
 

   

Vyhlásenie predsedu EP Jerzyho Buzeka pri príležito sti 
nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy 

 
Brusel 

 
1. december 2009 sa zapíše do dejín Európskej únie. V tento deň 
nadobudne platnosť Lisabonská zmluva, čím sa skončí takmer 
desaťročie vnútorných diskusií. Táto zmluva znamená posilnenie 
demokracie v Európskej únii. Predstavuje nesmierne zvýšenie 
právomocí Európskeho parlamentu. Nárast legislatívnych 
právomocí Európskeho parlamentu je takmer dvojnásobný. 
Jednou z kľúčových oblastí, v ktorej sa posilnia právomoci, je 
spoločná poľnohospodárska politika. Poslanci EP budú po 
prvýkrát rozhodovať o výdavkoch na poľnohospodárstvo, ktoré 
mali až doteraz pod kontrolou takmer výlučne štátne ministerstvá 
poľnohospodárstva. Poľnohospodárske výdavky predstavujú 
takmer 40 % rozpočtu EÚ. Poslanci EP budú mať spolu 
s ministrami rovnaké právo rozhodovať o spôsobe, akým sa 
vytvárajú a využívajú štrukturálne fondy EÚ. Medzi ďalšie nové 
kľúčové oblasti, v ktorých sa na základe zmluvy posilní právomoc 
EP, patrí prisťahovalectvo, medzinárodný obchod a politika 
rybného hospodárstva.  
 
Lisabonská zmluva poskytuje ľuďom možnosť priamejšie 
zasahovať do rozhodovacieho procesu Európskej únie. 
Ustanovuje napríklad európsku občiansku iniciatívu, ktorá 
umožňuje, aby jeden milión občanov pochádzajúcich z 
dostatočného počtu členských štátov priamo vyzvalo Európsku 
komisiu na predloženie návrhu v oblasti, ktorá spadá pod 
právomoc EÚ.   
 
EÚ je Európou založenou na právach a hodnotách, slobode, 
solidarite a bezpečnosti. Charta základných práv, ktorá je 
súčasťou zmluvy, zaručuje, že inštitúcie a právne predpisy Únie 
nemôžu porušovať základné normy ľudských práv – európske 
inštitúcie ich budú musieť dodržiavať. Európsky parlament v plnej 
miere podporuje chartu, samozrejme však rešpektujeme výnimky 
pre Poľsko, Českú republiku a Spojené kráľovstvo.  



 

   

 
Lisabonská zmluva umožňuje, aby sa Európa ujala svojich 
povinností vo svete s väčšou zodpovednosťou. Novovytvorená 
Európska služba pre vonkajšiu činnosť umožní, aby Európa 
jasnejšie prehovorila jedným hlasom. Vzťahy s našimi najbližšími 
susedmi majú na nás v Európskej únii čoraz bezprostrednejší 
vplyv.  
 
Lisabonská zmluva zavádza úplne novú kapitolu energetickej 
politiky, ktorá obsahuje aj prvky solidarity pri dodávkach energií, 
čiže oblasť, ktorá mnohým Európanom leží na srdci.   
 
V januári tohto roka sme boli svedkami prepuknutia rusko-
ukrajinského sporu o zemný plyn, v dôsledku ktorého sa 
uprostred zimy na dva týždne zastavili dodávky plynu do 
mnohých európskych krajín. Zažili sme, čo môže spôsobiť 
nedostatok náležitej politiky Únie. Európania možno nerozumejú 
všetkým spletitostiam geopolitiky, chápu však, že v ich 
domácnostiach, nemocniciach či školách sa nekúri. Lisabonská 
zmluva ponúka základ na to, aby sa táto situácia nezopakovala.  
 
Lisabonská zmluva nie je samoúčelná, ani dokonalá, je 
vylepšeným súborom pravidiel na rozvoj politiky EÚ.  Dvadsať 
rokov po páde Berlínskeho múru môžem ako prvý predseda 
Európskeho parlamentu zo strednej a východnej Európy 
s hrdosťou povedať, že máme súbor demokratických 
a efektívnych pravidiel, ktoré dokážu poskytnúť odpovede takmer 
500 miliónom ľudí v 27 členských štátoch.  
 


