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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:

Struktura

1. konstatuje, že v oblasti vnější činnosti Unie má Lisabonská smlouva oproti Smlouvě 
o ústavě pro Evropu (2004) podstatně odlišnou strukturu, neboť odděluje oblast Hlavy V 
Smlouvy o Evropské unii, obsahující obecná ustanovení o vnější činnosti Unie, specifická 
ustanovení o společné zahraniční a bezpečnostní politice (EZBP) a ustanovení týkající se 
společné bezpečnostní a obranné politiky (EBOP), od oblasti páté části Smlouvy 
o fungování Evropské unie, obsahující obecná ustanovení o vnější činnosti Unie, společné 
obchodní politice, spolupráci se třetími zeměmi a humanitární pomoci, omezujících 
opatřeních, mezinárodních smlouvách a vztazích s mezinárodními organizacemi, třetími 
zeměmi a delegacemi EU a doložku o solidaritě;

2. zdůrazňuje proto, že tyto dvě pozměněné smlouvy mají stejnou právní hodnotu, 
a doporučuje, aby v zájmu koherence a porozumění byly vždy vykládány společně;

Obsah

3. konstatuje, že přes odlišnou strukturu je Lisabonská smlouva obsahově velmi podobná 
ústavní smlouvě z roku 2004 a že nová smlouva představuje podstatné zlepšení 
existujících opatření, zejména v oblasti mezinárodních vztahů Unie; 

4. vřele tedy vítá novou smlouvu, která napomůže Unii lépe se profilovat na mezinárodní 
scéně a zlepší její schopnost efektivního jednání v celosvětových záležitostech; podotýká, 
že Lisabonská smlouva:

– zdůrazní hodnoty a cíle Unie a upřesní její pravomoci;

– učiní Listinu základních práv závaznou a umožní Unii přistoupit k Evropské úmluvě 
o ochraně lidských práv a základních svobod1;

– potvrdí, že při budoucích rozšířeních je třeba brát v potaz kodaňská kritéria;

– poskytne jasný právní základ pro politiku sousedství;

– zavede jednotnou právní subjektivitu Unie jako celku;

– zaváže členské státy, aby se navzájem konzultovaly a prokazovaly si vzájemnou 
solidaritu; 

– zavede do jisté míry hlasování kvalifikovanou většinou pro přijímání rozhodnutí 
Rady o SZBP a zavede rovněž možnost konstruktivního zdržení se hlasování2;

                                               
1 Na rozdíl od ústavní smlouvy z roku 2004 musí být přistoupení k EÚLP nyní schváleno jednomyslně.
2 Co se týče SZBP, hlasování kvalifikovanou většinou se použije v případě čl. 15b odst. 2, čl. 28 odst. 3, čl. 28d 
odst. 2 a čl. 28e odst. 2–3 Smlouvy o EU.
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– poskytne v budoucnosti další možnosti hlasování kvalifikovanou většinou (pro 
přijímání rozhodnutí mimo oblast obrany), a to v případě, že Evropská rada tak 
jednomyslně rozhodne;

– usnadní posílenou spolupráci (alespoň devíti členských států) v oblasti SZBP;

– zřídí úřad předsedy Evropské rady, který bude na své úrovni a ve své funkci 
zajišťovat vnější zastupování Unie v oblasti SBZP;

– zřídí vlivný úřad vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní 
politiku, který bude místopředsedou Evropské komise i předsedou Rady ministrů pro 
zahraniční věci a povede SZBP a EBOP, bude přispívat k vývoji politik a zajišťovat 
jednotnost vnější činnosti Unie;

– zřídí Evropský útvar pro vnější činnost (EEAS), který bude nápomocen vysokému 
představiteli a jehož členy budou zástupci Komise, sekretariátu Rady a vnitrostátních 
diplomatických útvarů;

– posílí rozpočtové pravomoci Evropského parlamentu nad celkovými výdaji EU, 
včetně EEAS, takže Parlament bude mít stejnou pravomoc jako Rada;

– poskytne Parlamentu právo spolurozhodovat v oblasti společné obchodní politiky;

– rozšíří hlasování kvalifikovanou většinou v Radě a posílí pravomoc Parlamentu 
k udělování souhlasu se všemi mezinárodními dohodami uzavřenými Unií 
v oblastech, na které se vztahuje běžný legislativní postup nebo ve kterých zvláštní 
legislativní postup vyžaduje souhlas Parlamentu v oblasti vnitřních záležitostí;

– poskytne nový právní základ pro nástroje nebo politiky s ohledem na naléhavou 
potřebu finanční pomoci třetím zemím, na humanitární pomoc, sankce proti 
nestátním subjektům, vesmírnou politiku, zabezpečení dodávek energií, boj proti 
změně klimatu, prevenci mezinárodního terorismu a ochranu osobních dat;

5. vítá dále zásadní reformu společné bezpečnostní a obranné politiky, která:

– zavazuje civilní a vojenské kapacity všech členských států1, včetně mnohonárodních 
sil, k EBOP, s možností pověřit k provedení úkolů skupinu členských států;

– umožňuje trvalou strukturovanou spolupráci v oblasti obrany mezi členskými státy, 
které mají vojenské kapacity a politickou vůli a jsou ochotny se účastnit 
nejnáročnějších misí;

– zavazuje k postupnému zlepšování vojenských kapacit;

– rozšiřuje úlohu Evropské obranné agentury;

– zavazuje členské státy k tomu, aby si v případě napadení vzájemně pomohly (aniž je 
dotčena neutralita či členství v NATO některých z nich);

– aktualizuje cíle (petersberské úkoly) tak, aby zahrnovaly boj proti terorismu;

                                               
1 S výjimkou Dánska.
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– požaduje vzájemnou solidaritu v případě teroristického útoku nebo jeho hrozby či 
v případě přírodní katastrofy;

6. s politováním však konstatuje, že některé členské státy měly na mezivládní konferenci 
problémy: a) jasně odlišit SZBP a EBOP na jedné straně a ostatní aspekty vnější činnosti 
Unie na straně druhé; b) zmírnit praktické důsledky teoretického rozhodnutí k vytvoření 
společné politiky a spojení zdrojů v této oblasti; a c) jasně vymezit politickou roli Komise 
a Parlamentu a soudní roli Evropského soudního dvora1;

7. vyjadřuje zejména politování nad článkem 25a Smlouvy o EU, který stanoví, že 
zpracovávání osobních údajů v oblasti bezpečnostní politiky se má řídit pravidly, jež 
stanovuje výlučně Rada bez zapojení Parlamentu a bez dohledu soudních orgánů EU;

8. v této souvislosti bere na vědomí prohlášení č. 13 učiněné na mezivládní konferenci, 
které potvrzuje, že ustanovení SZBP nemají vliv na stávající odpovědnost členských států 
za formulaci a provádění jejich zahraniční politiky, ani na jejich národní zastoupení ve 
třetích zemích a v mezinárodních organizacích, zejména na primární odpovědnost členů 
Rady bezpečnosti OSN;

9. bere rovněž na vědomí prohlášení č. 14, které stanoví, že SZBP neovlivní současný 
právní základ, odpovědnost a pravomoci jednotlivých členských států v souvislosti 
s jejich vlastní zahraniční politikou; a hluboce lituje bezdůvodného a zavádějícího výroku 
o tom, že nová ustanovení SZBP nedávají Komisi žádné další pravomoci k navrhování 
rozhodnutí, ani nepřisuzují důležitější roli Parlamentu;

10. bere také na vědomí prohlášení č. 24, jež se snaží snížit dopad rozhodnutí zlepšit právní 
postavení Unie v mezinárodním právu;

Provádění

11. bere na vědomí skutečnost, že podle prohlášení č. 12 budou zavedeny „patřičné vztahy“ 
s Parlamentem v souvislosti s nominací vysokého představitele, který by se měl ujmout 
funkce s předpokládaným vstupem smlouvy v platnost dne 1. ledna 2009, ze strany 
Evropské rady se souhlasem předsedy Komise; trvá na tom, že toto dočasné jmenování 
by se mělo zcela řídit zásadou článku 9e Smlouvy o EU (podle nějž by v souladu s čl. 7d 
odst. 7 Smlouvy o EU měl Parlament normálně právo souhlasu se jmenováním celé 
Komise, včetně vysokého představitele); upozorňuje proto, že očekává, že bude ve věci 
tohoto prvního jmenování plně konzultován;

12. vítá článek 21 Smlouvy o EU, podle nějž vysoký představitel „konzultuje s Evropským 
parlamentem hlavní hlediska a základní možnosti“ SZBP a EBOP, informuje Evropský 
parlament o vývoji těchto politik a zajišťuje, aby názory Evropského parlamentu byly 
náležitě brány v úvahu; zavazuje se navíc zcela využít svých konzultačních pravomocí 
a vytvořit komplexnější a systematickou kontrolu formulace a provádění zahraniční, 
bezpečnostní a obranné politiky a operací, přičemž zcela využije svých rozpočtových 
pravomocí;

                                               
1 Evropský soudní dvůr hraje úlohu při kontrole hranice mezi otázkami, které se týkají SZBP a ostatními 
záležitostmi (článek 25b Smlouvy o EU), při přezkumu oprávněnosti sankcí (článek 240 Smlouvy o fungování 
Evropské unie) a při vydávání stanovisek o kompatibilitě mezinárodních dohod (článek 188n Smlouvy o 
fungování Evropské unie).
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13. v této souvislosti naléhavě vyzývá, aby se vzhledem k nové smlouvě zrevidovala 
interinstitucionální dohoda ze dne 20. listopadu 2002 o přístupu Evropského parlamentu 
k citlivým informacím Rady v oblasti bezpečnostní a obranné politiky;

14. zdůrazňuje, že je důležité zajistit demokratickou odpovědnost a transparentnost aktivit 
Evropské obranné agentury;

15. vzhledem k novému potenciálu SZBP a EBOP, který jim dodala Lisabonská smlouva, si 
přeje rozvíjet užší spolupráci mezi odpovídajícími výbory Evropského parlamentu 
a národních parlamentů, včetně parlamentních pozorovatelů z členských států NATO, jež 
nejsou členy EU, i členů Parlamentního shromáždění NATO; dále navrhuje, aby se 
Parlamentní shromáždění Západoevropské unie rozpustilo se vstupem Lisabonské 
smlouvy v platnost;

16. vyjadřuje politování nad zbytečnou složitostí opatření stanovených v článku 28 Smlouvy 
o EU s ohledem na rychlé financování aktivit v rámci EBOP mimo rozpočet EU; trvá na 
tom, aby se plně prováděla interinstitucionální dohoda o rozpočtové kázni a řádném 
finančním řízení ze dne 17. května 2006 i strukturovaný dialog mezi Radou 
a Parlamentem, který dohoda obsahuje;

17. s ohledem na zřízení Evropského útvaru pro vnější činnost:

– konstatuje, že podle čl. 13a odst. 3 Smlouvy o EU má Parlament právo být 
v souvislosti se zřízením EEAS konzultován, a připomíná, že již o této záležitosti 
vypracovává zprávu;

– konstatuje, že podle prohlášení č. 15 musí přípravy EEAS začít k datu podepsání 
Smlouvy; vyzývá Radu, aby do přípravných prací zapojila Parlament; a vyzývá 
Radu, Komisi a členské státy, aby své návrhy předložily nejpozději v červenci 2008;

– zdůrazňuje, že je třeba, aby se EEAS stala profesionální, stálou diplomatickou 
službou, která bude schopna efektivně přispívat k dosahování cílů vnější činnosti 
Unie a podporovat účinnost práce vysokého představitele;

– zdůrazňuje, že je třeba, aby se EEAS organizačně propojila se stávajícími externími 
delegacemi Komise a aby byla financována z rozpočtu EU.
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