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NÁVRHY

Výbor pre zahraničné veci žiada Výbor pre ústavné veci, aby ako gestorský výbor prijal 
do svojho návrhu uznesenia tieto návrhy:

Proces ratifikácie Zmluvy o Ústave pre Európu

1. až do ratifikácie Ústavnej zmluvy varuje pred akýmkoľvek celkovým alebo čiastočným 
preberaním nových zmluvných ustanovení (napríklad prostredníctvom dočasného 
vykonávania stanoveného v článku 25 Viedenského dohovoru o zmluvnom práve 
z 23. mája 1969 alebo inej medziinštitucionálnej dohody ad hoc) vzhľadom na ich ústavný 
charakter a skutočnosť, že by sa to mohlo chápať ako pokus obísť želania občanov 
v krajinách, ktoré zatiaľ neratifikovali Ústavnú zmluvu; 

2. za rovnako nerealizovateľný považuje akýkoľvek pokus znovu prerokovať Ústavnú 
zmluvu, pretože táto zmluva už predstavuje najvyváženejšie riešenie, ktoré bolo možné 
dosiahnuť počas rokovaní Európskeho konventu a nasledujúcej medzivládnej konferencie, 
a vlastne ju už  ratifikovala viac ako polovica členských štátov;  

3. zastáva preto názor, že ratifikačný proces by mal pokračovať tempom, pre ktoré sa 
rozhodne každý členský štát, a Ústavná zmluva sa môže uplatňovať ako celok len vtedy, 
keď sa ratifikácia ukončí v súlade s novou zmluvou; 

4. navrhuje, aby Európsky parlament bezodkladne a paralelne s ratifikačným procesom začal 
a koordinoval iniciatívu „Európski občania na prvom mieste“, zameranú na aktívne 
riešenie aktuálnych záujmov a želaní občanov Európy týkajúcich sa problematiky EÚ; 
zastáva názor, že takáto iniciatíva by inštitúciám umožnila posilniť pozitívny postoj na 
európskej úrovni a vyhnúť sa tak nacionalistickému prístupu, ktorý v európskej diskusii 
často prevládal; zdôrazňuje, že takúto rozsiahlu iniciatívu, ktorá si nevyžaduje nič viac 
ako politickú dohodu, je možné a potrebné uskutočniť na základe existujúcich zmlúv;

5. odporúča, aby takáto iniciatíva pokrývala okrem iného tieto opatrenia:

a) všeobecnú rozpravu o hlavných smeroch jednotlivých európskych politík, ktorá by sa 
konala začiatkom každého roka v Európskom parlamente za účasti všetkých predsedov 
vlád alebo ich zástupcov a európskych komisárov,

b) široké verejné diskusie v národných parlamentoch o európskych iniciatívach, ktoré sa 
osobitne dotýkajú európskych občanov, ako sú boj proti terorizmu, rozširovanie, 
prisťahovalectvo, sociálny model atď., pokiaľ možno v rámci špecifického „dňa európskej 
diskusie“, ktorý by sa konal podľa možnosti súčasne vo všetkých národných 
parlamentoch,

c) širšie zapojenie európskych aktérov, ako sú poslanci Európskeho parlamentu, komisári 
a iní vysoko postavení činitelia jednotlivých európskych inštitúcií, do národných a 
regionálnych diskusií, ktoré by umožnilo lepšie objasniť, čím sa Európska únia vlastne 
zaoberá, ako aj získať spätnú väzbu ohľadom toho, čo by sa mohlo dosiahnuť,
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d) vytvorenie národných a európskych občianskych fór, v ktorých by prebiehala otvorená 
diskusia o akýchkoľvek aspektoch týkajúcich sa každodenného života v Únii,

e) posúdenie predpokladaného vplyvu každého dôležitého legislatívneho aktu alebo 
rozhodnutia na každodenný život občanov, ako aj na spôsob, akým tento akt zohľadňuje 
ich záujmy a želania, a to ešte pred prijatím takéhoto aktu,

f) vytvorenie „európskeho občianskeho a demokratického priestoru“ na základe Charty 
základných práv Únie a súboru legislatívnych opatrení potrebných na jeho rozvoj,

g) bezodkladné prehĺbenie demokracie a otvorenosti európskeho rozhodovacieho procesu 
prostredníctvom podporovania iniciatívy Ústavy vyhlasovať európske referendá, 
sprístupniť rokovania a hlasovanie v Rade ministrov verejnosti, ako aj prostredníctvom 
postupu varovania, ktorý by mali mať národné parlamenty v súvislosti so zásadou 
subsidiarity; 

6. pripomína, že integračný proces Európskej únie vo svojej podstate stále pokračuje, a preto
zastáva názor, že postup revízie Ústavnej zmluvy by sa mal začať hneď, ako sa skončí 
súčasný ratifikačný proces a nová zmluva nadobudne platnosť, aby sa do novej zmluvy 
zahrnuli ustanovenia umožňujúce reagovať na budúce a súčasné obavy a znepokojenie 
európskych občanov; 

7. zdôrazňuje však, že skúsenosť zo súčasného ratifikačného procesu dokazuje, že postup 
akejkoľvek budúcej revízie existujúcich zmlúv vrátane Zmluvy o Ústave pre Európu by už 
nemal mať podobu medzivládnej konferencie, ale skôr formu otvoreného Európskeho 
konventu, ktorý by neviedla len jedna vláda alebo krajina a ktorého zloženie by bolo 
primerane upravené tak, aby umožňovalo klásť veľký dôraz na názory predstaviteľov 
národných parlamentov aj občianskej spoločnosti;  o výslednej dohode by sa potom malo 
rozhodnúť v celoeurópskom referende, ktoré by sa konalo vo všetkých členských štátoch 
naraz a ktoré by si na ratifikáciu vyžadovalo určité minimálne kvórum, čo sa týka účasti 
na hlasovaní a počtu hlasov za, a to tak od väčšiny európskej populácie, ako aj členských 
štátov;

8. zastáva názor, že v prípade zamietnutia úpravy súčasného pravidla jednomyseľnosti 
potrebnej na revíziu zmlúv a/alebo zablokovania nadobudnutia platnosti Ústavnej zmluvy 
by mohli tie členské štáty, ktoré si želajú postupovať vpred, obísť vzniknutú slepú uličku 
tak, že by vypovedali existujúce zmluvy a vytvorili novú ústavnú úniu; domnieva sa však, 
že táto cesta by sa vzhľadom na jej právnu, politickú a inštitucionálnu zložitosť, ako aj na 
nevyhnutné oslabenie celého európskeho integračného procesu, ktoré by priniesla, 
považovala za extrémne východisko;

Efektívne  využitie existujúcich zmlúv

9. zastáva názor, že obdobie úvah o ratifikačnom procese Ústavnej zmluvy, o ktorom 
rozhodla Európska rada v Bruseli v dňoch 16. – 17. júna 2004, ponúka dobrú príležitosť 
na ďalšie prehodnotenie úloh každej inštitúcie v oblasti vonkajšej činnosti Únie ako celku, 
aj v oblasti SZBP; domnieva sa, že na základe existujúcich zmlúv by sa mohli v 
niektorých oblastiach bezodkladne dosiahnuť významné zlepšenia, pokiaľ ide o 
súdržnosť, viditeľnosť a efektívnosť, čo by prinieslo skutočnú európsku pridanú hodnotu;  
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10. v tejto súvislosti pripomína, že podľa posledného prieskumu Eurobarometra verejnosť vo 
všetkých členských štátoch (takmer 69 %) podporuje významnejšiu úlohu Únie v oblasti 
vonkajších vzťahov, a že ustanovenia novej Ústavnej zmluvy v tejto oblasti neboli počas 
ratifikačného procesu spochybnené;  zdôrazňuje preto, že SZBP by mohla zohrávať 
dôležitú úlohu aj pri posilňovaní verejnej mienky o európskom projekte;

11. navrhuje preto zamerať sa počas obdobia úvah prioritne na obmedzené množstvo oblastí, 
ktoré sú viac spojené so želaniami a obavami európskych občanov a s tým, akú úlohu má 
podľa nich plniť Únia v oblasti medzinárodných vecí, ako napríklad v európskej susedskej 
politike, bezpečnosti ľudí a boji proti terorizmu a prispievaní Únie k zníženiu chudoby a 
lepšiemu hospodárskemu a trvalo udržateľnému rozvoju v globalizovanom svete; 

12. v tomto smere odporúča Komisii, aby predložila súrne návrhy týkajúce sa spomínaných 
prioritných oblastí a lepšie využívala široké spektrum možností, ktoré ponúkajú politické, 
obchodné, hospodárske a finančné nástroje a politiky v rámci prvého piliera existujúcich 
zmlúv ako celku, a tak vytvorila dôležitú „mäkkú moc“ v rámci právomocí Spoločenstva 
slúžiacu cieľom Únie v oblasti medzinárodných vecí; 

13. v tejto súvislosti odporúča, aby Komisia v oblasti vonkajšej činnosti Spoločenstva 
vyvinula oveľa jednotnejší a iniciatívnejší prístup a tiež aby lepšie využívala svoju 
dôležitú úlohu v rámci druhého piliera existujúcich zmlúv, napríklad rozhodnejším 
využívaním svojho práva iniciatívy v oblasti SZBP a zameraním sa na špecifické 
problémy, v ktorých európska verejná mienka jasne očakáva činnosť;

14. zdôrazňuje, že politický dialóg s tretími krajinami a oblasťami, aktívnejšia činnosť v 
rámci vzťahov s medzinárodnými organizáciami a pružnejšie a dynamickejšie využitie 
sietí delegácií Komisie, ktoré bezpochyby patria medzi najefektívnejšie a najlepšie 
informované zahraničné služby na svete, by mohli vytvoriť ďalšie príležitosti týkajúce sa 
činností v rámci prvého aj druhého piliera; 

15. v tejto súvislosti pripomína, že hoci parlamentná diplomacia nevytvára alternatívu 
etablovanej medzivládnej diplomacie, mohla by zohrávať oveľa významnejšiu úlohu ako 
doplnkový nástroj pre vzťahy Únie s tretími krajinami a regiónmi;  zdôrazňuje preto 
ochotu využiť svoju sieť pozostávajúcu z viac než 30 stálych parlamentných delegácií, 
početných delegácií ad hoc a medziparlamentných zhromaždení na účely posilnenia 
vonkajšej činnosti Únie, ako aj jej SZBP; 

16. zastáva názor, že bez toho, aby sa menil existujúci proces rozhodovania, je možné 
vykonať veľa doplnkových praktických opatrení na zdokonalenie súdržnosti spoločnej 
činnosti inštitúcií a služieb Únie v oblasti vonkajších vzťahov, ako napríklad:

a) neobmedzené spoločné využívanie informácií, správ a analýz, ktoré vypracovali 
služby, delegácie, osobitní zástupcovia, veľvyslanectvá atď. Únie a jej inštitúcií a 
členských štátov;

b) uskutočňovanie pravidelných spoločných schôdzí medzi skupinou komisárov pre 
zahraničné vzťahy, vysokým splnomocnencom/generálnym tajomníkom Rady a 
predsedami výborov Európskeho parlamentu, ktoré by sa zaoberali záležitosťami 
vonkajších vzťahov s cieľom lepšie posúdiť a koordinovať strategické priority;
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c) uskutočňovanie pravidelných spoločných schôdzí medzi pracovnými skupinami 
Rady a COREPER, Komisiou a spravodajcami EP, aby sa lepšie oboznámili so 
svojimi aktuálnymi pozíciami; 

d) zlepšenie spolupráce riaditeľstiev pre vonkajšiu činnosť troch európskych inštitúcií 
prostredníctvom pravidelných pracovných stretnutí a výmen na vysokej úrovni 
(generálni riaditelia a riaditelia) a na strednej úrovni (vedúci oddelení a úradníci) 
vrátane striedania a výmeny európskych úradníkov, ktorí pracujú v oblasti 
vonkajších vecí; 

e) posilnenie interakcie medzi 127 delegáciami a zastúpeniami s inými inštitúciami a 
delegáciami EÚ, ministerstvami zahraničných vecí členských štátov a 
veľvyslanectvami, európskymi firmami a európskymi občanmi organizovaním 
pravidelných kontaktov a stretnutí, poskytovaním praktickej pomoci a recipročnou 
výmenou diplomatických pracovníkov a zamestnancov príslušných inštitúcií 
členských štátov;

17. zároveň odporúča rozvíjať minimálnu európsku „tvrdú silu“ tým, že sa bude pragmaticky 
pokračovať v budovaní EBOP na základe rozhodnutí prijatých Európskou radou a Radou 
ministrov, ako je to od vyhlásenia zo St. Malo z roku 1998; zastáva názor, že tieto 
rozhodnutia sú už zahrnuté v existujúcich zmluvách (najmä v článkoch 18 ods. 2 a 26 
Zmluvy o Európskej únii, na základe ktorých sú predsedníctvo a vysoký splnomocnenec 
zodpovední za uplatňovanie rozhodnutí Rady podľa článku 13 ods. 3), a preto by mohli 
vstúpiť do platnosti v predstihu ešte pred Ústavnou zmluvou, a ak je to nevyhnutné, aj bez 
nej, za predpokladu, že transparentnosť a zodpovednosť zostanú zabezpečené;

18. navrhuje podstatne zvýšiť počet zamestnancov Satelitného centra EÚ (EUSC), ako aj jeho 
rozpočet, aby mohlo lepšie plniť hlavný cieľ, ktorým je kontrola všeobecnej bezpečnosti a 
podpora misií typu Petersberg, overovanie zmlúv, kontrola šírenia zraní, námorný dozor a 
monitorovanie životného prostredia (vrátane prírodných pohrôm a havárií spôsobených 
ľudskou činnosťou);

19. vyjadruje najmä presvedčenie, že zabezpečenie demokratickej zodpovednosti a 
transparentnosti všetkých činností, za ktoré je zodpovedná Európska obranná agentúra, je 
naliehavou záležitosťou, ktorá nezávisí od vstupu novej zmluvy do platnosti; ďalej je 
presvedčený, že založenie európskych občianskych mierových zborov v súlade s 
uzneseniami, ktoré prijal Európsky parlament pri viacerých príležitostiach, je 
uskutočniteľné aj teraz;

20. povzbudzuje Radu aj členské štáty, aby ďalej zvyšovali de facto parlamentnú kontrolu 
EBOP na národnej úrovni tým, že posilnia úlohu národných parlamentov pri schvaľovaní 
operácií EBOP, a na európskej úrovni tým, že prisúdia Európskemu parlamentu hlavnú 
úlohu pri kontrole celého rozpočtu SZBP na základe revízie medziinštitucionálnej dohody 
z roku 1999;  

21. znovu žiada Radu, aby Parlament nielen informovala, ale aby s ním aj pravidelne 
konzultovala a zapájala ho do hlavných aspektov a základných rozhodnutí týkajúcich sa 
SZBP/EBOP;
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Prípravy týkajúce sa vytvorenia Európskeho útvaru pre vonkajšiu činnosť

22. zdôrazňuje, že vytvorenie novej funkcie ministra zahraničných vecí EÚ a vybudovanie 
budúceho útvaru pre vonkajšiu činnosť (napr. medziinštitucionálnou dohodou ad hoc) 
musí postupovať v súlade s pokrokom dosiahnutým v ratifikačnom procese;

23. odporúča, aby na ustanovenia Ústavnej zmluvy nadväzovali nepretržité prípravy na 
vytvorenie nového útvaru, a aby skutočné vytvorenie nasledovalo až po ratifikácii 
Ústavnej zmluvy;


