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NÁVRHY

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti jako příslušný výbor, aby do 
svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

Proces ratifikace Smlouvy o Ústavě pro Evropu 

1. než skončí ratifikace Ústavní smlouvy, varuje před jakýmkoli úplným či částečným 
prosazováním ustanovení této nové smlouvy (například prostřednictvím prozatímního
uplatňování stanoveným v článku 25 Vídeňské úmluvy o smluvním právu ze dne 
23. května 1969 nebo prostřednictvím nějaké interinstitucionální dohody ad hoc), a to 
s ohledem na její ústavní ambice a na skutečnost, že v zemích, které dosud Ústavní 
smlouvu neratifikovaly, by to mohlo být vnímáno jako pokus obejít vůli občanů;

2. považuje za stejně neproveditelný jakýkoli pokus znovu projednávat Ústavní smlouvu, 
neboť ta již představuje nejvyváženější řešení, jakého při jednání na Evropském konventu 
a následné mezivládní konferenci bylo možno dosáhnout, a také ji již ve skutečnosti
ratifikovala více než polovina členských států;

3. podporuje tudíž názor, že ratifikační proces by měl pokračovat tempem, které si každý 
členský stát sám stanoví, a že Ústavní smlouvu lze uplatňovat jako celek jedině tehdy, až 
bude ratifikace dokončena v souladu s novou smlouvou;

4. navrhuje, aby souběžně s ratifikačním procesem a bez prodlení Evropský parlament 
zahájil a koordinoval iniciativu „Evropský občan na prvním místě“ s cílem aktivně 
reagovat na současné znepokojení a přání evropských občanů týkající se záležitostí EU; je 
toho názoru, že by taková iniciativa umožnila orgánům posílit na evropské úrovni 
pozitivní postoj, a tím se vyhnout nacionalistickému přístupu, který v evropské diskusi 
často převládal; zdůrazňuje, že takovou rozsáhlou iniciativu je možné, ale i nezbytné 
provést na základě stávajících smluv, přičemž jediné, čeho je k tomu třeba, je politická 
shoda;

5. doporučuje, aby taková iniciativa zahrnovala mimo jiné ujednání, jako jsou:

(a) obecná diskuse o hlavních směrech jednotlivých evropských politik, která by proběhla 
v Evropském parlamentu počátkem každého roku za účasti všech předsedů vlád či jejich
zástupců a evropských komisařů,

(b) rozsáhlé veřejné diskuse v národních parlamentech o evropských iniciativách, které se 
zvláště dotýkají evropských občanů, jako je boj proti terorismu, rozšíření, 
přistěhovalectví, sociální model atd., nejlépe seskupené do konkrétního „dne evropské 
diskuse“, který by byl ustaven v každém národním parlamentu, pokud možno ve všech 
parlamentech zároveň,

(c) větší zapojení evropských činitelů, jako jsou poslanci Evropského parlamentu 
a komisaři a vysoce postavení úředníci jednotlivých evropských orgánů, do 
národních/regionálních diskusí, aby lépe vysvětlili, čím se Evropská unie skutečně 
zabývá, a získali zpětnou vazbu ohledně toho, čeho lze dosáhnout,



PE 362.640v02-00 4/7 PA\582132CS.doc

CS

(d) vytvoření „národních a evropských občanských fór“ za účelem otevřené diskuse 
o jakýchkoli aspektech každodenního života v Unii,

(e) před přijetím jakýchkoli důležitých právních předpisů či rozhodnutí by mělo být 
provedeno hodnocení určující jejich očekávaný dopad na každodenní život občanů 
i způsob, kterým tyto právní předpisy zohledňují jejich obavy a přání,

(f) vytvoření „evropského občanského a demokratického prostoru“ na základě Charty 
základních práv Unie a balíčku právních předpisů, který je zapotřebí pro jeho rozvoj,

(g) bezodkladné prohloubení demokracie a otevřenosti evropského procesu rozhodování 
prostřednictvím podpory podnětu Ústavy k vyhlašování evropských referend, 
prostřednictvím otevření pro veřejnost veškerých rokování a hlasování Rady ministrů 
i postupu varování, který se připravuje pro národní parlamenty v souvislosti se zásadou
subsidiarity;

6. připomíná, že integrační proces Evropské unie ve své podstatě stále trvá, a proto se 
domnívá, že postup směřující k revizi Ústavní smlouvy by přirozeně měl být zahájen, 
jakmile bude stávající ratifikační proces ukončen a nová smlouva vstoupí v platnost, 
přičemž cílem revize bude začlenit do nové smlouvy ustanovení, jimiž je třeba reagovat 
na budoucí i současné obavy a znepokojení, jež vyjádřili evropští občané;

7. zdůrazňuje však, že zkušenosti získané stávajícím ratifikačním procesem prokazují, že 
postup vedoucí k jakýmkoli budoucím revizím stávajících smluv, včetně Smlouvy 
o Ústavě pro Evropu, by již neměl mít podobu mezivládní konference, nýbrž spíše podobu 
otevřeného evropského konventu, který by nebyl dálkově řízen žádnou vládou či zemí 
a jehož složení by bylo náležitě upraveno tak, aby se přikládala velká váha názorům, které 
budou vyjadřovat zástupci národních parlamentů i občanské společnosti; o výsledné 
smlouvě by se pak mělo rozhodovat v celoevropském referendu, které by se konalo 
zároveň ve všech členských státech a které by k ratifikaci vyžadovalo určitý minimální 
počet hlasů, pokud jde o účast na hlasování i pokud jde o počet souhlasných hlasů, a to od 
většiny evropského obyvatelstva i od většiny členských států;

8. je toho názoru, že v případě odmítnutí změny stávajícího pravidla jednomyslnosti pro 
revizi smluv a/nebo v případě zablokování vstupu Ústavní smlouvy v platnost, by mohly 
členské státy, které se chtějí posunout vpřed, obejít případnou vzniklou slepou uličku tak, 
že by vypověděly stávající smlouvy a vybudovaly novou ústavní unii; domnívá se 
nicméně, že vzhledem k právní, politické a institucionální složitosti a vzhledem k oslabení 
celého evropského integračního procesu, které by bylo jejím nevyhnutelným výsledkem, 
lze na tuto cestu pohlížet jen jako na extrémní východisko;

Prozatím co nejvíce využívat stávajících smluv

9. je toho názoru, že období reflexe o procesu ratifikace Ústavní smlouvy, o němž bylo 
rozhodnuto na Evropské radě v Bruselu ve dnech 16.–17. června 2005, nabízí dobrou 
příležitost pro další přezkoumání úlohy každého orgánu, jak v oblasti vnější činnosti Unie 
jako celku, tak v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky; domnívá se, že 
významných zlepšení lze dosáhnout bez dalšího prodlení na základě stávajících smluv, 
a to pokud jde o koherenci, viditelnost i účinnost v některých oblastech, které by mohly 
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poskytnout reálnou evropskou přidanou hodnotu;

10. v této souvislosti připomíná, že podle nejnovějšího Eurobarometru existuje ve všech 
členských státech veřejná podpora (téměř 69 %) pro větší roli Unie v oblasti zahraničních 
vztahů a že ustanovení nové ústavy na tomto poli nebyla v průběhu ratifikačního procesu 
zpochybňována; zdůrazňuje tudíž, že významnou roli v podpoře evropského projektu ve 
veřejném mínění by také mohla hrát společná zahraniční a bezpečnostní politika;

11. navrhuje proto zaměřit se v období reflexe přednostně na omezené množství oblastí, které 
jsou v těsnějším spojení s přáními a obavami evropských občanů a s tím, jakou má podle 
jejich očekávání hrát Unie roli v mezinárodních vztazích, jako jsou například evropská 
politika sousedství, lidská bezpečnost a boj proti terorismu a příspěvek Unie ke snížení 
chudoby a k lepšímu hospodářskému a udržitelnému rozvoji v globalizovaném světě;

12. v tomto ohledu doporučuje Komisi, aby předložila naléhavé návrhy týkající se těchto 
prioritních oblastí a lépe využila nedozírných možností, které nabízejí politické, obchodní, 
hospodářské a finanční nástroje a politiky v rámci prvního pilíře stávajících smluv jako 
celku, a tím vytvořila významnou „měkkou sílu“ spadající do pravomocí Společenství 
a sloužící cílům Unie v mezinárodních záležitostech;

13. doporučuje v této souvislosti, aby Komise vyvíjela mnohem ucelenější a aktivnější přístup 
v oblasti vnější činnosti Společenství a rovněž aby lépe využívala své významné role 
v rámci druhého pilíře stávajících smluv, například rozhodnějším využíváním svého práva 
podnětu v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky, a to se zvláštním 
zaměřením na otázky, ve kterých evropské veřejné mínění jasně očekává činy;

14. zdůrazňuje, že politický dialog se třetími zeměmi a oblastmi, aktivnější jednání ve 
vztazích s mezinárodními organizacemi a pružnější a dynamičtější využívání sítě delegací 
Komise, která je bezpochyby jedním z nejúčinnějších a nejlépe informovaných 
zahraničních útvarů na světě, by v souvislosti s činnostmi v rámci prvního i druhého pilíře
mohlo představovat další příležitosti;

15. připomíná v této souvislosti, že ačkoli parlamentní diplomacie nepředstavuje alternativu 
zavedené mezivládní diplomacie, mohla by hrát mnohem smysluplnější úlohu jako 
doplňující nástroj pro vztahy Unie se třetími zeměmi a oblastmi; zdůrazňuje proto svou 
připravenost využít své sítě více než 30 stálých parlamentních delegací, svých četných 
delegací ad hoc a meziparlamentních konferencí k posílení vnější činnosti Unie i její 
společné zahraniční a bezpečnostní politiky;

16. je toho názoru, že aniž by se měnil stávající proces rozhodování, lze provést mnoho 
dalších praktických úprav k posílení koherence součinnosti orgánů a útvarů Unie v oblasti 
zahraničních věcí, jako jsou například:

(a) bezvýhradné sdílení informací, zpráv a analýz vypracovaných útvary, delegacemi, 
zvláštními představiteli, velvyslanectvími atd. Unie a jejích orgánů a členskými státy,

(b) konání pravidelných schůzek mezi skupinou komisařů pro vnější vztahy, vysokým 
představitelem/generálním tajemníkem Rady a předsedy výborů Evropského 
parlamentu zabývajících se vnějšími záležitostmi s cílem lépe posoudit a koordinovat 
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strategické priority,

(c) konání pravidelných společných schůzek mezi pracovními skupinami Rady 
a COREPER, Komisí a zpravodaji EP s cílem lépe se seznámit se vzájemně 
zastávanými stanovisky,

(d) zlepšení spolupráce mezi ředitelstvími pro vnější činnosti těchto tří evropských 
orgánů prostřednictvím pořádání pravidelných pracovních schůzek a výměn na 
vysoké úrovni (generální ředitelé a ředitelé) a na střední úrovni (vedoucí oddělení 
a úředníci), včetně rotace a výměny evropských státních zaměstnanců pracujících 
v oblasti vnějších záležitostí;

(e) prohloubení vzájemné součinnosti mezi 127 delegacemi a zastoupeními a jinými 
orgány a delegacemi EU, ministry zahraničních věcí a velvyslanectvími členských 
států, evropskými obchodníky a evropskými občany prostřednictvím pořádání 
pravidelných styků a setkání, poskytování praktické pomoci a recipročními 
výměnami diplomatického personálu členských států a úředníků příslušných orgánů;

17. doporučuje zároveň rozvíjet minimální evropskou „tvrdou sílu“ pokračováním 
pragmatické tvorby evropské bezpečnostní a obranné politiky na základě rozhodnutí 
přijatých Evropskou radou a Radou ministrů, jak se již děje od prohlášení ze St. Malo 
z roku 1998; sdílí názor, že tato rozhodnutí jsou již pokryta stávajícími smlouvami 
(zejména čl. 18 odst. 2 a článkem 26 Smlouvy o založení Evropské unie, na základě 
kterých jsou předsednictví a vysoký představitel odpovědní za uplatňování rozhodnutí 
přijatých Radou podle čl. 13 odst. 3), a že je lze tudíž uvést v platnost v předstihu před 
Ústavní smlouvou, a bude-li to nutné, i bez Ústavní smlouvy, a to za předpokladu, že bude 
zajištěna nezbytná průhlednost a odpovědnost;

18. navrhuje významně posílit personál i rozpočet Satelitního střediska Evropské unie 
(EUSC), aby bylo možné lépe naplnit jeho hlavní poslání, totiž všeobecný bezpečnostní 
dohled a podporu misí petersbergského typu, ověřování smluv, kontrolu šíření zbraní, 
námořní dozor a sledování životního prostředí (včetně přírodních i člověkem vyvolaných 
katastrof);

19. je zejména přesvědčen, že zajištění demokratické odpovědnosti a průhlednosti všech 
kroků podniknutých Evropskou obrannou agenturou je naléhavou záležitostí, jež nezávisí 
na vstupu nové smlouvy v platnost; dále je přesvědčen, že zřízení evropských civilních 
mírových jednotek v souladu s usneseními přijatými Evropským parlamentem při 
několika dřívějších příležitostech je také proveditelné již nyní;

20. podporuje Radu i členské státy, aby dále zvýšily parlamentní kontrolu evropské 
bezpečnostní a obranné politiky na vnitrostátní úrovni posílením role národních 
parlamentů při povolování operací evropské bezpečnostní a obranné politiky a na 
evropské úrovni tak, že Evropský parlament dostane při kontrole celého rozpočtu společné 
zahraniční a bezpečnostní politiky významnou úlohu prostřednictvím revize 
interinstitucionální dohody z roku 1999;

21. opětovně žádá, aby Rada Parlament nejen informovala, nýbrž také jej pravidelně 
zapojovala do hlavních aspektů a základních rozhodnutí učiněných v oblasti společné 
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zahraniční a bezpečnostní politiky/evropské bezpečnostní a obranné politiky
a konzultovala s ním o těchto věcech;

Přípravná práce na zřízení útvaru pro vnější činnost

22. zdůrazňuje, že vytvoření nové pozice ministra zahraničních věcí EU a vybudování
budoucího útvaru pro vnější činnost (například cestou interinstitucionální dohody ad hoc)
musí probíhat v souladu s pokrokem v ratifikačním procesu;

23. doporučuje, aby po ustanoveních Ústavní smlouvy následovala soustavná a ustavičná 
přípravná práce na tomto novém útvaru, aby však k jeho skutečnému vytvoření došlo jen 
po ratifikaci Ústavní smlouvy.


