
 

    

  

Prohlášení p ředsedy EP Jerzyho Buzka ke vstupu 
Lisabonské smlouvy v platnost 

 
Brusel 

 
Datum 1. prosince 2009 se zapíše do dějin Evropské unie. Je to 
den, kdy Lisabonská smlouva vstoupí v platnost a budou tak 
ukončeny vnitřní debaty, které trvaly téměř deset let. Tato 
smlouva představuje posílení demokracie v Evropské unii. 
Lisabonská smlouva výrazným způsobem zvyšuje pravomoci 
Evropského parlamentu. Toto posílení zákonodárných pravomocí 
Evropského parlamentu znamená téměř dvakrát tak větší 
pravomoci.  
 
Jednou z klíčových oblastí posílené pravomoci je společná 
zemědělská politika. Poslanci Evropského parlamentu budou 
vůbec poprvé rozhodovat o výdajích v oblasti zemědělství, 
o nichž až doposud rozhodovala téměř výlučně ministerstva 
zemědělství jednotlivých členských států. Výdaje na zemědělství 
představují téměř 40 % rozpočtu EU. Poslanci EP budou mít 
rovněž rovnocenný hlas s ministry v otázce, jakým způsobem 
jsou vytvářeny a vynakládány strukturální fondy EU. K dalším 
klíčovým oblastem, v nichž díky této smlouvě dojde nově 
k posílení pravomoci EP, patří přistěhovalectví, mezinárodní 
obchod a rybářská politika.  
 
Lisabonská smlouva dává lidem více možností přímo zasahovat 
do procesu rozhodování Evropské unie. Smlouva například 
zavádí Evropskou občanskou iniciativu, která umožňuje, aby 
jeden milion občanů Unie pocházejících z podstatného počtu 
členských států přímo vyzval Evropskou komisi, aby v oblasti 
působnosti EU přijala určitá opatření.  
 
EU představuje Evropu založenou na právech a hodnotách, 
svobodě, solidaritě a bezpečnosti. Listina základních práv, která 
je součástí Smlouvy, je zárukou toho, že orgány Unie a její právní 



 

   

 

předpisy nemohou porušovat základní normy lidských práv − 
evropské orgány je musí dodržovat. Evropský parlament listinu 
plně podporuje, ale samozřejmě respektujeme výjimky v případě 
Polska, České republiky a Spojeného království.  
 
Lisabonská smlouvy umožňuje, aby se Evropa ujala svých 
povinností ve světě s větší odpovědností. Nově zřízená Evropská 
služba pro vnější činnost umožní Evropě hovořit jasněji a jedním 
hlasem. Vztahy s našimi přímými sousedy mají čím dál přímější 
dopad na náš život v Evropské unii.  
 
Lisabonská smlouva zavádí zcela novou kapitolu o energetické 
politice, a to včetně energetické solidarity, tedy o oblasti, která 
leží na srdci mnoha Evropanům.  
 
V lednu tohoto roku jsme mohli sledovat, jak mezi Ruskem 
a Ukrajinou propukl spor týkající se plynu, který uprostřed zimy na 
dva týdny připravil několik evropských zemí o dodávky plynu. Byli 
jsme svědky toho, co může způsobit nedostatek náležité politiky 
Unie. Evropané možná nerozumí složitým geopolitickým otázkám, 
ovšem rozumí tomu, když se přestane topit v jejich domovech, 
nemocnicích a školách. Lisabonská smlouva poskytuje základ pro 
to, aby se taková situace již neopakovala.  
 
Lisabonská smlouva není samoúčelná a není ani dokonalá, je to 
kvalitnější soubor pravidel pro rozvoj politiky EU. Dvacet let po 
pádu Berlínské zdi a jako první předseda Evropského parlamentu 
pocházející ze střední a východní Evropy mohu hrdě prohlásit, že 
nyní máme soubor demokratických a účinných pravidel, díky nimž 
je možné vyslyšet téměř 500 milionů osob ve 27 členských 
státech.  
 


