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NÁVRHY

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre ústavné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do 
návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že rozšírenie rozsahu vonkajšej činnosti Únie na základe Lisabonskej zmluvy 
vrátane ustanovenia nových právnych základov a nástrojov, ktoré majú vplyv na oblasti 
týkajúce sa zahraničnej politiky (vonkajšia činnosť a SZBP, resp. SBOP), si vyžaduje 
novú medziinštitucionálnu rovnováhu, ktorá by zabezpečila súdržnosť vonkajšej činnosti 
Únie a výkon demokratickej kontroly Parlamentom;

2. zastáva názor, že vysoký predstaviteľ/podpredseda Komisie je zodpovedný za rozvoj, 
organizáciu, koordináciu a uplatňovanie zahraničných vzťahov, najmä SZBP a SBOP, 
a zodpovedá sa Parlamentu;

3. zdôrazňuje, že vysoký predstaviteľ/podpredseda Komisie musí tak pri vypracúvaní, ako aj 
pri uplatňovaní SZBP nielen dodržiavať zásady uvedené v článkoch 2, 3 a 21 ZEÚ, ale 
plne dodržiavať aj Chartu základných práv;

4. očakáva, že príslušné orgány Rady EÚ budú priamo spolupracovať s výbormi a 
kompetentnými orgánmi Európskeho parlamentu zodpovednými za SZBP a SBOP;

5. bude sa okrem iných úloh prostredníctvom Výboru pre zahraničné veci snažiť uľahčiť 
dosiahnutie konsenzu medzi národnými parlamentmi členských štátov, pokiaľ ide o ich 
podporu iniciatív vonkajšej politiky Európskej únie;

Vzťahy Parlamentu s vysokým predstaviteľom/podpredsedom Komisie

6. trvá na tom, aby sa v plnej miere dodržiavali práva Európskeho parlamentu v súvislosti 
s nomináciou prvého vysokého predstaviteľa/podpredsedu Komisie, ako aj so všetkými 
ďalšími dočasnými menovaniami; zdôrazňuje, že vysoký predstaviteľ/podpredseda 
Komisie sa plne a priamo zodpovedá Európskemu parlamentu;

7. pripomína, že budúci úrad vysokého predstaviteľa/podpredsedu Komisie bude 
odvodzovať svoju legitimitu priamo od Európskeho parlamentu a že jeho dva mandáty 
v rámci Komisie a v rámci Rady budú neoddeliteľné a budú sa vykonávať v absolútnom 
súlade; vyzýva ho preto, aby nadviazal na súčasnú prax a pravidelne vystupoval v pléne 
Parlamentu a vo Výbore pre zahraničné veci a aby sa zúčastňoval na schôdzach s cieľom 
uskutočňovať pravidelné, systematické a podstatné konzultácie s Parlamentom a s jeho 
príslušnými orgánmi a zapojiť Parlament do rozhodovacieho procesu, čím by sa posilnila 
transparentnosť a zodpovednosť zahraničnej politiky Únie;

8. zastáva názor, že rozprava s vysokým predstaviteľom/podpredsedom Komisie o hlavných 
hľadiskách a základných voľbách SZBP/SBOP pre nasledujúci rok je ideálnou 
príležitosťou na konzultáciu s Parlamentom na začiatku každého roka a že nadväzujúca 
rozprava by sa potom mala naplánovať po šiestich mesiacoch;

9. očakáva, že vysoký predstaviteľ alebo jeho zástupca posilní súčasnú prax predsedníctva 
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Únie, ktoré pred Výborom pre zahraničné veci podáva správy o výsledkoch 
každomesačných schôdzí Rady pre zahraničné veci – v súlade s úlohou vysokého 
predstaviteľa viesť SZBP Únie a predsedať Rade pre zahraničné veci (článok 18 E ods. 
2 a 3 Zmluvy o EÚ);

10. žiada zástupcu vysokého predstaviteľa, ktorý predsedá Politickému a bezpečnostnému 
výboru (PBV), aby pravidelne vystupoval pred parlamentným Výborom pre zahraničné 
veci a podával správy o práve prerokúvaných otázkach na schôdzach PBV;

11. požaduje, aby osobitní predstavitelia vysokého predstaviteľa EÚ (ako sa uvádza v článku 
33 konsolidovanej zmluvy o EÚ) vystúpili pred Výborom pre zahraničné veci a pred 
ostatnými príslušnými výbormi, keď o to budú požiadaní;

12. očakáva, že vytvorenie Európskeho útvaru pre vonkajšiu činnosť prispeje k väčšej 
prehľadnosti, pokiaľ ide o kritériá týkajúce sa osobitných predstaviteľov EÚ, ich 
menovania a hodnotenia, vrátane vymedzenia a účelu ich úloh, dĺžky trvania ich mandátu, 
koordinácie a komplementárnosti s budúcimi delegáciami Únie;

Interakcia medzi Radou, Parlamentom a Komisiou v oblasti zahraničnej politiky

13. domnieva sa, že Európsky parlament by mal systematickejšie zaujímať pozície 
ku každému následnému štádiu rozhodovania v oblastiach SZBP a EBOP vrátane 
rozhodnutí o nasadení jednotiek, ktoré sa musí prijať v krátkom čase (napr. týkajúcich sa 
bojových skupín EÚ), aby umožnil Rade zohľadniť v spoločných pozíciách a jednotných 
akciách pozíciu Európskeho parlamentu a tým posilniť ich demokratickú legitimitu;

14. zdôrazňuje potrebu dodržiavať Chartu základných práv vo všetkých aspektoch vonkajších 
činností Únie;

15. rozhodol sa do popredia svojich naliehavých požiadaviek v oblasti SZBP postaviť 
dodržiavanie zásad uvedených v článkoch 2, 3 a 21 Zmluvy o EÚ a plné uplatňovanie 
Charty základných práv; poveruje svoj zodpovedný výbor, aby sledoval účinné 
dodržiavanie tejto požiadavky;

16. požaduje aktualizovať medziinštitucionálnu dohodu medzi Parlamentom a Radou 
vymedzujúcu ich pracovné vzťahy v oblasti zahraničnej politiky vrátane výmeny 
dôverných informácií na základe článkov 15 a 295 konsolidovanej Zmluvy o fungovaní 
EÚ a článku 36 konsolidovanej Zmluvy o EÚ;

17. zdôrazňuje potrebu zabezpečiť demokratickú zodpovednosť a transparentnosť činností, 
ktoré vykonáva Európska obranná agentúra (EDA), konkrétne zabezpečením pravidelnej 
výmeny informácií medzi výkonným riaditeľom EDA a Výborom pre zahraničné veci 
Európskeho parlamentu a jeho podvýborom pre bezpečnosť a obranu, a tým, že sa 
predsedovi tohto výboru umožní viesť konzultácie s riadiacim výborom EDA;

Parlament a Európska služba pre vonkajšiu činnosť

18. zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť transparentnosť a demokratickú kontrolu celého 
procesu a pripomína, že má právo byť konzultovaný v otázke zriadenia ESVČ v súlade 
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s článkom 26 konsolidovanej Zmluvy o EÚ a byť plne zapojený do prípravnej činnosti; 
zastáva názor, že ESVČ by mal byť administratívne pripojený ku Komisii a odkazuje na 
svoju priebežnú správu o tejto otázke;

19. informuje o svojom zámere pozvať predsedov delegácií Únie v tretích krajinách, aby 
vystúpili pred Výborom pre zahraničné veci;

Vzťahy Parlamentu s národnými parlamentmi so zreteľom na zahraničnú politiku

20. víta ustanovenia zabezpečujúce užšiu spoluprácu medzi Európskym parlamentom 
a národnými parlamentmi uvedené v Lisabonskej zmluve; zdôrazňuje, že je potrebné 
zaviesť užšiu spoluprácu medzi príslušnými výbormi Európskeho parlamentu a národnými 
parlamentmi a vychádzať pritom zo súčasných postupov schôdzí predsedov výborov pre 
zahraničné veci, obranu a európske veci národných parlamentov a Výboru pre zahraničné 
veci Parlamentu; odkazuje na svoju priebežnú správu o tejto otázke;

Postoje Parlamentu k medzinárodným dohodám so zreteľom na zahraničnú politiku

21. víta skutočnosť, že Parlament bude mať pri vyjadrení súhlasu s medzinárodnými 
dohodami širšie právomoci, a to najmä ak pôjde o dohody, pri ktorých sa pre interné účely 
používa bežný legislatívny postup; naliehavo žiada, aby každá budúca „zmiešaná“ dohoda 
spájajúca prvky nesúvisiace so SZBP a prvky SZBP vychádzala z jednotného právneho 
základu, ktorý by sa mal priamo týkať hlavného predmetu dohody; poznamenáva, že 
Parlament bude mať právo byť konzultovaný vo všetkých prípadoch okrem prípadov, ak 
sa dohoda týka výlučne SZBP;

Postoj Parlamentu k úlohe Únie v medzinárodných organizáciách

22. vyzýva členské štáty, aby najmä v mnohostranných organizáciách pred prijímaním 
strategických rozhodnutí v oblasti zahraničnej politiky konzultovali so svojimi partnermi 
v EÚ a s vysokým predstaviteľom/podpredsedom Komisie, aby boli ich stanoviská 
k strategickým rozhodnutiam súdržné a aby nenarúšali konvergenciu zahraničnej politiky 
EÚ ani dôveryhodnosť EÚ ako globálneho činiteľa vo vzťahu k tretím krajinám;
pripomína v tejto súvislosti, že podľa Lisabonskej zmluvy sú členské štáty povinné viesť  
vzájomné konzultácie a prejavovať vzájomnú solidaritu;

23. vyzýva všetky členské štáty EÚ, ktoré sú zároveň členmi Bezpečnostnej rady OSN, aby 
zlepšili svoju koordináciu v tomto rámci s cieľom posilniť efektívnosť činnosti Únie na 
svetovej scéne a aby sa v dlhodobejšom horizonte usilovali zabezpečiť Európskej únii 
miesto v Bezpečnostnej rade;

24. odporúča, aby sa naliehavo preskúmalo a posilnilo postavenie Únie v medzinárodných 
organizáciách potom, ako Lisabonská zmluva nadobudne účinnosť a Únia nahradí 
Európske spoločenstvá;

Financovanie SZBP podľa Lisabonskej zmluvy a úloha Parlamentu

25. domnieva sa, že všetky vonkajšie činnosti Únie (vrátane činností v rámci budúcej SBOP 
okrem všetkých vojenských výdavkov) by sa mali v budúcnosti financovať zo spoločného 
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rozpočtu EÚ;

26. odporúča, aby predsedovia a/alebo spravodajcovia výborov Parlamentu zodpovední za 
vonkajšiu činnosť boli v plnej miere ex officio zapojení do činností nového zmierovacieho 
výboru plánovaného pre nový rozpočtový postup;

27. pripomína, že Európsky parlament zodpovedá za vlastnú vnútornú organizáciu 
a súdržnosť svojej práce; zachová preto overený postup vytvárania a fungovania 
podvýborov pod vedením Výboru pre zahraničné veci;

28. odkazuje na svoju správu, ktorú vypracúva k tejto otázke.
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