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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:

Štruktúra

1. poznamenáva, že s ohľadom na vonkajšiu činnosť Únie zavádza Lisabonská zmluva 
v porovnaní so Zmluvou o Ústave pre Európu (2004) podstatné štrukturálne zmeny, 
pretože hlavu V Zmluvy o Európskej únii obsahujúcu všeobecné ustanovenia o vonkajšej 
činnosti Únie, osobitné ustanovenia o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike 
(SZBP) oddeľuje od 5. časti Zmluvy o fungovaní Európskej únii, ktorá obsahuje 
všeobecné ustanovenia o vonkajšej činnosti Únie, spoločnej obchodnej politike, 
spolupráci s tretími krajinami a humanitárnej pomoci, reštrikčné opatrenia, ustanovenia 
upravujúce medzinárodné dohody, vzťahy s medzinárodnými organizáciami, tretími 
krajinami, delegáciami EÚ a doložku o solidarite;

2. zdôrazňuje preto, že tieto dve zmenené a doplnené zmluvy majú rovnakú právnu hodnotu
a v záujme jednotnosti a zrozumiteľnosti odporúča, aby sa vždy interpretovali spolu;

Obsah

3. poznamenáva, že napriek odlišnej štruktúre je Lisabonská zmluva obsahovo veľmi 
podobná ústavnej zmluve z roku 2004 a najmä, čo sa týka medzinárodných vzťahov 
Únie, predstavuje nová zmluva podstatné zlepšenie platných opatrení;

4. víta teda novú zmluvu, ktorá napomôže Únii lepšie sa profilovať v medzinárodnej sfére 
a posilní jej schopnosť účinnejšie konať v celosvetových otázkach; upozorňuje na to, že 
Lisabonská zmluva by:

– zdôraznila hodnoty a ciele Únie a spresnila jej právomoci;

– umožnila, aby sa Charta základných práv stala záväznou a aby Únia pristúpila 
k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (EDĽP)1;

– potvrdila, že pri budúcich rozšíreniach treba zohľadniť kodanské kritériá;

– poskytla jednoznačný právny základ pre politiku susedských vzťahov;

– zaviedla jednotnú právnu subjektivitu pre Úniu ako celok;

– zaviazala členské štáty, aby sa navzájom konzultovali a preukazovali si vzájomnú 
solidaritu; 

– zaviedla prvok hlasovania kvalifikovanou väčšinou pre prijímanie rozhodnutí Rady 
o SZBP a možnosť konštruktívneho zdržania sa hlasovania2;

                                               
1 Na rozdiel od ústavnej zmluvy z roku 2004 musí byť dohoda o pristúpení k EDĽP schválená jednomyseľne.
2 Čo sa týka SZBP s  hlasovanie kvalifikovanou väčšinou uplatňuje v prípade článkov 15b ods. 2, 28 ods. 3, 28d 
ods. 2 a 28e ods. 2 a 3.
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– v budúcnosti umožnila ďalšie rozšírenie hlasovania kvalifikovanou väčšinou (pri 
rozhodnutiach, ktoré nepatria do oblasti obrany), keď o tom rozhodne Európska rada 
na základe jednomyseľného hlasovania;

– uľahčila rozšírenú spoluprácu (aspoň deviatich členských štátov) v oblasti SZBP;

– vytvorila úrad predsedu Európskej rady, ktorý na svojej úrovni a vo svojej funkcii 
zabezpečí vonkajšie zastupovanie Únie v oblasti SZBP;

– vytvoril vplyvný úrad vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci 
a bezpečnostnú politiku, ktorý bude podpredsedom Európskej komisie a zároveň 
predsedom Rady ministrov zahraničných vecí a ktorý bude viesť SZBP a EOBP 
a bude prispievať k vývoju politík a zabezpečí jednotnosť vonkajšej činnosti Únie;

– zriadil Európsky útvar pre vonkajšiu činnosť (EÚVČ), aby pomáhal vysokému 
predstaviteľovi, a jeho členovia budú zástupcami Komisie, sekretariátu Rady 
a vnútroštátnych diplomatických útvarov;

– posilnila rozpočtové právomoci Európskeho parlamentu nad celkovými výdavkami 
EÚ vrátane EÚVČ, pričom Parlament bude mať rovnakú právomoc ako Rada;

– Parlamentu poskytla právomoc spolurozhodovania v oblasti spoločnej obchodnej 
politiky;

– rozšírila používanie hlasovania kvalifikovanou väčšinou v Rade a posilnila právo 
Parlamentu udeľovať súhlas so všetkými medzinárodnými zmluvami, ktoré EÚ 
uzavrie v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje riadny legislatívny postup alebo v ktorých 
si osobitný legislatívny postup vyžaduje súhlas Parlamentu v oblasti vnútorných 
vecí;

– zabezpečila nový právny základ pre nástroje alebo politiky so zreteľom na naliehavú 
finančnú podporu pre tretie krajiny, humanitárnu pomoc, sankcie proti neštátnym 
zoskupeniam, vesmírnu politiku, bezpečnosť dodávok energie, riešenie zmien klímy, 
predchádzanie medzinárodnému terorizmu a ochranu osobných údajov;

5. víta, okrem toho, podstatnú reformu spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky, ktorá:

– zaväzuje občianske a vojenské kapacity členských štátov1 vrátane mnohonárodných 
síl k EBOP, a poskytuje možnosť poveriť skupinu členských štátov vykonaním úloh;

– ustanovuje trvalú štruktúrovanú spoluprácu v oblasti obrany medzi členskými štátmi, 
ktoré majú vojenské kapacity a politickú vôľu a sú ochotné zúčastniť sa 
najnáročnejších misií;

– zaväzuje k postupnému zlepšeniu vojenských kapacít;

– rozšíri úlohu Európskej obrannej agentúry;

– zaväzuje členské štáty, aby si v prípade útoku vzájomne pomohli (bez toho, aby bola 
dotknutá neutralita alebo členstvo v NATO niektorých členských štátov);

                                               
1 S výnimkou Dánska.
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– aktualizuje ciele (petersberské úlohy) tak, aby zahŕňali boj proti terorizmu;

– nástojí na vzájomnej solidarite v prípade teroristickej hrozby alebo útoku alebo 
prírodnej katastrofy;

6. s poľutovaním poznamenáva, že niektoré členské štáty mali na medzivládnej konferencii 
problémy: a) jasne odlíšiť SZBP a EBOP na jednej strane a ostatné aspekty vonkajšej 
činnosti Únie na druhej strane; b) zmierniť praktické dôsledky teoretického rozhodnutia 
o vytvorení spoločnej politiky a spoločných zdrojov v tejto oblasti; a c) jasne vymedziť 
politickú úlohu Komisie, Parlamentu a súdnu úlohu Európskeho súdneho dvora1;

7. vyjadruje poľutovanie nad článkom 25a Zmluvy o EÚ, ktorý stanovuje, že spracúvanie 
osobných údajov v oblasti bezpečnostnej politiky sa bude riadiť pravidlami ustanovenými 
samotnou Radou bez zapojenia Parlamentu a bez dohľadu súdnych dvorov EÚ;

8. v tejto súvislosti berie na vedomie vyhlásenie č. 13 prijaté na medzivládnej konferencii, 
v ktorom sa uvádza, že ustanovenia SZBP nemajú vplyv na súčasné záväzky členských 
štátov v súvislosti s vytváraním a uskutočňovaním ich zahraničnej politiky, ani na ich 
národné zastúpenie v tretích krajinách a v medzinárodných organizáciách, najmä na ich 
prvoradé záväzky členov Bezpečnostnej rady OSN;

9. ďalej berie na vedomie vyhlásenie č. 14, podľa ktorého SZBP neovplyvní existujúci 
právny základ, záväzky ani právomoci žiadneho členského štátu v súvislosti s jeho 
vlastnou zahraničnou politikou; a hlboko ľutuje bezdôvodný a zavádzajúci výrok o tom, 
že nové ustanovenia SZBP neposkytujú Komisii žiadne nové právomoci navrhovať 
rozhodnutia ani neprisudzujú dôležitejšiu úlohu Parlamentu;

10. podobne berie do úvahy vyhlásenie č. 24, ktorého cieľom je v čo najväčšej miere zmenšiť 
účinok rozhodnutia o posilnení právneho postavenia Únie v medzinárodnom práve;

Vykonávanie

11. poznamenáva, že podľa vyhlásenia č. 12 sa zavedú „náležité vzťahy“ s Parlamentom 
v súvislosti s nomináciou vysokého predstaviteľa, ktorý by sa mal ujať funkcie v deň 
predpokladaného nadobudnutia platnosti zmluvy 1. januára 2009 so súhlasom predsedu 
Komisie, zo strany Európskej rady; trvá na tom, že toto dočasné menovanie by sa malo 
celkom riadiť zásadou článku 9e Zmluvy o EÚ (pričom podľa článku 9d ods. 7 Zmluvy o 
EÚ by mal Parlament právo súhlasiť s menovaním celej Komisie vrátane vysokého 
predstaviteľa); upozorňuje preto, že očakáva, že bude v plnej miere konzultovaný vo veci 
tohto prvého menovania;

12. víta článok 21 Zmluvy o EÚ, ktorý ustanovuje, že vysoký predstaviteľ „sa radí s 
Európskym parlamentom o hlavných aspektoch a základných možnostiach“ SZBP 
a EBOP, Európsky Parlament je pravidelne informovaný o vývoji týchto politík a 
zabezpečuje, aby sa názory Európskeho parlamentu brali riadne do úvahy“; navyše sa 
zaväzuje, že v plnej miere zabezpečí využitie svojich konzultačných právomocí a vytvorí 
komplexnejšiu systematickú kontrolu formulácie a vykonávania zahraničnej, 

                                               
1 Úlohou ESD je kontrolovať rozhranie medzi otázkami, ktoré sa  týkajú  SZBP, a ostatnými otázkami (článok 
25b Zmluvy o EÚ) pri prieskume oprávnenosti sankcií (článok 240a Zmluvy o fungovaní Európskej únie) a pri 
vydávaní stanovísk o kompatibilite medzinárodných zmlúv (článok 188n Zmluvy o fungovaní Európskej únie).
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bezpečnostnej a obrannej politiky a operácií, pričom celkom využije svoje rozpočtové 
právomomci;

13. v tejto súvislosti naliehavo požaduje, aby Medziinštitucionálna dohoda o prístupe 
Európskeho parlamentu k citlivým informáciám Rady v oblasti bezpečnostnej a obrannej 
politiky, ktorá bola prijatá 20. novembra 2002, bola revidovaná so zreteľom na novú 
zmluvu;

14. zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť demokratickú zodpovednosť a transparentnosť 
aktivít Európskej obrannej politiky;

15. so zreteľom na nový potenciál v SZBP a EBOP, ktorý im dodala Lisabonská zmluva, má 
v úmysle pestovať užšiu spoluprácu medzi príslušnými výbormi Európskeho parlamentu 
a národných parlamentov vrátane parlamentných pozorovateľov z členských štátov EÚ, 
ktoré nie sú členmi NATO, a členských štátov, ktoré sa zúčastňujú Parlamentného 
zhromaždenia NATO; okrem toho navrhuje, aby Parlamentné zhromaždenie 
Západoeurópskej únie bolo rozpustené s nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy;

16. vyjadruje poľutovanie nad komplexnosťou opatrení ustanovených v článku 28 Zmluvy 
o EÚ so zreteľom na rýchle financovanie aktivít v rámci EBOP mimo rozpočtu EÚ; trvá 
na tom, aby sa v plnej miere vykonávala Medziinštitucionálna dohoda o rozpočtovej 
disciplíne a riadnom finančnom hospodárení zo dňa 17. mája 2006 a štruktúrovaný dialóg 
medzi Radou a Parlamentom, ktorý dohoda obsahuje;

17. so zreteľom na zriadenie Európskeho útvaru pre vonkajšiu činnosť:

– poznamenáva, že v súlade s článkom 13a ods. 3 Zmluvy o EÚ má Parlament právo 
byť konzultovaný vo veci zriadenia EÚVČ a pripomína, že v Parlamente už prebieha 
proces vypracúvania správy v tejto veci;

– poznamenáva, že podľa vyhlásenia č. 15 musia začať prípravy na zriadenie EÚVČ 
hneď po podpísaní zmluvy; vyzýva Radu, aby zapojila Parlament do prípravnej 
činnosti a vyzýva Radu, Komisiu a členské štáty, aby predložili svoje návrhy 
najneskôr do júla 2008;

– zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa EÚVČ stal profesionálnym, stálym diplomatickým 
útvarom, ktorý je schopný účinne prispieť k dosiahnutiu cieľov vonkajšej činnosti 
Únie a k účinnej podpore práce vysokého predstaviteľa;

– zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa EÚVČ organizačne prepojila s existujúcimi 
externými delegáciami Komisie a aby bola financovaná z rozpočtu EÚ.
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