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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. Právní východisko 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na čl. 42 odst. 7 Smlouvy 
o Evropské unii a článek 222 Smlouvy 
o fungování Evropské unie,

– s ohledem zejména na čl. 42 odst. 7 
Smlouvy o Evropské unii, článek 222 
Smlouvy o fungování Evropské unie a na 
prohlášení č. 37 k článku 222 Smlouvy o 
fungování Evropské unie,

2. Právní východisko 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na článek 24 a čl. 42 odst. 2 
Smlouvy o Evropské unii a články 122 a 
196 Smlouvy o fungování Evropské unie a 
prohlášení č. 37 k článku 222 Smlouvy o 
fungování Evropské unie,

vypouští se

3. Právní východisko 6 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na články 4 a 5 
Severoatlantické smlouvy,



4. Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že Lisabonská 
smlouva zavedla čl. 42 odst. 7 Smlouvy o 
Evropské unii („doložka o vzájemné 
obraně“ či „doložka o vzájemné pomoci“1) 
a článek 222 Smlouvy o fungování 
Evropské unie („doložka o solidaritě“), 
které se těmito otázkami zabývají, ale 
téměř tři roky poté, co Smlouva vstoupila 
v platnost, je stále třeba vyjasnit praktické 
provádění těchto článků;

_____________

Dále jen „doložka o vzájemné obraně“; ve Smlouvě 
však není uveden žádný název. Srov. zejména 
závazek v oblasti vzájemné obrany v článku 
V pozměněné Bruselské smlouvy, který je podle 
jejích signatářů obsažen v čl. 42 odst. 7 Smlouvy o 
Evropské unii (prohlášení předsednictví Stálé rady 
ZEU ze dne 31. března 2010).

E. vzhledem k tomu, že Lisabonská 
smlouva zavedla čl. 42 odst. 7 Smlouvy o 
Evropské unii („doložka o vzájemné 
pomoci1“) a článek 222 Smlouvy o 
fungování Evropské unie („doložka o 
solidaritě“), které se těmito otázkami 
zabývají, ale téměř tři roky poté, co 
Smlouva vstoupila v platnost, je stále třeba 
vyjasnit praktické provádění těchto článků;

_____________

Dále jen „doložka o vzájemné pomoci“; ve 
Smlouvě však není uveden žádný název. 
Srov. zejména závazek v oblasti vzájemné 
obrany v článku V pozměněné Bruselské 
smlouvy, který je podle jejích signatářů 
obsažen v čl. 42 odst. 7 Smlouvy o 
Evropské unii (prohlášení předsednictví 
Stálé rady ZEU ze dne 31. března 2010).

5. Bod odůvodnění F a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že 21 členských 
států, které jsou rovněž členy NATO, 
může spolu vzájemně konzultovat 
pokaždé, kdy je ohrožena jejich územní 
celistvost, politická nezávislost nebo 
bezpečnost, a rovněž vzhledem k tomu, že 
se zavázaly v každém případě ke kolektivní 
obraně v případě ozbrojeného útoku;
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6. Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá členské státy, Komisi a
místopředsedkyni, vysokou představitelku, 
aby plně využily potenciál všech 
příslušných ustanovení Smlouvy, zejména 
doložky o vzájemné obraně a doložky o 
solidaritě, aby Evropanům poskytly 
spolehlivou pojistku před vážnými 
bezpečnostními riziky, založenou na vyšší 
efektivitě nákladů a spravedlivém 
rozložení zátěže a nákladů;

1. vyzývá členské státy, Komisi a 
místopředsedkyni, vysokou představitelku, 
aby plně využily potenciál všech 
příslušných ustanovení Smlouvy, zejména 
doložky o vzájemné pomoci a doložky o 
solidaritě, aby Evropanům poskytly 
spolehlivou pojistku před vážnými 
bezpečnostními riziky, založenou na vyšší 
efektivitě nákladů a spravedlivém 
rozložení zátěže a nákladů;

7. Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. bere na vědomí novou strategickou 
koncepci organizace NATO, jejímž cílem 
je, mimo úlohy NATO jako vojenské 
aliance v době války, vybudovat svou 
kapacitu jednat jako politické a 
bezpečnostní společenství spolupracující s 
EU na základě partnerství; všímá si 
značné podobnostmi mezi cíli organizace 
NATO a cíli stanovenými v článku 43 
SEU (dříve známé jako petersberské 
úkoly); varuje proto před nákladným 
zdvojováním úsilí mezi oběma 
organizacemi a před plýtváním zdrojů a 
naléhavě vyzývá k užší, pravidelnější 
spolupráci mezi vysokou představitelkou 
Unie a generálním tajemníkem 
organizace NATO pro účely posouzení 
rizik, řízení zdrojů, plánování politiky a 
provádění operací SBOP, a to jak 
civilního tak i vojenského charakteru;



8. Bod 2 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2b. naléhavě vyzývá Radu, aby neuvázla v 
konečném důsledku v bezvýznamných 
sporech o teritorialitě, ale aby následovala 
přístup NATO, který zohledňuje 
nevyhnutelné okolnosti, za nichž je někdy 
třeba uskutečnit akci mimo oblast 
severního Atlantiku tak, aby byly 
ochráněny bezpečnostní zájmy spojenců;

9. Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. poukazuje na širokou paletu nástrojů, jež 
má Unie a členské státy k dispozici pro 
řešení mimořádných událostí v duchu 
solidarity, například mechanismus civilní 
ochrany, Fond solidarity či možnost 
poskytnout ekonomickou a finanční 
podporu v případě závažných obtíží 
v souladu s článkem 122 Smlouvy o 
fungování EU; dále připomíná závazek 
rozvíjet vzájemnou politickou solidaritu 
v zahraniční a bezpečnostní politice 
v souladu s článkem 24 Smlouvy o 
Evropské unii; zdůrazňuje, že účelem 
doložek o vzájemné obraně a solidaritě 
není žádný z těchto nástrojů nahradit, 
nýbrž doplňovat je v případě mimořádné 
hrozby či škod, a zejména pokud reakce 
vyžaduje politickou koordinaci na vysoké 
úrovni a zapojení ozbrojených sil;

4. poukazuje na širokou paletu nástrojů, jež 
má Unie a členské státy k dispozici pro 
řešení mimořádných událostí v duchu 
solidarity; upozorňuje na užitečné právní 
základy, jež poskytuje článek 122 SFEU v 
souvislosti s financováním pomoci 
hospodářského charakteru a článek 196 
SFEU pro opatření v oblasti civilní 
ochrany;
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10. Bod 4 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4b. připomíná závazek systematicky 
rozvíjet vzájemnou politickou solidaritu 
v oblasti zahraniční a bezpečnostní 
politiky v souladu s článkem 24 SEU; bere 
na vědomí možnosti, které poskytuje 
Lisabonská smlouva pro posílenou 
spolupráci v oblasti SZBP včetně přidělení 
konkrétních úkolů a misí seskupením 
států, jakož i koncepci trvalé 
strukturované spolupráce v oblasti 
vojenských záležitostí; zdůrazňuje, že 
účelem doložek o vzájemné pomoci a 
solidaritě není žádný z těchto nástrojů 
nahradit, nýbrž doplňovat je v případě 
mimořádné hrozby či škod, a zejména 
pokud reakce vyžaduje politickou 
koordinaci na vysoké úrovni a zapojení 
ozbrojených sil;

11. Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi a místopředsedkyni,
vysokou představitelku s ohledem na 
jejich probíhající spolupráci na návrhu 
rozhodnutí Rady, kterým se provádí 
doložka o solidaritě, jak vyžaduje 
Smlouva, aby věnovaly náležitou 
pozornost politickému a operačnímu 
rozměru obou doložek a řídily se 
doporučeními uvedenými v tomto 
usnesení;

5. naléhavě žádá Komisi a vysokou 
představitelku, aby před koncem roku 
2012 vypracovaly svůj společný návrh 
rozhodnutí Rady, jímž se stanoví opatření 
týkající se provádění doložky o solidaritě v 
souladu s ustanoveními čl. 222 odst. 3 
SFEU; v zájmu soudržnosti vyzývá 
Politický a bezpečnostní výbor a Stálý 
výbor pro spolupráci v oblasti vnitřní 
bezpečnosti, aby předložily společné 
stanovisko k provádění doložky o 
solidaritě a k provozním postupům 
týkajícím se doložky o pomoci, a to včetně 
propojení s organizací NATO; 
poznamenává, že Rada bude konat na 
základě hlasování kvalifikovanou většinou 
v souvislosti s nevojenskými hledisky 
vzájemné podpory a pomoci; v této 
souvislosti zdůrazňuje nutnost toho, aby 
byl Parlament i nadále plně informován;



12. Nadpis

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Doložka o vzájemné obraně Doložka o vzájemné pomoci

13. Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. připomíná členským státům jejich 
jednoznačnou povinnost poskytnout pomoc 
a podporu všemi prostředky, které mají k 
dispozici, pokud se členský stát stane na 
svém území cílem ozbrojeného útoku;
zdůrazňuje, že zatímco rozsáhlý útok proti 
členskému státu se jeví v dohledné době 
nepravděpodobný, tradiční obrana území i 
obrana proti novým hrozbám musí zůstat 
jednou z priorit; dále připomíná, že 
Smlouva stanoví, že pro ty země EU, které 
jsou členy Severoatlantické aliance, je 
NATO i nadále základem společné obrany 
a fórem pro její provádění a že závazky a 
spolupráce v oblasti vzájemné obrany 
musí být v souladu se závazky v rámci 
NATO;

6. připomíná členským státům jejich 
jednoznačnou povinnost poskytnout pomoc 
a podporu všemi prostředky, které mají k 
dispozici, pokud se členský stát stane na 
svém území cílem ozbrojeného útoku; dále 
připomíná, že velká většina členských 
států je členy organizace NATO a že tedy 
Společná bezpečnostní a obranná politika 
Evropské unie musí být slučitelná a v 
souladu se závazky v rámci NATO;
náležitě zohledňuje konkrétní charakter 
bezpečnostních a obranných politik těch 
členských států, jež nejsou členy NATO, 
konstatuje však, že doložka o vzájemné 
pomoci EU nikdy nebude aktivována, aniž 
by byly vedeny konzultace s NATO a bylo 
usilováno o její zapojení.

14. Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zároveň upozorňuje, že je stejně tak 
důležitá potřeba přípravy na situace, do 
nichž jsou zapojeny členské státy EU, 
které nejsou členy NATO, či území 
členských států EU ležící mimo oblast 
severního Atlantiku a na něž se tím pádem 
nevztahuje Washingtonská smlouva, nebo 
na situace, kdy v rámci NATO nepanuje 
shoda názorů na společnou akci;

7. zároveň upozorňuje, že je třeba se 
připravit na situace, v nichž si NATO zvolí 
možnost se nezapojovat;
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15. Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje význam odvrácení hrozby, a 
tedy nutnost, aby evropské země měly 
spolehlivé vojenské kapacity; vybízí 
členské státy, aby zvýšily své úsilí, pokud 
jde o spolupráci na rozvoji vojenských 
kapacit, zejména prostřednictvím 
doplňkových iniciativ EU a NATO 
„Sdružování a sdílení schopností“ a 
„Inteligentní obrana“, které představují 
zásadní postup v době omezeného rozpočtu 
na obranu;

9. zdůrazňuje význam odvrácení hrozby, a 
tedy nutnost, aby evropské země měly 
spolehlivé vojenské kapacity; vybízí 
členské státy, aby zvýšily své úsilí, pokud 
jde o spolupráci na rozvoji vojenských 
kapacit, zejména prostřednictvím 
doplňkových iniciativ EU a NATO 
„Sdružování a sdílení schopností“ a 
„Inteligentní obrana“, které představují 
zásadní postup v době omezeného rozpočtu 
na obranu; v této souvislosti opakuje svou 
výzvu, aby vnitrostátní ministerstva 
obrany v co největší možné míře 
respektovala a využívala práci Evropské 
obranné agentury;

16. Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. znovu vyzývá k systematické 
harmonizaci vojenských požadavků a 
k harmonizovanému obrannému plánování 
EU a procesu akvizice, které odpovídají 
cílům stanoveným Unií a jsou 
koordinovány s procesem obranného 
plánování NATO; bere na vědomí vyšší 
úroveň bezpečnostních záruk, jež poskytuje 
doložka o vzájemné obraně, vybízí členské 
státy k tomu, aby považovaly nadnárodní 
spolupráci při rozvoji kapacit a případně 
specializaci za klíčové zásady plánování 
jejich obrany;

10. znovu vyzývá k systematické 
harmonizaci vojenských požadavků a 
k harmonizovanému obrannému plánování 
EU a procesu akvizice, které odpovídají 
cílům stanoveným Unií a jsou 
koordinovány s procesem obranného 
plánování NATO; bere na vědomí vyšší 
úroveň bezpečnostních záruk, jež poskytuje 
doložka o vzájemné pomoci, vybízí 
členské státy k tomu, aby považovaly 
nadnárodní spolupráci při rozvoji kapacit a 
případně specializaci za klíčové zásady 
plánování jejich obrany;



17. Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá místopředsedkyni, vysokou 
představitelku, aby navrhla praktická 
opatření pro zajištění účinné reakce 
v případě, že členský stát uplatní doložku 
o vzájemné obraně, a také analýzu úlohy 
institucí EU, pokud bude doložka 
uplatněna; je toho názoru, že povinnost 
poskytnout pomoc a podporu a tím 
projevit politickou solidaritou mezi 
členskými státy by měla zajistit rychlé 
rozhodnutí v Radě na podporu 
napadeného členského státu;

vypouští se

18. Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. je toho názoru, že pokud jsou 
podniknuty kroky na obranu napadeného 
členského státu, mělo by být v případě 
potřeby možné využít stávající struktury 
EU pro řešení krizí, a zejména že by měla 
existovat možnost využít operační
velitelství EU; zdůrazňuje, že 
plnohodnotné stálé operační velitelství EU 
je zapotřebí k zajištění přiměřené úrovně 
připravenosti a rychlosti reakce, a znovu 
vyzývá členské státy, aby vytvořily 
takovouto stálou kapacitu, jejímž 
základem by bylo nedávno zprovozněné 
operační centrum EU;

12. je toho názoru, že pokud jsou 
podniknuty kroky na základě čl. 42 odst. 7 
SEU, měly by být v co největší míře 
využity stávající struktury EU pro řešení 
krizí, ale že z dlouhodobého hlediska je 
třeba počítat se zřízením operačního 
velitelstvím EU, který by vycházel z 
nedávno zřízeného operačního střediska 
EU;

19. Bod 32
[posunout odstavec 32 a vložit ho za odstavec 27] 
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20. Bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. připomíná, že doložka o solidaritě 
vyžaduje, aby Evropská rada pravidelně 
vyhodnocovala hrozby, kterým je Unie 
vystavena; je toho názoru, že takováto 
vyhodnocení je třeba provádět alespoň na 
dvou odlišných úrovních: na 
dlouhodobějším základě v Evropské radě 
v rámci procesu, jenž by zároveň 
vyžadoval, aby budoucí aktualizace 
evropské bezpečnostní strategie a strategie 
vnitřní bezpečnosti zohledňovaly 
strategické přístupy, a také prostřednictvím 
častějších souhrnných přehledů stávajících 
hrozeb;

35. připomíná, že doložka o solidaritě 
vyžaduje, aby Evropská rada pravidelně 
vyhodnocovala hrozby, kterým je Unie 
vystavena, a koordinovala tento postup s 
partnery v rámci NATO; je toho názoru, že 
takováto vyhodnocení je třeba provádět 
alespoň na dvou odlišných úrovních: na 
dlouhodobějším základě v Evropské radě 
v rámci procesu, jenž by zároveň 
vyžadoval, aby budoucí aktualizace 
evropské bezpečnostní strategie a strategie 
vnitřní bezpečnosti zohledňovaly 
strategické přístupy, a také prostřednictvím 
častějších souhrnných přehledů stávajících 
hrozeb;


