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NÁVRHY

Výbor pro ústavní záležitosti vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako příslušný výbor, aby do 
návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. Vítá vytvoření Evropské zásahové iniciativy, zavedení stálé strukturované spolupráce 
(PESCO) a posílení Evropského obranného fondu jako důležité kroky směrem k posílení 
bezpečnosti a obrany Unie, v rámci úzké spolupráce a plné doplňkovosti s NATO; bere 
plně na vědomí vytvoření evropské zásahové iniciativy jako rychlé reakce na krize, které 
by mohly ohrozit evropskou bezpečnost, přičemž poukazuje na to, že to nesmí narušit 
vytváření obranné unie EU, ačkoli stojí mimo právní rámec EU;

2. bere na vědomí, že některé členské státy vyzvaly v nedávné době k vytvoření rady 
bezpečnosti EU, a je přesvědčen, že tuto koncepci je třeba dále definovat, než bude moci 
být posouzena její přidaná hodnota;

3. vyzývá k plnému rozvoji bojových skupin EU a zastává názor, že požadavek 
jednomyslnosti v Radě je v rozporu s jejich účelem jako vojenskou kapacitou rychlé 
reakce s cílem reagovat na vznikající krize a konflikty ve světě;

4. zdůrazňuje, že je třeba dále posílit autonomní zpravodajské kapacity EU, konkrétně 
modernizací Zpravodajského a informačního centra EU (EU INTCEN); schvaluje dále 
vytvoření efektivního evropského zpravodajského útvaru umožňujícího zpravodajskou 
spolupráci, konkrétně pokud jde o společnou strategii boje proti organizovanému zločinu 
a terorismu a zajištění automatizované dostupnosti a interoperability údajů mezi 
zpravodajskými službami a ve spolupráci s policií, při plném zohlednění požadavků EU 
ne ochranu údajů;

5. vítá zřízení stálého operačního velitelství a zvýšení rozpočtu Evropské obranné agentury;

6. opakuje svou výzvu k pořádání zasedání ministrů obrany v rámci Rady, jimž by předsedal 
místopředseda Komise, vysoký představitel; uznává, že další evropská integrace by měla 
také znamenat více demokratické kontroly prostřednictvím parlamentní kontroly; 
zdůrazňuje proto, že je potřeba posílit úlohu Evropského parlamentu v této oblasti, 
zejména prostřednictvím samostatného Výboru pro bezpečnost a obranu, jejž by 
doplňovala společná meziparlamentní setkání zástupců vnitrostátních parlamentů 
s poslanci EP;

7. zdůrazňuje, že jakýkoli budoucí Konvent nebo mezivládní konference připravující změnu 
Smluv EU by měly zvážit zřízení evropských sil se skutečnou obrannou kapacitou za 
účelem zachování míru, předcházení konfliktům a posilování mezinárodní bezpečnosti 
v souladu se zásadami Charty OSN a v souladu s úkoly stanovenými v čl. 43 odst. 1 
Smlouvy o Evropské unii; 

8. poukazuje na to, že jak pro vnitřní, tak pro vnější dimenzi SBOP Unie může být prospěšný 
rozvoj jednotného trhu v oblasti obrany; 

9. je přesvědčen, že tento trh je nedílnou součástí bezpečnostní politiky EU a že předpokládá 
jasné pokyny, pokud jde o vývoz zbraní a vojenského vybavení vyvinutého s podporou 
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rozpočtu EU;

10. konstatuje, že mimo rámec SBOP může vytvoření skutečného orgánu EU pro civilní 
ochranu a potřeby Evropské pohraniční a pobřežní stráže přispět k rozvoji takového trhu, 
s cílem využívat synergie, vytvářet úspory z rozsahu a snižovat nadměrné kapacity;

11. zdůrazňuje, že ve vyvíjejícím se globálním bezpečnostním prostředí musí být Evropská 
unie schopna samostatně zaručit bezpečnost svých občanů, zejména zajištěním 
dostatečných zdrojů na obranu ze strany členských států; konstatuje nicméně, že je 
nadále nanejvýše důležitá úzká spolupráce mezi Evropskou unií a jejími nejbližšími 
spojenci, jako jsou Spojené království a USA, a zdůrazňuje, že by se neměly opomíjet 
příslušné institucionální důsledky této spolupráce.
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