti a obrany posilnením komplexného prístupu EÚ k 

vonkajším konfliktom a krízam, a to pri výraznejšom zapojení rôznych aktérov a nástrojov 

vo všetkých fázach; 

3. zdôrazňuje význam dosiahnutia cieľov SBOP na posilnenie operačnej schopnosti Únie 

konať na medzinárodnej úrovni v záujme udržiavania mieru, predchádzania konfliktom, 

reakcie na humanitárne krízy a posilňovania medzinárodnej bezpečnosti, ako sa stanovuje 

v Zmluve o Európskej únii a v súlade so zásadami Charty Organizácie Spojených 

národov; konštatuje, že toto je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým vzhľadom na rýchlo 

sa zhoršujúce bezpečnostné prostredie v medzinárodnom kontexte poznačenom 

teroristickými útokmi a obavami európskych občanov; 

4. zdôrazňuje, že ochrana ľudských práv prispieva k mieru a bezpečnosti na celom svete; 

zdôrazňuje kľúčovú úlohu EÚ pri presadzovaní zásad zakotvených v medzinárodnom 

práve v oblasti ľudských práv, a to najmä zásad univerzálnosti a nedeliteľnosti ľudských 

práv; 

5. poznamenáva, že v článku 42 Zmluvy o Európskej únii sa stanovuje, že SBOP nemá 

vplyv na osobitý charakter bezpečnostnej a obrannej politiky niektorých členských štátov 

a ich záväzky v rámci NATO; 

6. vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a 

bezpečnostnú politiku (PK/VP) a členské štáty, aby využili celý potenciál Zmluvy o 

Európskej únii, najmä jej článku 44 o vykonávaní úloh SBOP skupinou členských štátov, 

ako aj článku 42 ods. 6 a článku 46 o stálej štruktúrovanej spolupráci, pokiaľ ide o 

rýchlejšie, pružnejšie a účinnejšie zavádzanie misií o operácií SBOP; víta aktiváciu 

článku 42 ods. 7 Zmluvy o Európskej únii o doložke o vzájomnej obrane v roku 2015; 

zdôrazňuje možnosť odvolávať sa na doložku o solidarite v prípade, že členský štát je 

predmetom teroristického útoku, v súlade s článkom 222 ods. 1 ZFEÚ; 

7. zdôrazňuje dôležitú úlohu Parlamentu pri dohľade nad politikami a inštitucionálnymi 

štruktúrami, a to aj v oblasti SBOP; požaduje preto posilnenie mechanizmov 

parlamentného dohľadu v rámci budúcej revízie zmlúv EÚ, okrem iného tým, že sa 
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zavedie potreba konzultovať s Parlamentom pri stanovovaní cieľov a analyzovaní rizík 

pred prijatím rozhodnutí o nových misiách a operáciách SBOP, ako aj o jej strategickom 

preskúmaní; 

8. vyzýva Radu, Komisiu a PK/VP, aby zabezpečili súlad medzi rôznymi oblasťami 

vonkajšej činnosti, ako sa stanovuje v Zmluve o Európskej únii, a k týmto oblastiam 

zaujali globálny a komplexný prístup a aby rozšírili rozsah pôsobnosti civilných misií EÚ 

na priamu podporu rozvojových cieľov, okrem iného prostredníctvom zamerania sa na 

demobilizáciu, odzbrojenie a reintegráciu bývalých bojovníkov; ďalej žiada, aby boli 

Parlamentu poskytované informácie s oveľa väčšou pravidelnosťou, čo uľahčí 

parlamentný dohľad nad vonkajšou činnosťou, a to aj pokiaľ ide o rokovania o 

medzinárodných dohodách a ich uzatváranie vo všetkých fázach tohto procesu; 

9. požaduje vytvorenie formátu Rady ministrov obrany a zriadenie stáleho strategického 

civilno-vojenského veliteľstva so stálou vojenskou operačnou zložkou; zdôrazňuje úlohu 

Európskej obrannej agentúry v rámci rozvoja spôsobilostí; vyzýva EDA, aby v plnej miere 

využila svoj mandát vyplývajúci zo zmluvy; 

10. zdôrazňuje, že je potrebné zvýšiť pružnosť rozpočtových pravidiel pre vonkajšiu činnosť s 

cieľom zabrániť oneskoreniam v operatívnom vyplácaní finančných prostriedkov a 

posilniť schopnosť reagovať na krízy rýchlym a účinným spôsobom; 

11. víta Globálnu stratégiu pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Európskej únie, ktorú 

predstavila PK/VP a ktorá je jednotným rámcom na prioritné opatrenia v oblasti 

zahraničnej politiky a na vymedzenie budúceho rozvoja v oblasti bezpečnostnej a 

obrannej politiky; opakuje svoju podporu prijatiu bielej knihy o obrane na základe 

globálnej stratégie EÚ; zdôrazňuje, že biela kniha by mala byť založená na spoločnom 

presnom posúdení existujúcich vojenských spôsobilostí členských štátov s cieľom 

vytvoriť skutočnú spoluprácu a súdržnosť medzi členskými štátmi; 

12. zdôrazňuje potrebu posilnenia obrannej politiky v EÚ ako piliera v rámci NATO a 

požaduje komplexné politické a vojenské partnerstvo medzi EÚ a NATO, ktoré je aj 

naďalej životne dôležité pre európsku bezpečnostnú štruktúru, pričom sa Únii umožní 

konať nezávisle pri operáciách v zahraničí, hlavne s cieľom stabilizovať svoje susedstvo; 

v tejto súvislosti pripomína, že vzťahy EÚ a NATO by mali byť založené na 

komplementárnosti a spolupráci na všetkých úrovniach, a to s cieľom riešiť spoločné 

otázky bezpečnosti, rozvoja kapacít a pohotovostného plánovania pre prípad hybridných 

hrozieb; 

13. víta vyhlásenie, ktoré predniesla PK/VP na neformálnom zasadnutí ministrov 

zahraničných vecí EÚ (Gymnich) 2. septembra 2016 a v ktorom opäť poukázala na 

vhodnú príležitosť dosiahnuť konkrétny pokrok medzi členskými štátmi v oblasti obrany; 

14. vyzýva EÚ, aby vytvorila dozorný orgán a príslušné štruktúry v rámci Parlamentu 

zamerané na neustálu kontrolu toho, či členské štáty dodržiavajú ustanovenia spoločnej 

pozície EÚ k vývozu zbraní. 
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