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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. Citácia 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– so zreteľom na článok 42 ods. 7 Zmluvy 
o Európskej únii (ZEÚ) a článok 222 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
(ZFEÚ),

– so zreteľom najmä na článok 42 ods. 7 
Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ), na článok 
222 Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
(ZFEÚ) a na vyhlásenie 37 k článku 222 
ZFEÚ,

2. Citácia 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– so zreteľom na článok 24 a článok 42 
ods. 2 Zmluvy o Európskej únii a články 
122 a 196 Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie a vyhlásenie č. 37 k článku 222 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

vypúšťa sa

3. Citácia 6a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– so zreteľom na články 4 a 5 
Severoatlantickej zmluvy,
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4. Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

E. keďže Lisabonská zmluva zaviedla 
článok 42 odsek 7 Zmluvy o európskej únii 
(doložka o vzájomnej obrane alebo
doložka o vzájomnej pomoci1) a článok 
222 Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
(doložka o solidarite), ktoré sa týmito 
otázkami zaoberajú, ale aj takmer tri roky 
po tom, čo Zmluva nadobudla platnosť, je 
potrebné vyjasniť praktické uplatňovanie 
týchto článkov;
_____________

Ďalej len „doložka o vzájomnej obrane“; v zmluve 
však nie je uvedený žiadny názov. Porovnaj najmä 
záväzok v oblasti vzájomnej obrany v článku V 
zmenenej Bruselskej zmluvy, ktorý je podľa jej 
signatárov obsiahnutý v článku 42 odsek 7 Zmluvy 
o Európskej únii (vyhlásenie predsedníctva Stálej 
rady Západoeurópskej únie z 31. marca 2010).

E. keďže Lisabonská zmluva zaviedla 
článok 42 odsek 7 Zmluvy o európskej únii 
(doložka o vzájomnej pomoci1) a článok 
222 Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
(doložka o solidarite), ktoré sa týmito 
otázkami zaoberajú, ale aj takmer tri roky 
po tom, čo zmluva nadobudla platnosť, je 
potrebné vyjasniť praktické uplatňovanie 
týchto článkov;

_____________

Ďalej len „doložka o vzájomnej pomoci“; v zmluve 
však nie je uvedený žiadny názov. Porovnaj najmä 
záväzok v oblasti vzájomnej obrany v článku V 
zmenenej Bruselskej zmluvy, ktorý je podľa jej 
signatárov obsiahnutý v článku 42 odsek 7 Zmluvy 
o Európskej únii (vyhlásenie predsedníctva Stálej 
rady Západoeurópskej únie z 31. marca 2010).

5. Odôvodnenie Fa (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Fa. keďže 21 členských štátov, ktoré sú 
tiež členmi NATO, sa môžu navzájom 
poradiť vždy, keď je ohrozená ich územná 
celistvosť, politická nezávislosť alebo 
bezpečnosť, a keďže sa každopádne 
zaviazali ku kolektívnej obrane v prípade 
ozbrojeného útoku;
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6. Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. vyzýva členské štáty, Komisiu a 
podpredsedníčku/vysokú predstaviteľku, 
aby plne využili potenciál všetkých 
príslušných ustanovení zmluvy, najmä 
doložky o vzájomnej obrane a doložky o 
solidarite, aby Európanom poskytli silnú 
poistku pred vážnymi bezpečnostnými 
rizikami založenú na vyššej efektivite 
nákladov a spravodlivom rozložení záťaže 
a nákladov;

1. vyzýva členské štáty, Komisiu a 
podpredsedníčku/vysokú predstaviteľku, 
aby plne využili potenciál všetkých 
príslušných ustanovení zmluvy, najmä 
doložky o vzájomnej pomoci a doložky o 
solidarite, aby Európanom poskytli silnú 
poistku pred vážnymi bezpečnostnými 
rizikami založenú na vyššej efektivite 
nákladov a spravodlivom rozložení záťaže 
a nákladov;

7. Odsek 2a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. berie na vedomie novú strategickú 
koncepciu NATO, ktorej cieľom je, okrem 
jeho úlohy vojenskej aliancie v čase vojny, 
vybudovanie spôsobilosti konať ako 
politické a bezpečnostné spoločenstvo 
spolupracujúce s EÚ na základe 
partnerstva; všíma si značnú podobnosť 
medzi cieľmi NATO a cieľmi 
stanovenými v článku 43 Zmluvy o EÚ 
(predtým známe ako petersbergské úlohy); 
varuje preto pred nákladným zdvojovaním 
úsilia medzi oboma organizáciami 
a pred míňaním zdrojov a naliehavo 
vyzýva na užšiu, pravidelnejšiu 
spoluprácu medzi vysokou 
predstaviteľkou Únie a generálnym 
tajomníkom NATO na účely posúdenia 
rizík, riadenia zdrojov, plánovania politiky 
a vykonávania operácií SBOP, a to 
civilnej aj vojenskej povahy;
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8. Odsek 2b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2b. naliehavo vyzýva Radu, aby neuviazla 
v konečnom dôsledku v bezvýznamných 
sporoch o teritorialitu, ale nasledovala 
prístup NATO, ktoré zohľadňuje 
nevyhnutné okolnosti, za akých je niekedy 
potrebné uskutočniť akciu mimo oblasti 
severného Atlantiku, aby sa ochránili 
bezpečnostné záujmy spojencov;

9. Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. poukazuje na širokú paletu nástrojov, 
ktoré má Únia a členské štáty k dispozícii 
na riešenie mimoriadnych udalostí v duchu 
solidarity, napríklad mechanizmus civilnej 
ochrany, Fond solidarity a možnosť 
poskytnúť ekonomickú a finančnú 
podporu v prípade vážnych problémov v 
súlade s článkom 122 Zmluvy o fungovaní 
EÚ; ďalej pripomína záväzok rozvíjať 
vzájomnú politickú solidaritu v 
zahraničnej a bezpečnostnej politike v 
súlade s článkom 24 Zmluvy o Európskej 
únii; zdôrazňuje, že účelom doložiek o 
vzájomnej obrane a solidarite nie je 
nahradiť žiaden z týchto nástrojov, ale 
dopĺňať ich v prípade mimoriadnej 
hrozby alebo škôd, a najmä vtedy, ak si 
reakcia vyžaduje politickú koordináciu na 
vysokej úrovni a zapojenie ozbrojených 
síl;

4. poukazuje na širokú paletu nástrojov, 
ktoré má Únia a členské štáty k dispozícii 
na riešenie mimoriadnych udalostí v duchu 
solidarity; upozorňuje na užitočné právne 
základy, ktoré poskytuje článok 122 
Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti 
s financovaním pomoci hospodárskej 
povahy v naliehavej situácii a článok 196 
Zmluvy o fungovaní EÚ v prípade 
opatrení v oblasti civilnej ochrany; 
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10. Odsek 4b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4b. pripomína záväzok systematicky 
rozvíjať vzájomnú politickú solidaritu 
v zahraničnej a bezpečnostnej politike 
v súlade s článkom 24 Zmluvy o 
Európskej únii; berie na vedomie 
možnosti, ktoré poskytuje Lisabonská 
zmluva v súvislosti s posilnenou 
spoluprácou v oblasti SZBP vrátane 
pridelenia osobitných úloh a misií 
zoskupeniam štátov, ako aj koncepciu 
trvalej štruktúrovanej spolupráce 
vo vojenských záležitostiach; zdôrazňuje, 
že účelom doložiek o vzájomnej pomoci a 
solidarite nie je nahradiť žiaden z týchto 
nástrojov, ale ich dopĺňať v prípade 
mimoriadnej hrozby alebo škôd, a najmä 
vtedy, ak si reakcia vyžaduje politickú 
koordináciu na vysokej úrovni a zapojenie 
ozbrojených síl;

11. Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. vyzýva Komisiu a 
podpredsedníčku/vysokú predstaviteľku, 
aby so zreteľom na prebiehajúcu 
spoluprácu na návrhu rozhodnutia Rady, 
ktorým sa vykonáva doložka o solidarite, 
ako to vyžaduje Zmluva, venovali náležitú 
pozornosť politickým a operačným 
rozmerom oboch doložiek a riadili sa 
odporúčaniami uvedenými v tomto 
uznesení;

5. nalieha na Komisiu a vysokú 
predstaviteľku, aby pred koncom roka 
2012 vypracovali svoj návrh rozhodnutia 
Rady, ktorým sa stanovia opatrenia 
týkajúce sa vykonávania doložky o 
solidarite v súlade s ustanoveniami 
článku 222 ods. 3 ZFEÚ; v záujme 
súdržnosti vyzýva Politický a bezpečnostný 
výbor a Stály výbor pre operačnú 
spoluprácu v oblasti vnútornej 
bezpečnosti, aby predložili spoločné 
stanovisko k vykonávaniu doložky 
o solidarite a k operačným metódam 
týkajúcim sa doložky o pomoci, a to 
vrátane spojenia s NATO; poznamenáva, 
že Rada bude konať na základe 
hlasovania kvalifikovanou väčšinou 
v súvislosti s nevojenskými hľadiskami 
vzájomnej podpory a pomoci; v tejto 
súvislosti zdôrazňuje potrebu, aby bol 
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Parlament naďalej informovaný v plnom 
rozsahu;



PA\912571SK.doc 9/12 PE496.318v01-00

SK

12. Nadpis

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Doložka o vzájomnej obrane Doložka o vzájomnej pomoci

13. Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. pripomína členským štátom ich 
jednoznačnú povinnosť poskytnúť pomoc a 
podporu všetkými prostriedkami, ktoré 
majú k dispozícii, ak sa členský štát stane 
na svojom území obeťou ozbrojenej útoku; 
zdôrazňuje, že zatiaľ čo rozsiahly útok 
proti členskému štátu sa javí v 
dohľadnom čase nepravdepodobný, 
jednou z priorít musí zostať tradičná 
obrana územia i obrana proti novým 
hrozbám; ďalej pripomína, že zmluva 
stanovuje, že pre tie krajiny EÚ, ktoré sú 
členmi Severoatlantickej aliancie, je NATO 
aj naďalej základom kolektívnej obrany a 
fórom na jej uskutočňovanie a že záväzky 
a spolupráca v oblasti vzájomnej obrany
musia byť v súlade so záväzkami v rámci 
NATO;

6. pripomína členským štátom ich 
jednoznačnú povinnosť poskytnúť pomoc a 
podporu všetkými prostriedkami, ktoré 
majú k dispozícii, ak sa členský štát stane 
na svojom území obeťou ozbrojenej útoku; 
ďalej pripomína, že veľká väčšina 
členských štátov sú členmi 
Severoatlantickej aliancie a že teda 
spoločná bezpečnostná a obranná politika 
Únie musí byť zlučiteľná a v súlade so 
záväzkami v rámci NATO; náležite berie 
na vedomie špecifický charakter 
bezpečnostnej a obrannej politiky tých 
členských štátov, ktoré nie sú členmi 
NATO, konštatuje však, že doložka 
o vzájomnej pomoci EÚ nikdy nebude 
aktivovaná bez toho, aby sa viedli 
konzultácie s NATO a usilovalo sa o jeho 
angažovanie;

14. Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. zároveň upozorňuje, že rovnako dôležitá
je potreba prípravy na situácie, ktoré by sa 
týkali členských štátov EÚ, ktoré nie sú 
členmi NATO, alebo území členských 
štátov EÚ ležiacich mimo oblasť 
severného Atlantiku, na ktoré sa preto 
nevzťahuje Washingtonská zmluva, alebo 
na situácie, keď by v rámci NATO 
nepanovala zhoda názorov na spoločnú 
akciu;

7. zároveň upozorňuje na potrebu prípravy 
na situácie, v ktorých si NATO zvolí 
možnosť neangažovania sa;
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15. Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

9. zdôrazňuje význam odradzujúceho 
faktora, a teda potreby, aby európske 
krajiny mali spoľahlivé vojenské kapacity; 
nabáda členské štáty, aby zvýšili svoje 
úsilie, pokiaľ ide o spoluprácu na rozvoji 
vojenských kapacít, najmä prostredníctvom 
doplnkových iniciatív EÚ a NATO 
týkajúcich sa združovania a spoločného 
využívania spôsobilostí a inteligentnej 
obrany, ktoré predstavujú veľmi dôležitý 
postup v čase obmedzeného rozpočtu na 
obranu;

9. zdôrazňuje význam odradzujúceho 
faktora, a teda potreby, aby európske 
krajiny mali spoľahlivé vojenské kapacity; 
nabáda členské štáty, aby zvýšili svoje 
úsilie, pokiaľ ide o spoluprácu na rozvoji 
vojenských kapacít, najmä prostredníctvom 
doplnkových iniciatív EÚ a NATO 
týkajúcich sa združovania a spoločného 
využívania spôsobilostí a inteligentnej 
obrany, ktoré predstavujú veľmi dôležitý 
postup v čase obmedzeného rozpočtu na 
obranu; v tejto súvislosti opakuje svoju 
výzvu, aby vnútroštátne ministerstvá 
obrany vo väčšej miere rešpektovali 
a využívali prácu Európskej obrannej 
agentúry;

16. Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

10. opätovne vyzýva na systematické 
zosúlaďovanie vojenských požiadaviek a 
harmonizované obranné plánovanie EÚ a 
proces akvizície, ktoré zodpovedajú 
ambíciám Únie a ktoré sú koordinované s 
procesom obranného plánovania NATO; 
berie na vedomie vyššiu úroveň 
bezpečnostných záruk, ktoré poskytuje 
doložka o vzájomnej obrane, povzbudzuje 
členské štáty, aby považovali nadnárodnú 
spoluprácu pri rozvoji kapacít a prípadne 
špecializáciu za kľúčové princípy 
plánovania ich obrany;

10. opätovne vyzýva na systematické 
zosúlaďovanie vojenských požiadaviek a 
harmonizované obranné plánovanie EÚ a 
proces akvizície, ktoré zodpovedajú 
ambíciám Únie a ktoré sú koordinované s 
procesom obranného plánovania NATO; 
berie na vedomie vyššiu úroveň 
bezpečnostných záruk, ktoré poskytuje 
doložka o vzájomnej pomoci, povzbudzuje 
členské štáty, aby považovali nadnárodnú 
spoluprácu pri rozvoji kapacít a prípadne 
špecializáciu za kľúčové princípy 
plánovania ich obrany;
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17. Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

11. vyzýva podpredsedníčku/vysokú 
predstaviteľku, aby navrhla praktické 
opatrenia na zabezpečenie účinnej reakcie 
v prípade, ak by členský štát uplatňoval 
doložku o vzájomnej obrane, ako aj 
analýzu úlohy inštitúcií EÚ, ak by sa 
doložka uplatňovala; domnieva sa, že so 
zreteľom na povinnosť členských štátov 
poskytnúť pomoc a podporu, a tým si 
navzájom prejaviť politickú solidaritu, by 
sa malo zabezpečiť rýchle rozhodnutie v 
Rade na podporu napadnutého členského 
štátu;

vypúšťa sa

18. Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

12. zastáva názor, že ak sa podniknú kroky 
na obranu napadnutého členského štátu, 
malo by byť v prípade potreby možné
využiť existujúce štruktúry krízového 
riadenia EÚ, a najmä by mala existovať 
možnosť využiť operačný štáb EÚ;
zdôrazňuje, že plnohodnotný stály 
operačný štáb EÚ je potrebný na 
zabezpečenie primeranej úrovne 
pripravenosti a rýchlosti reakcie, a 
opätovne vyzýva členské štáty, aby 
vytvorili takúto stálu kapacitu, ktorá by 
vychádzala z nedávno zriadeného 
operačného centra EÚ;

12. zastáva názor, že kroky na základe 
článku 42 ods. 7 Zmluvy o EÚ by mali 
v čo najväčšej miere využiť existujúce 
štruktúry krízového riadenia EÚ, ale že 
z dlhodobého hľadiska treba počítať 
s operačným štábom EÚ, ktorý by 
vychádzal z nedávno zriadeného 
operačného centra EÚ;

19. Odsek 32
[posunúť odsek 32 a vložiť ho za odsek 27] 
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20. Odsek 35

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

35. pripomína, že v súvislosti s doložkou o 
solidarite je potrebné, aby Európska rada 
pravidelne vyhodnocovala hrozby, ktorým 
Únia čelí; zastáva názor, že takéto 
hodnotenie je potrebné vykonávať aspoň 
na dvoch odlišných úrovniach: na 
dlhodobejšom základe v Európskej rade v 
rámci procesu, ktorý by zároveň 
vyžadoval, aby aktualizácia európskej 
bezpečnostnej stratégie a stratégie 
vnútornej bezpečnosti v budúcnosti 
zohľadňovala strategické prístupy, ako aj 
prostredníctvom častejších súhrnných 
prehľadov existujúcich hrozieb;

35. pripomína, že v súvislosti s doložkou o 
solidarite je potrebné, aby Európska rada 
pravidelne vyhodnocovala hrozby, ktorým 
Únia čelí, a koordinovala tento postup 
s partnermi v rámci NATO; zastáva názor, 
že takéto hodnotenie je potrebné 
vykonávať aspoň na dvoch odlišných 
úrovniach: na dlhodobejšom základe v 
Európskej rade v rámci procesu, ktorý by 
zároveň vyžadoval, aby aktualizácia 
európskej bezpečnostnej stratégie a 
stratégie vnútornej bezpečnosti v 
budúcnosti zohľadňovala strategické 
prístupy, ako aj prostredníctvom častejších 
súhrnných prehľadov existujúcich hrozieb;


