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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. zdůrazňuje, že v současné globální bezpečnostní situaci by nedílnou součástí strategické 
autonomie EU měla být nezávislá schopnost zaručit svým občanům bezpečnost;

2. zdůrazňuje, že pro posílení politických ambicí obranné politiky EU má zásadní význam 
podpora občanů EU; zdůrazňuje dále, že nedávné průzkumy veřejného mínění ukázaly, 
že tři čtvrtiny občanů EU jsou pro společnou obrannou a bezpečnostní politiku 
členských států, přičemž tento údaj se drží nad hranicí 70 % už od roku 2004;

3. vítá politické směry zvolené předsedkyně Komise von der Leyenové, které jsou 
koncipovány kolem „geopolitického“ rozměru, a zdůrazňuje, že v následujících pěti 
letech je třeba podniknout další odvážné kroky směrem ke skutečné evropské obranné 
unii; kromě toho vítá další závazky týkající se naplnění dlouhodobého požadavku 
Parlamentu přikládat obraně větší institucionální váhu, přičemž za tímto účelem bylo 
navrženo vytvoření samostatného generálního ředitelství;

4. bere na vědomí, že některé členské státy vyzvaly v nedávné době k vytvoření rady 
bezpečnosti EU; domnívá se, že tento návrh je třeba zkonkretizovat předtím, než bude 
možné posoudit jeho přidanou hodnotu;

5. domnívá se, že bílá kniha EU o bezpečnosti a obraně by byla klíčovým strategickým 
nástrojem pro posílení správy obranné politiky EU a postupné vytváření evropské 
obranné unie, která by zajistila strategické dlouhodobé plánování a umožnila postupnou 
synchronizaci cyklů obrany mezi členskými státy; vyzývá Radu a místopředsedkyni 
Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby 
takový nástroj vytvořily, mimo jiné za účelem jeho zahrnutí do plánování víceletého 
finančního rámce (VFR), a aby dále zajistily soulad mezi globální strategií EU a jejím 
prováděcím plánem v oblasti bezpečnosti a obrany, koordinovaným každoročním 
přezkumem v oblasti obrany a stálou strukturovanou spoluprací (PESCO);

6. zdůrazňuje, že hlubší integrace v oblasti bezpečnosti a obrany by měla také zahrnovat 
větší demokratickou kontrolu ze strany Parlamentu; znovu proto zdůrazňuje, že je 
potřeba posílit úlohu Evropského parlamentu v této oblasti, zejména zřízením 
samostatného Výboru pro bezpečnost a obranu, jejž by doplňovala společná 
meziparlamentní setkání zástupců vnitrostátních parlamentů s poslanci EP;

7. připomíná, že je třeba odstranit překážky, které brání rozmísťování bojových uskupení 
EU, a domnívá se, že požadavek jednomyslnosti v Radě oslabuje samotný účel těchto 
uskupení, kterým je reagovat coby vojenské jednotky rychlé reakce na vznikající krize 
a konflikty na celém světě;

8. zdůrazňuje, že na nadcházející konferenci o budoucnosti Evropy by se mělo diskutovat 
o budoucí evropské obranné unii, a zejména o potřebě vytvořit evropské intervenční síly 
se skutečnou obrannou kapacitou, které by se mohly účastnit operací, jejichž cílem je 
udržení míru, předcházení konfliktům a posílení mezinárodní bezpečnosti v souladu s 
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Chartou Organizace spojených národů a s úkoly stanovenými v čl. 43 odst. 1 Smlouvy o 
Evropské unie (SEU);

9. naléhavě vyzývá Radu, aby s ohledem na plánované vystoupení Spojeného království z 
EU přijala naléhavá opatření týkající se účasti třetích zemí na projektech PESCO;

10. znovu potvrzuje závazek Unie vůči NATO, který je i nadále klíčovým pilířem naší 
společné bezpečnosti; konstatuje však, že úzká spolupráce mezi EU a jejími nejbližšími 
spojenci by neměla bránit vytvoření evropské obranné unie;

11. zdůrazňuje, že podporuje vytvoření nezávislé zpravodajské kapacity EU, která by měla 
posílit společné úsilí v oblasti bezpečnosti a zajistit interoperabilitu mezi vnitrostátními 
zpravodajskými službami; 

12. vyzývá k diskuzi o úloze, kterou by Evropská obranná agentura měla hrát při 
postupném vytváření společné obranné politiky EU; 

13. domnívá se, že je zapotřebí další vyjasnění ohledně toho, jak se uplatňují, provádějí a 
jak spolu navzájem souvisejí doložka o vzájemné pomoci (čl. 42 odst. 7 SEU) a doložka 
o solidaritě (článek 222 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU)).


