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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ 

„Nejsem zastáncem častých změn zákonů a ústav, ale zákony a instituce musejí jít 
ruku v ruce s vývojem lidského ducha. Ten se stává vyvinutějším a osvícenějším, 

dochází k novým objevům, jsou odhalovány nové pravdy, mění se chování a názory, 
a proto se se změnou okolností musejí vyvíjet také instituce, aby držely krok s dobou. 

Chtít, aby civilizovaná společnost zachovala systém vlády svých předků, je totéž, jako 
požadovat, aby muž nosil kabát, který mu seděl jako chlapci.“  

 
Thomas Jefferson 

 
I. Úvod 
 
1. Před více než půl stoletím Schumanova deklarace uvedla do pohybu ambiciózní podnik, 
jehož cílem bylo sjednotit na základě společného projektu Evropany, kteří byli po staletí 
rozděleni bratrovražednými konflikty. 
 
Úspěch tohoto projektu závisel na vyřešení třech základních problémů, kterým Evropa po 
skončení druhé světové války čelila: jak překonat vnitřní zlo, které bylo základní příčinou 
nejvážnějších neštěstí, která náš kontinent postihla, jak znovu získat při řešení světových 
záležitostí místo v popředí a jak vytvořit hospodářské podmínky, které by byly zárukou 
udržení stabilního demokratického systému. 
 
Historie posledních pěti desetiletí je kronikou úspěchu. Evropě se podařilo upevnit politický 
systém založený na principu svobody, plurality a tolerance; dosáhnout usmíření zemí, které 
byly ještě donedávna nepřáteli, a tím zahájit nejdelší období míru v moderních dějinách; 
zajistit Evropanům vysokou úroveň materiálního blahobytu a sociálního pokroku; přispět 
k odstranění železné opony, která oddělovala Evropu svobodných od Evropy utiskovaných. 
Všechny tyto úspěchy procesu evropské integrace nás nesmějí vést k zapomenutí skutečných 
cílů: zabránit existenci nacionalistických krutostí, skutečné rakoviny moderní Evropy, 
v současnosti; bránit demokracii jako systém, který může usměrňovat rozdílné názory 
v pluralitní společnosti; a dát Evropě mocný a vlivný hlas na obranu jejích myšlenek, hodnot 
a zájmů. 
 
Evropa však nesmí usnout na vavřínech: musí se zabývat novými úkoly, které před ní na 
počátku 21. století stojí, tj. úlohou Unie v mezinárodní politice, globalizací, rozšířením Unie, 
eurem, vnitřní a vnější bezpečností na našem kontinentu, terorizmem, migračními vlnami, 
vzděláváním, technickým pokrokem, rasizmem, xenofobií nebo sociálním vyloučením. 
 
Od založení prvního Evropského společenství (Uhlí a ocel: Pařížská smlouva ze dne 
18. dubna 1951), které sdružilo šest západoevropských zemí1 se proces evropské integrace 
rozšířil na 25 evropských států2

 a jeho působnost se rozšířila na nové oblasti prostřednictvím 
založení Hospodářského společenství a Společenství o atomové energii (Euratom) (Římské 
                                                 
1 Belgie, Německo, Francie, Itálie, Lucembursko a Nizozemsko. 
2 K původní šestce se přidaly tyto země: Dánsko, Irsko a Spojené království v roce 1973, Řecko v roce 1981, 
Španělsko a Portugalsko v roce 1986, Rakousko, Finsko a Švédsko v roce 1995 a Česká republika, Estonsko, 
Kypr, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovinsko a Slovensko v roce 2004. 
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smlouvy ze dne 25. března 1957) a následně Evropské unie (Maastrichtská smlouva 
ze dne 7. února 1992).  

2.  Od té doby, co v roce 1979 proběhly všeobecné volby do Evropského parlamentu, 
Parlament vytrvale usiloval o demokratizaci a větší efektivitu a transparentnost činnosti 
budoucí Evropské unie. Přijetím prvního návrhu Smlouvy o Evropské unii (známého podle 
zpravodaje jako „Spinelliho“ návrh) dne 14. února 1984 Parlament zahájil reformní proces, 
který pokračoval následujících 20 let a vedl k návrhu Jednotného evropského aktu1

 , 
Maastrichtské smlouvy2, Amsterodamské smlouvy3, Smlouvy z Nice4 a nyní Smlouvy o 
Ústavě pro Evropu5. 
 
Ve všech fázích byl Parlament spolu s Výborem pro institucionální záležitosti, který se v roce 
1999 stal Výborem pro ústavní záležitosti, hnací silou a aktivně se účastnil přípravných 
rozhovorů a posuzoval výsledky různých mezivládních konferencí (IGC)6.  
 
Již od začátku tohoto procesu Parlament hájil vyjasnění a posílení ústavního základu 
Evropské unie, potřebu, která se stávala stále akutnější pod tlakem postupného rozšiřování, 
které mohlo ohrozit politickou dimenzi integračního procesu. 

                                                 
1Lucemburská smlouva ze dne 17. února 1986, která vstoupila v platnost 1. července 1987. 
2 Podepsána dne 7. února 1992, vstoupila v platnost 1. listopadu 1993.  
3 Podepsána dne 2. října 1997, vstoupila v platnost 1. května 1999. 
4 Podepsána dne 26. února 2001, vstoupila v platnost 1. února 2003. 
5 Bude podepsána v Římě dne 29. října 2004, což zahajuje období ratifikace, které by mělo trvat zhruba 2 roky. 
6 Usnesení k přípravě mezivládních konferencí a posuzování jejich výsledků:  
- Jednotný evropský akt 
  . usnesení ze dne 14. února 1984: Spinelliho zpráva a návrh Smlouvy (Úř. věst. C 77, 19. 3. 1984, s. 33) 
  . usnesení ze dne 16. ledna 1986: Planasova zpráva (Úř. věst. C 36, 17. 2. 1986, s. 144) 
   a ze dne 17. dubna 1986 (Úř. věst. C 120, 20. 5. 1986, s. 96) 
- Maastrichtská smlouva 
.  usnesení ke zprávě D. Martina ze dne 
 14. března 1990 (Úř. věst. C 96, 17. 4. 1990, s. 114), 
 11. července 1990 (Úř. věst. C 231, 17. 9. 1990, s. 97) 
 a 22. listopadu 1990 (Úř. věst. C 324, 24. 12. 1990, s. 219) 
. usnesení ze dne 7. dubna 1992: zpráva D. Martina (Úř. věst. C 125, 18. 5. 1992, s. 81) 
- Amsterodamská smlouva 
. usnesení ze dne 17. května 1995: D. Martinova/Bourlangesova zpráva (Úř. věst. C 151, 19. 6. 1995, s. 56) 
 a ze dne 13. března 1996: Duryova/Maij-Weggenova zpráva (Úř. věst. C 96, 1. 4. 1996, s. 77) 
. usnesení ze dne 19. listopadu 1997: Méndez de Vigova/Tsatsosova zpráva (Úř. věst. C 371, 8. 12. 1997, s. 99) 
- Smlouva z Nice 
. usnesení ke zprávě Dimitrakopoulosova/Leinenova ze dne 18. listopadu 1999 (Úř. věst. C 189, 7. 7. 2000, 
 s. 222), 
 3. února 2000 (Úř. věst. C 309, 27. 10. 2000, s. 85) 
 a 13. dubna 2000 (Úř. věst. C 40, 7. 2. 2001, s. 409) 
. usnesení ze dne 31. května 2001:  
Méndez de Vigova/Segurova zpráva (Úř. věst. C 47E, 21. 2. 2002, s. 108) 
 



 

PR\542869CS.doc  PE 347.119  

CS 

Parlament sledoval tři samostatné, ale související cíle: 
 
Za prvé se snažil vyjasnit a pokud to bylo nutné posílit pravomoci a odpovědnost samotné 
Evropské unie. Vytrvale prosazoval, že pravomoci má Unie získat a vykonávat na základě 
„zásady subsidiarity“, tj. měla by jednat tehdy – ale pouze tehdy – když lze účinněji působit 
na úrovni společné politiky než zásahy jednotlivých členských států. 
 
Za druhé Parlament prosazoval, aby pravomoci na úrovni EU byly vykonávány účinněji. 
Kritizoval především postup jednomyslnosti v Radě a argumentoval tím, že pokud bylo 
schváleno společné provádění politiky, nedává smysl udělovat kterémukoli ze členů Unie 
pravomoc zablokovat rozhodnutí. Parlament také hájil posílení role Komise při provádění 
politik, pokud byly jednou schváleny a jsou předmětem řádného dohledu a kontroly. 
 
Za třetí Parlament obhajoval lepší demokratickou kontrolu a odpovědnost na úrovni EU. 
Ty pravomoci, které národní parlamenty ratifikací Smluv přenechaly Unii, by neměly být 
uskutečňovány pouze Radou samotnou (tj. ministry jednotlivých zemí). Úbytek pravomocí 
parlamentů na národní úrovni by měl být kompenzován nárůstem pravomocí Evropského 
parlamentu. 
 
Vzhledem ke smíšeným a jasně neadekvátním výsledkům dosaženým Amsterodamskou 
smlouvou a Smlouvou z Nice, které byly postaveny proti úkolům způsobeným 
zdvojnásobením počtu členských států, ale také dalším prohlubováním Unie, bylo čím dál tím 
víc zřejmé, že stávající způsob revize Smluv již nebyl schopen poskytnout skutečnou 
odpověď na otázky vyplývající z dalšího vývoje Evropy. 
 
Parlament již dospěl k závěru a jasně ho představil ve svém usnesení ze dne 19. listopadu 
1997 (založeném na zprávě Ínigo Méndeze de Viga a Dimitrise Tsatsose, viz poznámku 8 
výše), které znamenalo skutečný začátek procesu politické revize, který na podnět německého 
předsednictví v Radě vyvrcholil v roce 1999 vytvořením vzoru ústavy, poprvé použitém 
v souvislosti s návrhem Charty základních práv Evropské unie.  
 
3. Poté co během přípravy následných mezivládních konferencí1 usiloval o spolupráci 
s národními parlamenty, Parlament jako první navrhl2 na základě předchozího shromáždění, 
kdy byla navržena Charta základních práv Evropské unie3, svolat Konvent skládající se 

                                                 
1 Je třeba zde zmínit pouze římskou konferenci („Assises“) zahrnující národní parlamenty (Konference 
parlamentů Evropského společenství, která se konala od 27. do 30. listopadu 1990), interinstitucionální 
konference konané paralelně s mezivládními konferencemi o hospodářské a měnové unii a politické unii, které 
vyvrcholily návrhem Maastrichtské smlouvy, účastí parlamentních zástupců na práci Reflection Group před 
amsterodamskou mezivládní konferencí a jejich následné zapojení jako pozorovatelů do skupiny ustanovené 
na přípravu mezivládní konference v Nice.  
2 Usnesení ze dne 25. října 2000 (zpráva Oliviera Duhamela o konstitucionalizaci Smluv) potvrdilo usnesení 
ze dne 31. května 2001 (zpráva Méndeze de Viga/Segura o Smlouvě z Nice [a jejím hodnocení] a budoucnosti 
Evropské unie). 
3 Myšlenka přijmout podobnou Chartu, jaká dnes tvoří část II návrhu Ústavy, byla poprvé představena 
německým předsednictvím v Radě, které zajistilo její přijetí na zasedání Evropské rady v Kolíně nad Rýnem 
ve dnech 3. a 4. června 1999.  
Způsob navržení nové charty byl také stanoven na tomto zasedání Evropské rady a poté upřesněn 
na následujícím zasedání, které se konalo v Tampere ve dnech 15. a 16. října 1999. 
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ze zástupců hlav států a vlád členských států, národních parlamentů, Evropského parlamentu 
a Komise, v němž by se jako řádní členové angažovali zástupci vlád a parlamentů 
přistupujících zemí. Úkolem tohoto Konventu (předseda: Valéry Giscard d’Estaing; 
místopředsedové: Giuliano Amato a Jean-Luc Dehaene) bylo vypracovat předběžný návrh 
Ústavy, který bude základem pro práci následující mezivládní konference.  
 
Úspěch Konventu o Chartě základních práv usnadnil cestu k sestavení podobného Konventu, 
který měl připravit práci nové mezivládní konference, a to vzhledem k tomu, že Konvent 
o Chartě pracoval dobře a ukázal, že je schopen připravit návrh textu, který pravděpodobně 
bude schválen hlavami států a vlád. Otevřený a transparentní charakter Konventu a kvalita 
jeho debat usnadnili také úsilí o dosažení dohody, tím že každý zástupce dostal příležitost 
nejprve vyjádřit svůj vlastní postoj a následně porozumět názorům ostatních zástupců. 
 
Konvent o budoucnosti Evropy potvrdil, že výběr tohoto způsobu byl moudrý, vzhledem k 
tomu, že po 16 měsících práce mohl předložit text vzniklý na základě dohody a formovaný 
intenzivními diskusemi, které čerpaly také z bezprostředního dialogu s občanskou společností. 
 
Parlament měl skrze práci Výboru pro ústavní záležitosti významný vliv na vytváření návrhu 
Ústavní smlouvy1, z něhož bylo mezivládní konferencí pozměněno jen velmi málo 
ustanovení. Na této mezivládní konferenci byl Parlament poprvé plně zapojen do samotného 
jednání, a to prostřednictvím svého předsedy Pata Coxe a jeho dvou zástupců Ínigo Méndeze 
de Viga, kterého později nahradil Elmar Brok, a Klause Hänsche. 
 
II. Jaký krok vpřed představuje Ústavní smlouva ve srovnání s platnými Smlouvami 

a stávajícím acquis? 
 
Nová ústava navržená pro Evropskou unii obsahuje velké množství zásadních reforem a 
zlepšení stávající ústavy (tj. sady překrývajících se Smluv, které v současné době de facto plní 
funkci ústavy). Je samozřejmě kompromisem, který je v mnoha směrech opatrný. Ale je to 

                                                                                                                                                         
Bylo rozhodnuto ustanovit „orgán“, dodatečně označený jako Konvent, který sdruží čtyři strany Konventu 
o budoucnosti Evropy, přičemž přistupující státy zapojeny nebudou. 
 
1 Usnesení ze dne 16. března 2000: Duffova/Voggenhuberova zpráva o návrhu Charty základních práv 

Evropské unie (Úř. věst. C 377, 29. 12. 2000, s. 329) 
. Rozhodnutí ze dne 14. listopadu 2000: Duffova/Voggenhuberova zpráva  o schválení návrhu Charty 

základních práv Evropské unie (Úř. věst. C 223, 8. 8. 2001, s. 74) 
. Usnesení ze dne 23. října 2002: Duffova zpráva o dopadu návrhu Charty základních práv Evropské unie 

a jejím budoucím statutu (Úř. věst. C 300E, 11. 12. 2003, s. 432) 
. Usnesení ze dne 29. listopadu 2001: Leinenova/Méndez de Vigova zpráva o zasedání Evropské rady 

v Laekenu a o budoucnosti Unie (Úř. věst. C 153, 27. 6. 2002, s. 310(E)) 
. Usnesení ze dne 25. října 2001: Poosova zpráva o reformě Rady (Úř. věst. C 112, 9. 5. 2002, s. 317(E)) 
. Usnesení ze dne 14. března 2002:  Carnero Gonzálezova zpráva o právní subjektivitě Evropské unie 

(Úř. věst. C 47, 27. 2. 2003, s. 594(E)) 
. Usnesení ze dne 7. února 2002: Napolitanova zpráva o vztazích mezi Evropským parlamentem 

a národními parlamenty v rámci evropské integrace (Úř. věst. C 284, 21. 11. 2002, s. 322 (E)) 
. Usnesení ze dne 16. května 2002: Lamassoureova zpráva o rozdělení pravomocí mezi Evropskou unii 

a členské státy (Úř. věst. C 180, 31. 7. 2003, s. 493(E)) 
. Usnesení ze dne 17. prosince 2002: Bourlangesova zpráva o typologii aktů a hierarchii právních 

předpisů v Evropské unii (Úř. věst. C 31, 5. 2. 2004, s. 126) 
. Usnesení ze dne 14 ledna 2003: Napolitanova zpráva o úloze regionálních a místních orgánů 

v Evropské integraci (Úř. věst. C 38E, 12. 2. 2004, s. 167) 
.  Usnesení ze dne 24. září 2003 o návrhu Smlouvy o Ústavě pro Evropu a o stanovisku Evropského 

parlamentu ke svolání mezivládní konference (IGC) (Úř. věst. C 77E, 26. 3. 2004, s. 255). 
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kompromis, který Evropu posouvá vpřed, který byl vypracován na základě dlouhých 
veřejných a pluralitních diskusí v Evropském konventu a který byl finalizován a schválen 
zvolenými vládami všech 25 členských států – z nichž si každý přeje, aby byl v budoucnu 
základem jejich vzájemné spolupráce v Evropě. 
 
1. Ústavní smlouva pro Unii 
 
1.1. Bývá někdy pokládána otázka, zda je nový dokument ústavou nebo smlouvou. Je třeba 

se vyhnout izolované diskusi na téma, které je zavádějící: není pochyb, 
že z formálního hlediska je dokument smlouvou, která bude přijata a ratifikována 
podle platných pravidel pro revizi smluv. Neexistuje jiný možný postup. Nicméně 
na základě svého charakteru a podstaty představuje tato smlouva pravou Ústavu. 

 
1.2. Ústavní smlouva definuje charakter činností, které může Evropská unie (EU) 

vykonávat, a hodnoty a zásady, které jsou pro tyto činnosti směrodatné; popisuje 
pravomoci Unie; stanovuje, jaké orgány a instituce bude EU mít, popisuje jejich 
rozhodovací postupy a specifikuje, jakou formu budou mít její právní akty; definuje 
práva občanů vůči EU; stanovuje pravidla pro svou vlastní revizi atd. To je úlohou 
ústavy: stanovit podmínky a hranice vykonávání pravomocí v kontextu politické 
jednotky a chránit práva obyvatel.  

 
1.3. Tuto funkci do značné míry plnily už stávající Smlouvy: Unie již měla svou ústavu 

odvozenou ze Smluv, které ji vytvořily jako jakoukoli jinou politickou jednotku. 
Zjednodušením těchto Smluv, zlepšením srozumitelnosti jejich struktury a udělením 
jim zvláště formálního statutu byl učiněn důležitý krok k vyjasnění systému s cílem 
učinit ho transparentnějším a srozumitelnějším pro občany.  

 
1.4. Proto, navzdory obavám vyjádřeným v některých kruzích, vytvoření Ústavy Unie 

v žádném případě neznamená, že byl učiněl první krok k vytvoření centralizovaného 
„superstátu“, který by nevyhnutelně odzvonil umíráček národním státům 
a neodvolatelně změnil charakter Evropské unie (existuje mnoho příkladů 
mezinárodních organizací, jejichž ústavní akt je správně označován za ústavu, včetně 
Mezinárodní organizace práce (ILO), Světové zdravotnické organizace (WHO) nebo 
jedné, která je uváděna méně často, a to Světové poštovní unie (UPU)). Ovšem opak je 
pravdou, neboť Ústava může takto dokonce poskytnout členským státům a občanům 
formální ochranu proti činnosti Společenství, pokud by zacházela příliš daleko. 

 
1.5. Oprávněně lze namítat, že část III Ústavní smlouvy měla být zásadně přepracována 

a že řada jejích ustanovení není svou podstatou ústavní, je příliš podrobná a složitá 
a v opravdové ústavě by se neměla objevovat. Pravomoc udělená Konventu však 
nezahrnovala takový úkol. Nicméně úroveň zjednodušení je ihned zřejmá všechna 
ustanovení byla shrnuta do jednoho, souvislého a strukturovaného dokumentu a čtení 
pouze části I a II, které se zaměřují na specifičtější „ústavní“ hlediska, poskytuje 
veřejnosti dostatečný jasný a jednoduchý přehled o politické realitě Unie a o jejich 
právech.  

 
1.6. Rozsah části III vyvolal kritiku, že Ústava je příliš podrobná a složitá ve srovnání 

např. s ústavou USA. Je to způsobeno tím, že část III, stejně jako tomu je 
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u předcházejících Smluv, detailně popisuje cíle činnosti EU pro každou oblast politik 
a tím ji omezuje. Neexistuje žádný bianko šek, který by orgánům EU umožňoval 
jednat v jakékoli oblasti politik bez omezení. 

 
2. Jediný celek: Evropská unie 
 
2.1. Klíčový krok vpřed z hlediska transparentnosti a porozumění charakteru evropského 

projektu ze strany občanů byl učiněn sloučením jednotlivých Smluv do jediného 
dokumentu a přeměnou velice komplikovaného stavu s několika překrývajícími se 
subjekty (Evropskou unií, Evropským společenstvím) v jeden celek, Evropskou unii, 
vybavený na mezinárodní úrovni (jednou) právní subjektivitou, která zvýší účinnost 
a zviditelní činnosti Unie na této úrovni. Současně byla odstraněna struktura postavená 
na třech pilířích [společná zahraniční a bezpečnostní politika (SZBP), policejní 
a justiční spolupráce v trestních věcech a Evropské společenství]; všechny tři byly 
začleněny do jednotného celku Unie, s jednotným institucionálním rámcem 
a jednotným uplatňováním metod Společenství, a to s jedinou výjimkou, kterou tvoří 
společná zahraniční a bezpečnostní politika (včetně obrany), v jejímž rámci jsou 
nadále uplatňovány specifické rozhodovací procesy, což je dáno specifickým 
charakterem této oblasti politik. 

 
Ústava nám tedy poskytuje jednu Smlouvu a jeden celek: Evropskou unii1.  

 
2.2. Ústava určuje na předním místě (článek I-8) symboly Unie, tj. vlajku (kruh 12 zlatých 

hvězd na modrém pozadí), hymnu (Beethovenova Óda na radost), heslo (jednotní v 
rozmanitosti), měnu (euro) a den Evropy (9. května). Tyto symboly jsou navrženy tak, 
aby se občané mohly blíže identifikovat se Společenstvím, které má společný osud 
a aby byl posílen jejich pocit sounáležitosti s ním. 

 
3.  Jasná formulace hodnot, zásad a cílů Unie 
 

Je důležité, aby Ústava začínala články formulujícími charakter Unie a hodnoty 
a zásady, na nichž je založena, a cíle, které má v rámci své činnosti sledovat. 

 
3.1. V úvodním článku Ústavy je zakotvena dvojí legitimita Unie odrážející vůli obyvatel 

a evropských států. Zamítnutím myšlenek, které patří minulosti, a podporou 
občanského pojetí Ústava klade důraz na jedince, muže a ženy, s jejich právy 
a povinnostmi, kteří jsou coby občané členského státu i občany Unie a kteří díky této 
skutečnosti požívají dalšího souboru práv, která vyplývají z evropského občanství. 

 
Článek 1 Ústavy stanovuje základní principy evropského integračního procesu: 
členské státy svěřují Unii pravomoci k dosažení společných cílů. Na úrovni EU Unie 

                                                 
1 Je třeba poznamenat, že Ústava se netýká Smlouvy o Euratomu, přestože některá její ustanovení byla 
pozměněna protokolem upravujícím Smlouvu o Euratomu, tak aby byla kompatibilní s textem Ústavy.   
Kromě toho je třeba zohlednit, že Ústavní smlouva je doplněna matoucím množstvím protokolů, příloh 
a prohlášení. Obsahuje totiž 36 protokolů (z nichž 29 již bylo platných, jako např. Schengenský protokol, 
a 8 je nových a týkají se záležitostí jako je úloha národních parlamentů, zásady subsidiarity a proporcionality, 
přechodná opatření týkající se orgánů, strukturovaná stálá spolupráce ve věcech obrany atd.), dvě přílohy 
(již existující, jedná se o seznam zemědělských produktů a seznam zemí a zámořských území) a 46 prohlášení.  
Formálně musí být všemi členskými státy ratifikovány také tyto protokoly a mají stejnou právní moc jako 
Ústavní smlouva. Naopak prohlášení nejsou právně závazná a není třeba, aby je členské státy ratifikovaly.  
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koordinuje politiky, kterými členské státy sledují dosažení těchto cílů; pravomoci 
svěřené Unii provádějí orgány Unie. Současně se Unie zavazuje respektovat národní 
identitu členských států, která je takříkajíc nezbytnou součástí jejich vnitřní politické 
struktury. Tímto způsobem Unie vyjadřuje svůj respekt k rozhodnutím jednotlivých 
členských států, která se týkají geografického rozdělení moci – od upevňování svých 
hranic po regionální nebo místní autonomii – udržování veřejného pořádku a ochrany 
národní bezpečnosti. Ústava nakonec stanovuje zásady právní spolupráce mezi Unií 
a jejími členskými státy s cílem dosáhnout sdílených cílů. 

 
Ústavní základ Evropské unie musí být pevně zakotven: ve hře jsou zde hodnoty, které 
podepírají a řídí každou činnost uskutečňovanou orgány Unie.  

  
3.2. Podle článku 2 Ústavy jsou hodnotami, na kterých je založen celý evropský integrační 

proces, úcta k lidské důstojnosti, svoboda, demokracie, rovnost, právní stát 
a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin. Tyto hodnoty navíc 
představují referenční kritéria řídící budoucí rozšíření a mohou sloužit jako základ 
pro uvalení sankcí na členské státy, které je vážně a opakovaně porušují.  

  
Kromě těchto hodnot je Unie založena na zásadách, které řídí její činnost: 
na pluralizmu, nepřípustnosti diskriminace, toleranci, spravedlnosti, solidaritě 
a rovnosti mužů a žen. 

 
Nakonec Unie sleduje politické cíle, cíle, které odůvodňují její existenci a které 
mohou být shrnuty následovně: podpora míru, hodnoty Unie a blaho jejích občanů. 
Praktickou podobu získávají v článku 3 Ústavy ve formě politických, ekonomických 
a sociálních cílů, které jsou v Unii a v oblasti vnějších vztahů prosazovány. 

  
Unie tedy na vnitřní úrovni poskytuje občanům prostor svobody, bezpečnosti a práva 
a vnitřní trh založený na volné a spravedlivé hospodářské soutěži. Unie usiluje 
o udržitelný rozvoj Evropy, založený na vyváženém hospodářském růstu a na cenové 
stabilitě, vysoce konkurenceschopném sociálně tržním hospodářství směřujícím k plné 
zaměstnanosti a společenskému pokroku, s vysokým stupněm ochrany a zlepšování 
kvality životního prostředí. Podporuje vědecko-technický pokrok. Bojuje také proti 
sociálnímu vyloučení a všem formám diskriminace a podporuje sociální spravedlnost 
a ochranu, rovnost mužů a žen, solidaritu mezi generacemi a ochranu práv dítěte. 
Podporuje hospodářskou, sociální a teritoriální soudržnost a solidaritu mezi členskými 
státy. Respektuje bohatou kulturní a jazykovou rozmanitost a zajišťuje, aby bylo 
evropské kulturní dědictví chráněno a obohacováno. 
Na mezinárodní úrovni Unie přispívá k míru a bezpečnosti, udržitelnému rozvoji 
Země, solidaritě, vzájemné úctě mezi lidmi, volnému a spravedlivému obchodu, 
odstranění bídy a ochraně lidských práv, především práv dítěte a k přísnému 
dodržování a rozvoji mezinárodního práva, zejména Charty Organizace spojených 
národů. 

  
Tyto cíle tedy představují základní politický program, který byl zdrojem pro založení 
Unie. Je na Unii, aby sledovala tyto cíle, a to přiměřenými prostředky a za využití 
pravomocí, které jí Ústava svěřuje.  
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Hodnoty a zásady tedy představují etický základ Unie, základ, který získává 
praktickou podobu v Chartě základních práv začleněné do části II Ústavy. Stanovené 
cíle zdůvodňují existenci Unie a byly důvodem pro rozhodnutí členských států založit 
Unii. Řídí její činnost ve všech oblastech. Přestože hodnoty, zásady a cíle stanovené 
v těchto článcích nejsou zcela nové, některé z nich nebyly nikdy v minulosti jasně 
vyjádřeny ani kodifikovány či systematizovány. Kodifikace tohoto druhu je 
charakteristickým znakem Ústavy a představuje důležitý krok vpřed, který občanům 
umožní jasně a velmi symbolicky porozumět tomu, co přesně Unie znamená. 

 
3.3. V této souvislosti by mělo být zdůrazněno, že se mezivládní konference (IGC) 

v zásadě řídila textem schváleným Konventem a že provedla pouze drobné změny, 
které může Parlament beze všeho schválit: doplnění seznamu hodnot o práva 
příslušníků menšin, zakotvení rovnosti mužů a žen jako zásady, zahrnutí „stability 
cen“ mezi cíle Unie vedle cílů o dosažení „vysoce konkurenceschopného sociálně 
tržního hospodářství směřujícího k plné zaměstnanosti a společenskému pokroku“. 

 
4. Občané v srdci evropského integračního procesu: začlenění Charty základních práv 

do Ústavy 
 
4.1. Začlenění Charty základních práv do části II Ústavy znamená úplné uznání 

skutečnosti, že občané stojí v srdci evropského integračního procesu. V důsledku 
tohoto začlenění Charta nabyla závazné právní moci: je závazná jak pro orgány EU, 
které jednají v rámci svých příslušných pravomocí, tak pro členské státy, ale to pouze 
v rámci uplatňování práva Společenství. Poskytuje tedy občanům dodatečnou ochranu 
vůči Unii. 

 
 To v žádném případě neznamená zpochybnění ochrany základních práv občanů vůči 

jejich států, které jim poskytují národní ústavy, ani tajné svěření pravomocí Unii, 
navzdory některým stížnostem, že by Unie mohla tímto způsobem členským státům 
nařídit hospodářské a sociální směry politik. To, že Charta nerozšiřuje oblast uplatnění 
práva Unie, nezakládá žádnou novou pravomoc nebo úkol Unie a nemění pravomoci 
a úkoly, které jí byly svěřeny Ústavou, (článek II-111) je v tomto směru v Ústavě 
vyjádřeno obzvlášť jasně. 

 
Nicméně obavy některých členských států ohledně uplatňování sociálních 
a ekonomických práv uvedených v Chartě přiměly mezivládní konferenci k začlenění 
další ochrany, kromě ochrany, kterou již stanovil Konvent, s ohledem na prevenci 
nežádoucího rozšíření pravomocí Unie. Právní nutnost takového kroku, který, zdá se, 
přehlíží dobře zavedený princip evropského ústavního práva, není zřejmá; vzhledem 
k tomu, že však nezpochybňuje právní účinek Charty, lze jej akceptovat. 

 
4.2. Práva stanovená v Chartě odpovídají, obecně, obvyklé sadě základních práv, které již 

Unie uznala a která vyplývají z ústavních tradic jednotlivých členských států nebo 
z Evropské úmluvy o ochraně lidských práv. Důležité je, že tato práva by měla být 
podrobně vysvětlena způsobem srozumitelným občanům a mělo by být jednoznačně 
vyjádřeno, že je nutné, aby je Unie dodržovala. Jedině to může posílit propojení 
občanů a Unie. 

 
4.3. Začlenění Charty do Ústavy je oznámeno hned na úvodních stranách Ústavy, 

v samostatné hlavě věnované základním právům a občanství Unie. Další krok 
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k ochraně základních práv na úrovni Unie byl učiněn prostřednictvím ustanovení 
o tom, že Unie bude usilovat o přistoupení k Evropské úmluvě o ochraně lidských 
práv a základních svobod (kterou podepsaly všechny členské státy), což Parlament 
navrhuje již dlouhou dobu. To bude vyžadovat souhlas Rady Evropy. Rozhodnutí 
přistoupit k této dohodě bude muset být schváleno Parlamentem a poté kvalifikovanou 
většinou. 

 
4.4. Mohli bychom uvést další body Ústavy, které posilují práva občanů na účast 

v evropském politickém procesu (jako např. legislativní podněty občanů nebo 
občanská iniciativa: čl. I-47, odst. 4) nebo které pomáhají zvýšit právní ochranu jejich 
práv usnadněním přístupu k Soudnímu dvoru.  

 
Tyto zásadní kroky zaměřené na přeměnu EU ve skutečnou unii států a občanů 
Parlament vítá. 

 
5. Jasná a snadno srozumitelná definice pravomocí Unie: 
 
5.1. Jednou z nejdůležitějších otázek, na kterou měl text nové ústavy odpovědět, 

je „kdo dělá co?“ v EU. Vyjasnění totoho typu je zásadní, pokud mají občané správně 
porozumět rozdělení politické odpovědnosti na úrovni EU. Poskytne také dodatečnou 
ochranu těm, kteří se bojí přílišných zásahů ze strany Unie. 

 
5.2. S ohledem na poskytnutí takového vyjasnění Ústava definuje pravomoci Unie 

a rozděluje je do třech kategorií, které mají různý právní status a z nichž každá 
uplatňuje jinou míru zásahů Společenství: výlučná působnost Unie; působnost sdílená 
s členskými státy; opatření na podporu nebo doplnění činnosti členských států. 
Specifická povaha společné zahraniční a bezpečnostní politiky a koordinace 
hospodářské politiky a politiky zaměstnanosti je důvodem zvláštních opatření, která 
nezapadají do žádné z těchto třech kategorií (viz přílohu 1). 

 
 Taková formulace pravomocí Unie je konzistentní se základní zásadou rozdělení 

kompetencí, tj. že Unie požívá pouze ty pravomoci, které jí byly v Ústavě svěřeny 
členskými státy v zájmu dosažení cílů stanovených v tomto dokumentu. Tato zásada je 
sama o sobě dostačující ochranou před vznikem jakéhokoli druhu centralizovaného 
superstátu, neboť znamená, že všechny pravomoci jsou ponechány státům, s výjimkou 
těch případů, kdy je státy svěří Unii. 

 
5.3. Ústava nerozšiřuje pravomoci Unie: malý počet „nových“ svěřených pravomocí 

v podstatě odpovídá oblastem, v nichž již Unie byla činná podle článku 308 Smlouvy 
o ES a které byly v Ústavě podrobněji popsány. Změny provedené v části III 
v podstatě odrážejí potřebu sladit její ustanovení s novými rozhodovacími postupy 
a novými právními nástroji stanovenými v části I. 

 
5.4. Kromě toho Ústava zvyšuje požadavky na to, aby Unie při výkonu svých pravomocí 

dodržovala zásady subsidiarity a proporcionality; sledování tohoto souladu je však již 
záležitostí vlád členských států, Rady a Parlamentu. Ačkoli definice těchto zásad daná 
Ústavou odpovídá definici obsažené v již platných Smlouvách, protokol o zásadách 
subsidiarity a proporcionality poskytuje nový mechanizmus pro zajištění souladu 
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s těmito principy, především podstatným posílením role národních parlamentů.  
 
5.5. Národní parlamenty navíc získávají právo být včas informovány o všech legislativních 

návrzích Komise, které musejí být řádně odůvodněny z hlediska zásad subsidiarity 
a proporcionality. Tato ustanovení umožní národním parlamentům účinněji vykonávat 
práva, která mají na národní úrovni, a posílí především jejich schopnost ovlivňovat 
činnost svých vlád v Radě ministrů. Národní parlamenty mohou navíc, pokud jde 
o zásadu subsidiarity, během šesti týdnů od předání návrhu zaslat přímo orgánům Unie 
stanoviska, objasňující, proč zastávají názor, že návrh není konzistentní se zásadou 
subsidiarity, a orgány EU je musejí řádně zohlednit. Mechanizmus „včasného 
varování“ dokonce požaduje, aby Komise znovu uvážila svůj návrh, pokud se bude 
jedna třetina národních parlamentů domnívat, že se daný návrh neslučuje se zásadou 
subsidiarity. 

 
 Stejný protokol také členským státům umožňuje, aby se, pokud národní právní systém 

takové ustanovení umožňuje, proti takovému právnímu aktu odvolaly k Soudnímu 
dvoru jménem svého národního parlamentu nebo jedné z jeho komor z důvodu 
porušení zásady subsidiarity. Výbor regionů také získává právo podniknout tento krok 
proti právním aktům, které s ním podle Ústavy musejí být před svým přijetím 
konzultovány. 

 
 Tyto mechanizmy poskytují dodatečnou ochranu proti případnému „nezdravému“ 

výkonu pravomocí Unie a připraví cestu hlubší demokratické kontrole právních 
předpisů Společenství. 

 
5.6. Je pravda, že pro získání ucelené představy o zvláštních metodách uplatňování těchto 

pravomocí musí být jejich definice čtena společně se zvláštními ustanoveními 
stanovenými v části III Ústavy. Je však také pravda, že samotné přečtení části I 
poskytne evropským občanům poměrně jasnou představu o tom, kdo co v EU dělá. 
To představuje zásadní zlepšení v oblasti transparentnosti. 

 
5.7. Dalším vítaným bodem je, že Ústava poskytuje systém s potřebnou mírou flexibility, 

a to prostřednictvím doložky podobné současnému článku 308, který umožňuje Radě 
přijmout v případě potřeby opatření v oblastech, které nespadají do pravomocí Unie. 
Tato doložka o pružnosti poskytuje členským státům plnou ochranu: jednomyslné 
rozhodování, doložka může být použita pouze pro dosažení cílů stanovených Ústavou; 
postup jejího uplatnění se stal demokratičtějším, neboť musí být schválen 
Parlamentem a národní parlamenty musejí být informovány s předstihem před přijetím 
rozhodnutí. 

 
6. Upravený institucionální rámec pro silnější, demokratičtější a transparentnější Unii 
 
 Jednou ze základních otázek, kterou musela Ústava vyřešit, byla otázka změn 

v orgánech Evropské unie, aby mohly reagovat na novou situaci v souvislosti 
s rozšířením zejména proto, že institucionální organizace Unie byla v podstatě 
po celých 50 let založena na stejných strukturách, i když se rozsah úkolů Unie 
zásadním způsobem rozšířil a počet jejích členů se zvýšil ze šesti na 25. Nehledě 
na práci řady mezivládních konferencí hlavní problémy spojené s orgány Unie 
přetrvaly a řešení dohodnutá v Nice neuspokojovala ani některé z těch, kteří je 
vyjednali. Parlament za sebe opakovaně upozorňoval veřejnost a vedoucí politické 
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osobnosti členských států na nutnost radikální institucionální reformy, která by Unii 
poskytla účinné, demokratické a transparentní orgány a zároveň chránila 
institucionální rovnováhu a metodu Společenství: Komisi, která navrhuje právní 
předpisy, Parlament a Radu, které přijímají rozhodnutí, a Soudní dvůr, který zaručuje, 
že se přijaté texty budou provádět. 
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6.1. Evropský parlament 
 
1. Ústava podstatně rozšiřuje roli Evropského parlamentu, jediného orgánu Evropské 

unie, který přímo zastupuje občany: 
 
 - jeho úloha spolutvůrce právních předpisů je plně uznána díky obecnému použití 

stávajícího postupu spolurozhodování, který byl povýšen na řádný legislativní 
postup, ale také díky zvýšené účasti Parlamentu ve zvláštních legislativních 
postupech. V budoucnu bude mít veřejnost jasno v tom, že evropské zákony přijímá 
sněmovna, která je zastupuje a sněmovna, která představuje Senát; podobně bude 
obecným pravidlem, že souhlasu Parlamentu bude zapotřebí při přijímání 
mezinárodních dohod; 

 
 - Parlament získal právo podnětu k revizi Ústavy a účastní se postupů Konventu 

(navíc je jeho souhlasu zapotřebí, má-li se Rada rozhodnout nesvolat Konvent); 
 
 - jeho rozpočtové pravomoci, které sdílí stejnou měrou s Radou, se nyní rozšiřují 

na všechny výdaje Unie; 
 
 - jeho pravomoci v oblasti politické kontroly se rozšiřují zejména prostřednictvím 

volby předsedy Komise; 
 
 - různá rozhodnutí, která jsou pro život Unie důležitá a která byla dosud výlučně 

doménou Rady, musí nyní schvalovat také Parlament: rozhodnutí o zahájení 
posílené spolupráce; použití doložky o pružnosti umožňující Unii přijímat opatření, 
která nejsou v Ústavě zakotvena, za účelem dosažení výsledků v Ústavě 
obsažených; rozhodnutí o použití obecných „přemosťujících doložek“ 
(„passerelles”), které nahrazují hlasování kvalifikovanou většinou jednomyslným 
hlasováním a zvláštní legislativní postupy řádným legislativním postupem; určitá 
rozhodnutí, která umožňují rozšířit rozsah právních základů zakotvených v Ústavě, 
které se týkají např. evropského veřejného prokurátora nebo soudní spolupráce 
v trestních věcech;  

 
 - dokonce v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky, kde nemá 

rozhodovací pravomoc, získává Evropský parlament obecné právo být informován 
a konzultován. 

 
2. Závěrem lze říci, že kromě některých oblastí, kde bylo možno postoupit ještě dále, 

získal Evropský parlament pravomoc spolurozhodování prakticky ve všech sférách 
politiky Společenství. V zásadě to znamená, že se do praxe převedla základní 
myšlenka dvojí legitimity EU jakožto unie států a občanů. Ústava tak bezpochyby 
představuje zásadní rozšíření demokratického rozměru EU. 

 
3. Počet poslanců Evropského parlamentu je omezen na 750. Ústava neuvádí, jak se mají 

křesla rozdělovat mezi členské státy, ale nařizuje, aby Evropská rada na podnět 
Evropského parlamentu a s jeho souhlasem před volbami v roce 2009 rozhodla o jeho 
složení na základě zásady „poměrného sestupného“ zastoupení s nejméně 6 a nejvíce 
96 poslanci z každého členského státu (Konvent navrhoval nejméně 4 poslance, 
přičemž horní hranice jejich počtu neměla být stanovena). Toto řešení umožní 
flexibilněji reagovat na budoucí vývoj EU při zachování zájmů každého členského 
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státu. 
 
6.2. Evropská rada 
 
Evropská rada je autonomním orgánem, jejímž úkolem je udílet politický impulz: Ústava 
výslovně stanovuje, že její úlohou není vykonávání legislativní funkce1. Hlavní změnou, 
kterou Ústava zavádí, je zrušení rotačního principu předsednictví a jeho nahrazení volbou 
předsedy členy Evropské rady na období dvou a půl let, přičemž toto volební období může být 
jednou prodlouženo. Úkolem předsedy bude připravovat a řídit práci Evropské rady a 
zastupovat Unii navenek, aby se zvýšila prestiž Unie a zlepšila kontinuita a důslednost jejího 
zastupování, a to jak uvnitř Unie, tak i navenek. Ústava obsahuje ustanovení, která brání 
tomu, aby předseda Evropské rady vykonával výkonnou pravomoc a aby docházelo ke 
konfliktům s předsedou Komise nebo s ministrem zahraničních věcí. Pouze praxe ukáže, 
zda jsou tato ustanovení vhodná. 
 
6.3.     Rada 
 
1. Klíčovým problémem byla otázka hlasování uvnitř Rady v případech, kdy se jedná 

o hlasování kvalifikovanou většinou. Nezdar bruselského summitu v prosinci 2003 jde 
částečně na vrub rozdílnosti názorů mezi členskými státy v této otázce. Podle názoru 
jednoho ze zpravodajů nezaručovalo zavedení počtu obyvatel jako kritéria pro 
rozdělování křesel v Evropském parlamentu i hlasů v Radě vyrovnaný systém, a proto 
se vyjádřil pro systém vážení hlasů v Radě. Avšak od doby Dimitrakopoulosovy-
Leinenovy zprávy se Evropský parlament velkou většinou hlasů přiklonil k systému 
dvojí většiny. Od začátku mezivládní konference Evropský parlament trval na tom, 
že řešení je pro něj přijatelné, pouze pokud bude dodržena zásada dvojí většiny 
(členských států a obyvatel), aby zdůraznil dvojí legitimitu, která je základem rozvoje 
EU jakožto unie států a unie občanů, a že nové postupy musejí zaručit jednodušší 
rozhodovací proces, než je systém obsažený v Niceské smlouvě. 

 
2. Nakonec byl místo vážení hlasů skutečně přijat systém dvojí většiny navržený 

Konventem. Lze se právem domnívat, že ačkoli byly minimální hranice stanoveny na 
vyšší úrovni, než navrhoval Konvent (Ústava nyní požaduje 55 % států místo 50 % 
a 65 % obyvatelstva místo 60 %), nový systém zjednoduší rozhodovací proces, 
protože systém vážení hlasů v mnoha kombinacích vyžadoval k přijetí rozhodnutí 
daleko vyšší minimální hranici hlasů obyvatelstva a protože v mnoha případech 
skutečnost, že k vytvoření blokační menšiny jsou zapotřebí alespoň čtyři členské státy, 
podstatným způsobem sníží 65% hranici2. 

                                                 
1 Ačkoli úloha Evropské rady při fungování v roli „pojistky“ v souvislosti s určitými rozhodnutími v oblasti 
sociálního zabezpečení a soudní spolupráce v trestních věcech může znamenat, že přestože přímo nevykonává 
legislativní funkce (neúčastní se schvalování právně závazných předpisů), může do legislativního procesu 
alespoň zasáhnout v podstatě rozhodujícím způsobem – viz níže body 9.1.5 a 9.2.7. 
To, že mezivládní konference zavedla požadavek spočívající ve vytvoření blokační menšiny pomocí alespoň čtyř 
členských států, za určitých okolností znamenalo, že rozhodnutí mohlo být přijato přesto, že ho podporovalo 
daleko méně než 62 % obyvatelstva, což byla minimální hranice, která byla v Niceské smlouvě stanovena jako 
kritérium počtu obyvatel. 
Tak mohlo být přijato například rozhodnutí, proti němuž se stavělo Německo, Francie a Itálie, ačkoli jeho 
zastánci představovali pouze přibližně 55 % obyvatelstva, protože tyto tři členské státy nemohly samy o sobě 
vytvořit blokační menšinu, přestože takto představovaly jen o něco méně než 45 % obyvatelstva EU (v její 
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3. Na druhé straně pokrok, kterého bylo dosaženo s ohledem na transparentnost systému, 
není jednoznačně pozitivní. Jistě, logiku dvojí většiny lze pochopit mnohem snáze než 
vážení hlasů, existuje však riziko, že veřejnost bude daný minimální počet hlasů 
považovat za svévolně stanovený a hlavně řada různých dodatečných kritérií snižuje 
výhody tohoto systému vzhledem k jeho zjednodušení a snadnému chápání1. 

 
4. Přestože je škoda, že se nevyužilo kompromisu, k němuž se dospělo v Konventu, 

je nutno mít na paměti, že řešení, které bylo nakonec přijato, je výsledkem urputného 
boje mezi členskými státy, jehož účel nebyl vždy zcela zřejmý: vliv získání nebo 
ztráty několika procentních bodů na relativní míru vlivu každého členského státu 
ve volebním systému zatemnil fakt, že koalice mezi členskými státy se ve skutečnosti 
mění často nahodilým způsobem – kolikrát bylo rozhodnutí poznamenáno rozdělením 
všech členských států na skupinu, kde byly pouze „velké státy“ a na skupinu s výlučně 
„malými“ státy? Často se postupovalo stejným způsobem, aby se dosáhlo zároveň 
zcela protichůdných cílů, jako např. aby si jeden stát zachoval možnost blokovat 
rozhodnutí, zatímco se snažil tuto možnost v případě ostatních omezit. A především 
tato diskuze probíhala, aniž by se uvažovalo o tom, že s odhledem na dynamiku 
vyjednávání Společenství k hlasování prakticky nedochází. Vzhledem ke stávající 
politické realitě je Parlament, ač neskrývá své politování, ochoten přijmout dohodu 
dosaženou mezi hlavami států a vlád. 

 
5. Nehledě na to, jaký způsob přijímání rozhodnutí bude zvolen, musí být použitelný. 

Z toho plyne, jak důležitá je otázka oblastí, v jakých se bude hlasování kvalifikovanou 
většinou používat. Ústava v tomto ohledu učinila významný pokrok: představuje 
přibližně nových 45 případů, kdy se bude v různých oblastech používat hlasování 
kvalifikovanou většinou. Na druhé straně je v 70 případech stále vyžadováno 
jednomyslné hlasování (viz přílohu IV). Zatímco obecný směr změn lze považovat 
za velmi pozitivní, je škoda, že se nevyužila možnost učinit v některých případech 
více a že mezivládní konference někdy dokonce ustoupila od návrhů, o nichž bylo po 
zralém uvážení dosaženo v Konventu dohody (za nejzřetelnější příklad může sloužit 

                                                                                                                                                         
současné podobě s 25 členy). .Je nutno si uvědomit, že spleť různých kombinací, kdy bylo možno dosáhnout 
minimálního počtu vážených hlasů nezbytných k dosažení kvalifikované většiny, měla za následek, že v mnoha 
případech bylo požadované procentuální zastoupení obyvatelstva podstatně vyšší. Na druhé straně lze doufat, 
že zvýšení minimální hranice počtu členských států nebude mít v praxi zásadní negativní důsledky. 55 % místo 
50 % znamená, že v 25-členné Evropské unii je zapotřebí 14 členů místo 13. .Naopak blokační menšina bude mít 
12 členů místo 13. Ve skutečnosti nárůst rizika zablokování rozhodování v důsledku tohoto zvýšení není příliš 
významný. V praxi nedochází k tomu, aby členské státy přijímaly rozhodnutí jako dvě proti sobě stojící skupiny 
prakticky o stejném počtu členů. Co se týká dodatečného požadavku vyhlášeného na mezivládní konferenci, 
že většina musí zahrnovat alespoň 15 členských států, to již samo o sobě nebude důležité, jakmile EU bude mít 
27 a více členských států, což se pravděpodobně stane v roce 2009, kdy začne nový systém platit (v Unii 
s 27 členy se 55 % států rovná 15 členským státům).  
 
1 Je nutno připomenout, že kromě dvou opravných kritérií zmíněných v textu (minimální počet států nutný 
k vytvoření blokační menšiny (4) a minimální počet států nutný ke schválení rozhodnutí (15)) bylo na 
mezivládní konferenci dosaženo dohody o jakémsi přehodnoceném Ioanninském kompromisu na přechodné 
období: pokud členové Rady představující alespoň 3/4 počtu členských států nebo obyvatelstva, které jsou 
potřeba k zablokování rozhodnutí, vyjádří svou neochotu přijmout akt Rady kvalifikovanou většinou, Rada bude 
pokračovat v diskusích na dané téma s cílem dosáhnout širší dohody v přiměřeném časovém období. Tato 
dohoda byla formalizována v návrhu rozhodnutí, které Evropská rada schválila. Toto rozhodnutí zůstane v 
platnosti alespoň do roku 2014, kdy ho Evropská rada může zrušit. Je rovněž potřeba připomenout, že Ústava 
stanovuje, že není-li nutná iniciativa Komise nebo není-li schváleno rozhodnutí na popud ministra zahraničních 
věcí, musí být požadovaná kvalifikovaná většina větší: 72 % členských států (proti 2/3, které navrhuje Konvent) 
zastupujících 65 % obyvatelstva (proti 60 % navrhovaným Konventem). 
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víceletý finanční rámec). 
 
6. Dalším zásadním zlepšením dosaženým v Ústavě s ohledem na transparentnost je 

požadavek, aby se zasedání různých seskupení Rady rozdělila do dvou částí s ohledem 
na to, zda Rada jedná z titulu své legislativní funkce nebo jinak, s tím, že pokud by 
diskutovala nebo hlasovala o legislativních aktech, bylo by toto zasedání veřejné. 
Je možné jen litovat, že členské státy nepřijaly návrh Konventu, který Parlament velmi 
podporoval a který spočíval v tom, že by se vytvořila skutečně samostatná legislativní 
Rada, nicméně lze mít za to, že základní aspekt tohoto návrhu, tj. že zasedání mají být 
veřejná a že legislativní práce Rady musí být transparentní, zůstal zachován. 

 
7. Co se týká seskupení a fungování Rady, hlavní novinkou je vytvoření autonomní Rady 

pro zahraniční věci, které bude předsedat ministr zahraničních věcí. Tato Rada a Rada 
pro obecné záležitosti jsou jedinými dvěma seskupeními Rady, která jsou zakotvená 
v Ústavě, což Evropské radě ponechává možnost, aby kvalifikovanou většinou 
rozhodla o vytvoření svých dalších seskupení. Snaha o úpravu stávajícího systému 
rotačního předsednictví v Radě, aby se tak zvýšila vážnost a konzistentnost a 
kontinuita její práce, přinesla poněkud omezené výsledky. Členské státy se odvrátily 
od návrhu Konventu a nakonec přijaly zásadu rovného rotačního systému v rámci 
týmového předsednictví, o němž kvalifikovanou většinou rozhodne Evropská rada, 
přičemž není možné předem přesně zjistit, jaké výhody tento systém přinese. 

 
6.4.     Komise 
 
1. Další z institucionálních otázek, které byly v centru pozornosti Konventu i mezivládní 

konference, bylo složení Komise. Řešení, které nakonec dostalo přednost s tím, 
že se jeho realizace odloží, se nedrží návrhu Konventu, odpovídá však lépe politické 
realitě a lze jej považovat za pozitivní: umožňuje přihlédnout ke snaze nových 
členských států, aby byly v Komisi zastoupeny v prvních letech po přistoupení, ačkoli 
v budoucnu po uplynutí přiměřené doby (2014) zásadní snížení počtu komisařů 
(na 2/3 počtu členských států) bude i při 27 členských státech znamenat, že komisařů 
bude méně než nyní. Toto řešení, založené na rotačním systému, který zachovává 
rovnost mezi členskými státy, tak umožní udržet velikost Komise v přijatelných 
mezích. Podle tohoto principu nebude jednou za tři volební období moci navrhnout 
svého komisaře každý z členských států. 

 
2. Ústava učinila důležitý pokrok s ohledem na jmenování předsedy Komise, který bude 

v budoucnu volen Evropským parlamentem na návrh Evropské rady schválený pomocí 
kvalifikované většiny. To je další krok v procesu udělení politické legitimity Komisi, 
především vzhledem k tomu, že Evropská rada musí přihlížet k volbám do Evropského 
parlamentu. Poté celá Komise, její předseda, ministr zahraničních věcí, který bude 
jmenován prostřednictvím zvláštního postupu (viz níže) a komisaři vybraní Radou 
po dohodě s kandidátem na předsedu požádají Evropský parlament1, aby Komisi 

                                                 
1 Je nutno poznamenat, že mezivládní konference nepřijala návrh Konventu, aby vláda každého členského státu 
předložila seznam tří jmen, z nichž by předseda Komise vybral komisaře navrhovaného členským státem. 
Mezivládní konference také bohužel nepřijala návrh Komise, aby bylo uvedení Komise v úřad ukončeno 
hlasováním Evropského parlamentu, což by bylo z politického hlediska velmi symbolické, ale přidala k tomuto 
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schválil jako celek. 
 
3. Dále je nutno zdůraznit posílenou úlohu předsedy Komise, především s ohledem 

na vnitřní organizaci Komise a právo požadovat rezignaci komisařů, což by mělo 
posílit výkonnost Komise. 

 
6.5.     Ministr zahraničních věcí 
 
1. Jednou z hlavních institucionálních novinek Ústavy je vytvoření funkce ministra 

zahraničních věcí Unie (která vznikne sloučením již existující funkce vysokého 
přestavitele pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku a funkce komisaře 
odpovědného za vnější vztahy), což splní cíl zajistit, aby všechny vnější vztahy EU 
byly konzistentní a měly odpovídající vážnost. Z institucionálního hlediska bude tento 
ministr sedět na dvou „židlích“: bude odpovídat za provádění společné zahraniční 
a bezpečnostní politiky EU, pročež bude předsedat Radě pro zahraniční věci, 
předkládat návrhy a realizovat rozhodnutí Rady, a zároveň bude místopředsedou 
Komise, a převezme tak úkoly tohoto orgánu v oblasti vnějších vztahů a koordinace 
všech aspektů vnějších aktivit EU. Pomáhat mu bude Evropský útvar pro zahraniční 
činnost, který se bude skládat z úředníků Komise, generálního sekretariátu Rady 
ministrů a národních diplomatických služeb a který bude založen na základě 
rozhodnutí Rady po konzultaci s Evropským parlamentem a po schválení ze strany 
Komise. 

 
2. Bude tak členem Komise, bude však mít zvláštní statut, který se bude odrážet 

v postupu při jeho jmenování a při možném ukončení jeho funkčního období: bude 
jmenován Evropskou radou, která bude hlasovat kvalifikovanou většinou, po dohodě 
s předsedou Komise; může být odvolán Evropskou radou pomocí stejného postupu, 
přičemž musí odstoupit, pokud ho předseda Komise požádá o demisi. Protože se jedná 
o člena Komise, musí být jeho jmenování schváleno také Evropským parlamentem při 
hlasování o ustavení Komise jako celku, a pokud Komise po ztrátě důvěry Evropského 
parlamentu jako celek odstoupí, musí odstoupit i on. 

 
3. Tato ustanovení se v podstatě shodují s tím, o co Evropský parlament již dlouho 

usiloval: ministr zahraničních věcí bude moci posílit konzistentnost a účinnost 
mezinárodních akcí Unie, podporovat vznik skutečně společné zahraniční politiky 
a zvýšit mezinárodní prestiž Unie tím, že jí dá „tvář“. To, že ministr zahraničních věcí 
bude mít trojí politickou odpovědnost – Evropskému parlamentu, Radě a předsedovi 
Komise – je pozitivní. Může však docházet k potenciálním konfliktům mezi ministrem 
zahraničních věcí a předsedou Komise nebo předsedou Evropské rady a tento hybridní 
stav může vyústit v konflikty týkající se loajality k Radě a ke Komisi. 

 
6.6.      Soudní dvůr Evropské unie 
 
 Ústava také posiluje úlohu soudního křídla Unie, který nazývá „Soudním dvorem 

Evropské unie“ a který zahrnuje „Soudní dvůr“, „Obecný soud“ a možné 
„specializované soudy“, jež mohou být ustaveny na základě evropského práva1. 

                                                                                                                                                         
procesu další krok, který nyní jmenování Komise ukončí jejím schválením Evropskou radou, jež bude hlasovat 
kvalifikovanou většinou.  
1 Po schválení Parlamentem a Radou pomocí řádného legislativního postupu buď na návrh Komise 
a po konzultaci se Soudním dvorem nebo na žádost Soudního dvora a po konzultaci s Komisí. 
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Ačkoli ve složení a organizaci Soudního dvora a Obecného soudu (Soudu prvního 
stupně) nedochází k zásadním změnám, zavádí se předběžná fáze postupu jmenování 
soudců a generálních advokátů: před jmenováním členskými státy budou kandidáti 
navržení jednotlivými vládami vyslyšeni výborem, který určí, zda jsou kandidáti 
vhodnými osobami k plnění daných úkolů. 

 
 V budoucnu budou akty Evropské rady a agentur podléhat soudní kontrole, která 

zajistí jejich zákonnost. Podmínky přípustnosti žalob týkajících se regulačních aktů 
podaných ze strany fyzických a právnických osob jsou mírnější. Pro žaloby proti 
aktům schváleným v oblasti soudní spolupráce v trestních věcech a policejní 
spolupráce nebudou existovat omezení s výjimkou přezkoumání platnosti a úměrnosti 
policejních operací a vykonávání odpovědnosti členských států v oblasti udržování 
veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti. A nakonec, přestože akty schválené v oblasti 
společné zahraniční a bezpečnostní politiky nemohou být samy o sobě předmětem 
soudního jednání, má Soud pravomoc přezkoumávat zákonnost evropských rozhodnutí 
týkajících se restriktivních opatření proti právnickým a fyzickým osobám. 

 
 
6.7. Další instituce a poradní orgány 
 
1. Ustanovení týkající se Evropské centrální banky (která byla zařazena mezi orgány 

Unie) a Účetního dvora se v podstatě nemění. Je však potřeba upozornit na to, 
že členové výkonné tady ECB budou v budoucnu v Radě voleni kvalifikovanou 
většinou, nikoli jednomyslně jako dosud. 

 
2. Co se týká Výboru regionů a Hospodářského a sociálního výboru, ke změnám 

v postatě nedochází. Výbor regionů však získal právo podat žalobu, pokud bude 
zásada subsidiarity porušena legislativním aktem, k jehož přijetí musí být podle 
Ústavy konzultován. 

 
*  *  * 

 
 Závěrem lze říci, že nehledě na jisté aspekty, vzhledem k nimž není možno předběžně 

stanovit, do jaké míry budou navrhované změny účinné, se Ústavě podařilo ujasnit 
a zvýšit možnosti institucí při zachování „metody Společenství“ a institucionální 
rovnováhy, která by měla Unii umožnit reagovat na novou situaci vzniklou 
v souvislosti s rozšířením a uplatnit se v mezinárodním kontextu.  

 
7. Akty a postupy: koherentnější, přesnější a přehlednější systém 
 
7.1. Ústava přináší podstatný pokrok pokud jde o zjednodušení a racionalizaci 

rozhodovacích procesů a nástrojů činnosti. Výhody s ohledem na účinnost těchto 
procesů, jejich demokratickou legitimitu a transparentnost jsou zřejmé. Důležité jsou 
dokonce i změny terminologie, které pomohou občanům pochopit, kdo, o čem a jak 
v Unii rozhoduje. 

 
7.2. Zjednodušuje a ujasňuje se typologie právních nástrojů: zakotveno je šest typů 

právních nástrojů – zákony, rámcové zákony, nařízení, rozhodnutí, doporučení 
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a stanoviska. Tyto termíny jsou jednoduché a jasné a označení „evropský“ přidané 
ke každé z těchto kategorií občanům jasně ukáže, co se tím myslí, protože tyto termíny 
odpovídají terminologii používané ve většině členských států (zákon je souborem 
předpisů schválených Parlamentem, nařízení je souborem předpisů schválených 
výkonným orgánem), a ukončí tak zmatení a terminologickou nepřesnost, která dosud 
panovala. 

 
7.3. Ústava také jasně stanovuje hierarchii nástrojů. Přednost legislativních aktů 

před exekutivními akty je jednoznačně dána. Je jasně stanoveno, že Komise je 
evropským výkonným orgánem, který má povinnost přijímat nezbytná opatření 
k provádění legislativních aktů na evropské úrovni, zatímco Rada má výkonnou 
pravomoc pouze výjimečně v případech, které jsou v Ústavě výslovně uvedeny, 
nebo pokud je tak stanoveno v legislativních aktech s udáním řádných důvodů. 

 
7.4. Vytvořením kategorie delegovaných nařízení, která umožňují přenést pravomoc 

z legislativního orgánu (Evropského parlamentu a Rady) na Komisi, se zvýší 
výkonnost Unie, protože zákonodárné orgány se nebudou muset zabývat technickými 
detaily, které může rychleji a vhodněji řešit exekutiva. Přenesení pravomocí je 
doprovázeno nezbytnými zárukami kontroly ze strany legislativního orgánu 
(prostřednictvím „odvolacího“ postupu), přičemž je zajištěna úplná rovnost mezi 
Evropským parlamentem a Radou1. 

 
7.5. Nové legislativní postupy: Ústava jasně klade důraz na řádný legislativní postup 

(který odpovídá stávajícímu postupu spolurozhodování). Toto je legislativní postup 
par excellence, zatímco ostatní druhy postupů jsou pojaty jako výjimka, která musí být 
v Ústavě výslovně zakotvena. Řádný legislativní postup má tyto hlavní rysy: právo 
iniciativy má Komise (kromě jistých oblastí v prostoru svobody, bezpečnosti a práva, 
kde Komise toto právo sdílí alespoň s 1/4 členských států), ke schválení dochází 
postupem spolurozhodování mezi Evropským parlamentem a Radou (několik malých 
změn, kterými byl změněn starý postup spolurozhodování, bylo učiněno právě, aby se 
zdůraznila úplná rovnost mezi těmito dvěma orgány) a Rada svá rozhodnutí schvaluje 
kvalifikovanou většinou. 

 
7.6. Oblast působnosti řádného legislativního postupu se podstatně rozšířila: přibylo 

přibližně padesát nových právních základů (čímž se jejich počet zvýšil na 87), z nichž 
jsou některé velmi důležité, jako např. ty, které se týkají prostoru svobody, 
bezpečnosti a práva, politiky zemědělství a rybolovu, evropské oblasti výzkumu 
a definice prováděcích pravomocí (dosud řízené rámcovým rozhodnutím o 
komitologii) nebo stávajícího finančního nařízení (viz přílohu II). Ve všech těchto 
oblastech už Rada nemůže rozhodovat sama, ale pouze po dohodě s Parlamentem. 

 
7.7. Bohužel existuje stále mnoho případů, na něž se vztahují zvláštní legislativní postupy, 

takže se může stát, že jeden orgán schválí akt za účasti jiného orgánu, přičemž se tato 
účast může pohybovat od souhlasu po pouhou konzultaci, a někdy není výběr tohoto 
typu postupu ničím jiným než výsledkem ústupků, ke kterým došlo v průběhu jednání 
mezivládní konference. Ve třech případech může Evropský parlament schválit zákon 

                                                 
1 Oba legislativní orgány mohou rozhodnutí o přenesení pravomoci kdykoli odvolat. Kromě toho může nařízení 
navržené Komisí v rámci delegování pravomoci vstoupit v platnost, pouze pokud žádný z orgánů nepředloží 
námitky v době stanovené v zákoně nebo v rámcovém zákoně, kterým se přenáší pravomoc ke schválení 
nařízení. 
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se souhlasem Rady1. Naproti tomu v 28 případech schvaluje zákony Rada2. Zákon 
obsahující roční rozpočet podléhá zvláštnímu postupu pro společné rozhodování mezi 
Evropským parlamentem a Radou (viz bod 8 níže). 

 
7.8. Přes tyto výjimky je Ústava bezpochyby zřetelným pokrokem, pokud jde o účinnost 

a demokratickou legitimitu evropského zákonodárného procesu. Tento pokrok je 
doprovázen podobným pokrokem s ohledem na schvalování mezinárodních dohod, 
které Unie uzavírá, a to díky širšímu uplatňování hlasování kvalifikovanou většinou 
v Radě a požadavku na nutnost získání souhlasu Evropského parlamentu 
(např. o dohodách o provádění společné obchodní politiky). 

 
8. Finanční prostředky Unie 
 
8.1. Jednou z otázek, která podnítila největší diskusi, a to jak v Konventu, tak i 

na mezivládní konferenci, byla reforma unijního systému financí, zejména postupu 
schvalování rozpočtu. Šlo o institucionalizaci systému, který v budoucnu umožní 
přiměřené, transparentní a demokratické financování Unie a upevní pravomoci 
Evropského parlamentu, jakožto součásti rozpočtového orgánu tím, že mu dá 
rozhodující slovo v případě celého rozpočtu, včetně výdajů, které byly dosud 
označovány jako „povinné“, jako jsou např. výdaje na společnou zemědělskou politiku 
a společnou politiku rybolovu. Konečný výsledek, ačkoli je vcelku pozitivní, 
je do určité míry odrazem změny důrazu kladeného mezivládní konferencí, která 
nepřijala všechny návrhy Konventu.  

 
8.2. Konvent navrhoval třístupňový model, který byl jednoduchý a vyrovnaný:  
 
 -  Rada by o základních rysech a o stropu3 v případě vlastních zdrojů i nadále 

rozhodovala jednomyslně (s následným schválením členskými státy v souladu 
s jejich příslušnými ústavními zvyklostmi). 

 
 -  Evropský parlament a Rada by společně rozhodovaly o finančním výhledu, který by 

byl v Ústavě zakotven pod názvem „víceletý finanční rámec“ (poté, co by Ústava 
vešla v platnost, by Rada kvalifikovanou většinou rozhodovala již o prvním 
finančním rámci); 

 
 -  oba orgány by společně rozhodovaly o ročním rozpočtu: po prvním čtení v každém 

z těchto orgánů, což by mohlo vést ke svolání dohodovacího výboru, by měl 
Parlament v případě neshody poslední slovo za předpokladu, že by pro schválení 

                                                 
1 Jedná se o zákon, kterým se stanoví statut poslanců Evropského parlamentu, zákon, kterým se stanoví statut 
evropského veřejného ochránce práv a zákon, kterým se stanoví postupy při vykonávání práva vyšetřování 
(který stejným způsobem vyžaduje souhlas Komise) – viz přílohu III. 
2 Ve 22 z těchto případů rozhoduje Rada jednomyslně (v pěti případech se souhlasem Evropského parlamentu, 
v 17 případech po pouhé konzultaci s Parlamentem); v šesti případech rozhoduje pomocí kvalifikované většiny 
(v jednom případě se souhlasem Evropského parlamentu, v pěti případech po pouhé konzultaci s Parlamentem) – 
viz přílohu III. 
3 V Ústavě je zakotven zákon Rady, k němuž Parlament může pouze poskytnout stanovisko. Konvent na druhé 
straně navrhoval, aby byla opatření k realizaci systému vlastních zdrojů schválena zákonem Rady na základě 
hlasování kvalifikovanou většinou se souhlasem Parlamentu. 
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byla velká většina poslanců; v opačném případě by převážil postoj Rady. 
 
8.3. To znamenalo, že by si členské státy podržely rozhodovací pravomoc při stanovování 

částky a povahy příjmů Unie, že by obě součásti rozpočtového orgánu musely 
souhlasit s plánováním výdajů a že by v případě neshody ohledně ročního rozpočtu 
mohl mít Evropský parlament rozhodující slovo o celkových výdajích (přičemž by 
se upustilo od rozlišování povinných a nepovinných výdajů), i když v mezích stropů 
stanovených ve finančním rámci. Ve skutečnosti by to znamenalo, že by se oba 
orgány musely dohodnout na společném pohledu na věc. 

 
8.4. Mnoha členským státům se tento vyvážený systém nelíbil a po celou dobu mezivládní 

konference byly předkládány návrhy, které někdy dokonce zásadním způsobem 
napadaly stávající pravomoci Evropského parlamentu v této oblasti a představovaly 
riziko zničení myšlenky finanční demokracie v Unii. Především díky úsilí zástupců 
Evropského parlamentu a italského a irského předsednictví bylo možno dojít 
ke kompromisu, který přese všechno práva Parlamentu v této oblasti zachovává: 

 
 -  návrhy Konventu týkající se vlastních zdrojů byly přijaty; 

 
 -  finanční rámec musejí vždy schválit oba orgány, ale Rada bude rozhodovat 

jednomyslně do té doby, než Evropská Rada jednomyslně nerozhodne o tom, 
že Rada může rozhodovat kvalifikovanou většinou; 

 
 -  roční rozpočet musí být také schválen společně Evropským parlamentem 

a Radou, ale v případě neshody musí být postup znovu zahájen tím, že Komise 
předloží nový návrh rozpočtu. 

 
8.5. Toto řešení zachovává základní aspekty rozpočtových pravomocí Evropského 

parlamentu: Parlament získává rozhodující slovo v případě celého rozpočtu, přičemž 
se ruší rozlišování mezi povinnými a nepovinnými výdaji. Avšak zachování 
požadavku jednomyslnosti při schvalování víceletého finančního rámce je vážnou 
komplikací budoucích jednání o této záležitosti a představuje menší podporu 
dohodování o rozpočtu mezi orgány, což bylo základním důvodem pro návrh 
Konventu. 

 
9. Pokrok v sektorálních politikách 
 
 Část III Ústavy pojednávající o „Politikách a fungování Unie“ obsahuje 322 článků 

a je její největší částí. Skládá se téměř výhradně z ustanovení, která jsou ve stávajícím 
znění již obsažena ve Smlouvách a která se týkají definice a uplatňování sektorálních 
politik, zejména právních základů pro činnost Unie v každé z oblastí. Lze uvažovat 
o tom, že mnohá z těchto ustanovení mohla být zjednodušena nebo přizpůsobena 
vzhledem ke změnám, k nimž došlo od doby, kdy byla navržena. Je však skutečností, 
že mandát, který Konvent od Evropské rady získal, mu neumožnil přehodnotit tato 
ustanovení zevrubně. 

 
 Změny v části III jsou tak v podstatě důsledkem volby textů, které se dostaly 

do I. části Ústavní smlouvy s ohledem na zrušení „pilířů“, pravomocí Unie, institucí, 
rozhodovacího procesu a právních nástrojů. Proto, kromě prostoru svobody, 
bezpečnosti a práva (což je v podstatě bývalý třetí pilíř) a vnějších vztahů, zejména 
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v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky, kde jsou změny zvláště citlivé, 
se změny v ostatních sektorálních politikách týkají především použitelných postupů 
a rozdělení právních základů mezi legislativní a nelegislativní akty. To může samo 
o sobě představovat záruku větší účinnosti, demokratické legitimity a transparentnosti 
činnosti Unie s ohledem na pozitivní charakter změn, které jsme analyzovali výše. 
Mimochodem lze poznamenat, že byla přidána úvodní kapitola, která obsahuje 
horizontální a průřezové doložky vztahující se na všechny politiky bez rozdílu. 
Budeme se věnovat hlavním aspektům těchto změn s cílem stanovit, zda umožňují 
Unii v daných oblastech účinnější a demokratičtější fungování. 

 
9.1.     Prostor svobody, bezpečnosti a práva  
 
1. V oblasti vnitřní politiky se největší změny týkají ustanovení pojednávajících 

o prostoru svobody, bezpečnosti a práva s tím, že dochází ke zrušení pilířové struktury 
a soudní spolupráce v trestních věcech a policejní spolupráce (které byly doposud 
součástí třetího pilíře) se dostávají pod metodu Společenství pomocí rozšíření řádného 
legislativního postupu a hlasování kvalifikovanou většinou1. Přesto ve zvláštních 
případech zůstává v platnosti uspořádání v rámci institucí: strategické směrnice 
pro legislativní a provozní plánování definuje Evropská rada (pomocí konsenzu), 
aniž by byl Parlament jakkoli zapojen; o legislativní iniciativu v souvislosti se soudní 
spoluprací v trestních věcech a s policejní spoluprací se dělí Komise a jedna čtvrtina 
členských států (místo jednoho členského státu, jak to platí dosud); a národní 
parlamenty získávají větší roli, zejména vzhledem ke sledování dodržování zásady 
subsidiarity (k zahájení postupu včasného varování je místo jedné třetiny zapotřebí 
jedné čtvrtiny národních parlamentů). 

 
2. Cíle politiky v této oblasti jsou ujasněny a definovány přesněji. Činnost na tomto poli 

musí být výlučně v souladu se základními právy. Přístup k soudům představuje 
základní cíl. Vzájemné uznávání různých systémů a přibližování právních předpisů 
jsou považovány za dva souběžné způsoby uplatňování politik. 

 
 Politiky týkající se kontrol na hranicích, udělování azylu a přistěhovalectví jsou 

považovány za společné politiky Unie řízené zásadami solidarity a spravedlivého 
rozdělení odpovědnosti mezi členské státy. 

 
 Ústava také představuje velký krok kupředu v oblasti soudní spolupráce jak 

v občanskoprávních, tak i v trestních věcech a v oblasti policejní spolupráce, zejména 
uplatňováním řádného legislativního postupu. 

 
3. Soudní spolupráce v občanskoprávních věcech se rozšiřuje na všechny záležitosti 

s přeshraničním dopadem a je založena na zásadě vzájemného uznávání rozsudků 
a rozhodnutí při mimosoudním řešení případů, přičemž řádný legislativní postup 
se uplatňuje na všechna opatření ke sbližování práva, s výjimkou opatření vztahujících 
se k rodinnému právu, kdy platí jednomyslné rozhodování (zákon Rady, pouze 

                                                 
1 Ústava nemá vliv na zvláštní situaci, která se vztahuje na Spojené království, Irsko a Dánsko v souvislosti 
s prostorem svobody, bezpečnosti a práva, jak je stanoveno v několika stávajících protokolech, které byly 
přizpůsobeny textu nové Ústavy. 
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s konzultací Parlamentu). Avšak sama Rada může jednomyslně rozhodnout, že rozšíří 
řádný legislativní postup na některé aspekty rodinného práva s přeshraničním 
dopadem. 

 
4. Největší změnou s ohledem na soudní spolupráci v trestních věcech je, že řádný 

legislativní postup (kvalifikovaná většina) se bude uplatňovat na oblast sbližování 
práva se vztahem k procesním záležitostem (minimální pravidla k usnadnění 
vzájemného uznávání rozsudků a soudních rozhodnutí apod.) a trestní právo hmotné, 
přičemž pro definování některých závažných trestných činů s přeshraničním dopadem 
uvedených v Ústavě a pro postihy budou platit minimální předpisy. Ústava dokonce 
uvádí, že Rada může jednomyslným rozhodnutím stanovit další aspekty trestního 
řízení a další oblasti kriminality, na něž se bude vztahovat řádný legislativní postup.  

 
 Některé členské státy byly zásadné proti tomu nehledě na záruky, že evropské zákony 

v této oblasti musejí respektovat základní aspekty právních systémů členských států. 
Aby se dospělo k dohodě, učinila mezivládní konference opatření ve formě 
mechanizmu „záchranné brzdy“, který členským státům, jež měly v této oblasti 
problém, poskytl veškeré požadované záruky, aniž by se úplně vyloučil další pokrok. 
Podle tohoto uspořádání členský stát, který se bude domnívat, že legislativní návrh 
ohrožuje „základní aspekty“ jeho právního systému, může požádat, aby byla tato 
záležitost předána Evropské radě. Evropská rada má čtyři měsíce na to, aby tuto věc 
předala zpět Radě, aby mohl proces pokračovat, nebo aby požádala Komisi či skupinu 
členských států, které předložily původní text, aby předložily nový legislativní návrh. 
Pokud by Evropská rada v tomto čtyřměsíčním období nepřijala rozhodnutí nebo 
pokud by nový legislativní postup zahájený na její žádost nebyl ukončen do dvanácti 
měsíců, bude v této záležitosti automaticky ustavena posílená spolupráce, jestliže to 
podpoří jedna třetina členských států. 

 
5. Parlament může také uvítat, že mezivládní konference přes značný odpor několika 

delegací přijala návrh Konventu na zřízení úřadu evropského veřejného prokurátora, 
jehož úkolem bude potírat přestupky proti finančním zájmům Unie a který může 
pachatele takových přestupků stíhat. V Ústavě je však stanoveno, že evropský zákon 
ustavující tento úřad musí být přijat jednomyslně poté, co k tomu dá Parlament 
souhlas. „Přemosťující doložku“ („passerelle“) lze použít k možnému rozšíření 
odpovědnosti tohoto úřadu, aby zahrnovala potírání závažných trestných činů 
s přeshraničním dopadem, a to pomocí evropského rozhodnutí, které jednomyslně 
schválí Rada poté, co k tomu dá Parlament souhlas.  

 
6. A konečně byl řádný legislativní postup zaveden také pro policejní spolupráci, ačkoli 

jednomyslnost je zachována v případě operační spolupráce a zásahů příslušných úřadů 
jednoho členského státu na území jiného členského státu. 

 
9.2 Další vnitřní politiky 
 
1. Kromě zavedení několika nových právních základů pro „nové“ – či jasněji stanovené 

– kompetence v I. části jsou změny, které Ústava přináší v jiných sektorálních 
politikách, výsledkem ustavení spolurozhodování (a tedy hlasování kvalifikovanou 
většinou) jakožto řádného legislativního postupu a rozdělení mezi legislativní 
a nelegislativní akty tak, jak je to nyní definováno. 
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2. Některé z nejpozoruhodnějších změn se týkají politiky zemědělství a rybolovu, kde se 
řádný legislativní postup bude uplatňovat při schvalování legislativních aktů, které 
stanovují pravidla pro společnou organizaci zemědělských trhů a další ustanovení 
nutná k prosazování společné zemědělské politiky a politiky rybolovu (v současnosti 
je Parlament pouze konzultován). To znamená, že utváření hlavních směrů společné 
zemědělské politiky a politiky rybolovu bude záležitostí, o níž bude rozhodovat také 
Parlament, nikoli pouze ministři zemědělství jako dosud. Avšak stanovování cen, daní, 
podpory a kvantitativních omezení a přidělování rybolovných kvót na se bude dít 
pomocí nelegislativních aktů (evropských nařízení nebo rozhodnutí), které schvaluje 
Rada. 

 
3. K politice výzkumu a technického pokroku byla přidána nová oblast, vesmírná 

politika. Rámcový výzkumný program bude nyní stanoven formou evropského zákona 
přijímaného kvalifikovanou většinou. Evropská výzkumná oblast, v jejímž rámci se 
volně pohybují výzkumníci, vědecké poznatky a technologie, bude vytvořena 
prostřednictvím zákonů schvalovaných řádným legislativním postupem. Evropský 
vesmírný program může být schválen pomocí zákonů a rámcových zákonů. Je nutno 
poznamenat, že některé z návrhů předložených na mezivládní konferenci uvedly 
ve značnou pochybnost legislativní práva Parlamentu v této oblasti. 

 
4. Cíle stanovené v novém oddílu týkajícím se energetiky zahrnují zajištění fungování 

energetického trhu, zajištění dodávek energie a podporu energetické účinnosti 
a rozvoje obnovitelných forem energie. Mezivládní konference omezila legislativní 
činnost Unie, která nesmí ovlivňovat právo členských států na stanovení podmínek 
využívání jejich energetických zdrojů, jejich volby mezi různými zdroji energie 
a obecnou strukturou zásobování elektrickou energií. Kromě toho, ačkoli v této oblasti 
platí řádný legislativní postup a hlasování kvalifikovanou většinou, mezivládní 
konference stanovila, že jakákoli opatření, která budou především finančního 
charakteru, musejí být přijata ve formě zákona Rady schváleného jednomyslně 
po konzultaci s Parlamentem. 

 
5. V oblasti veřejného zdraví šla mezivládní konference o něco dále než Konvent 

a k „boji proti závažným přeshraničním zdravotním hrozbám“ přidala mezi 
podpůrnými opatřeními přijatými Unií „včasné varování a boj proti závažným 
přeshraničním hrozbám pro zdraví“. Unie musí také mimo jiné předepsat opatření, 
která by stanovovala vysoké normy kvality a bezpečnosti léčiv a opatření na ochranu 
veřejného zdraví s ohledem na zneužívání tabáku a alkoholu. Je nutno zdůraznit, 
že Ústava stanovuje, aby činnost Unie v této oblasti respektovala odpovědnost 
členských států za definování vlastní zdravotní politiky, včetně řízení zdravotnických 
služeb a zdravotní péče a přidělování prostředků na ně vyhrazených. 

 
6. Je možno pouze litovat, že text, který byl nakonec schválen, neobsahuje zásadnější 

změny v oblasti sociální politiky, zejména s ohledem na rozšíření hlasování 
kvalifikovanou většinou (oproti současné situaci ke změně nedochází). Bylo by však 
nesprávné říci, že Ústava je v tomto ohledu krokem zpátky. Naopak pokroku bylo 
dosaženo v řadě případů: 

 
 - začlenění „plné zaměstnanost“ a „sociálního pokroku“ mezi cíle Unie v úvodních 
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článcích Ústavy, 
  
 - začlenění obecné „sociální klauzule“ na začátku části III, podle níž musí Unie 

při definování a uplatňování politik brát v úvahu „požadavky spojené s podporou 
vysoké úrovně zaměstnanosti, zárukou přiměřené sociální ochrany, bojem proti 
sociálnímu vyloučení a vysokou úrovní vzdělání a výchovy a ochrany lidského 
zdraví“, 

 
 - ustavení právního základu, který umožní, aby byly uznány a chráněny služby 

obecného ekonomického zájmu, 
 
 - výslovné uznání úlohy „sociálních partnerů“ v I. části, zejména sociálního summitu 

tripartity týkajícího se růstu a zaměstnanosti, který má přispět k sociálnímu dialogu. 
 
 Kromě toho nelze zapomínat, že začlenění Charty základních práv do Ústavy 

znamená, že právní předpisy Společenství budou plně uznávat sociální práva 
zakotvená v této Chartě. 

 
7. Konečně, řádný legislativní postup bude platit pro opatření v oblasti sociální 

bezpečnosti, která se budou týkat nároku zaměstnaných i samostatně výdělečně 
činných migrantů na dávky. To bude spojeno s dalším mechanizmem „záchranné 
brzdy“, který bude použit v případech, kdy se členský stát domnívá, že by taková 
opatření „ovlivnila základní aspekty jeho systému sociálního zabezpečení, včetně jeho 
rozsahu, nákladů a finanční struktury, nebo by měla vliv na finanční rovnováhu 
systému“. Může proto žádat, aby byla taková záležitost předána Evropské radě 
(čímž automaticky dojde k pozastavení legislativního postupu). Evropská rada musí 
poté do čtyřech měsíců tuto záležitost buď předat zpět Radě, a umožnit tím 
pokračování procesu, nebo požádat Komisi, aby předložila nový návrh. (V Ústavě 
však není stanoveno, co by se stalo, kdyby Rada nereagovala). 

 
8. Ústava nemění nic v oblasti zdanění, kde i nadále zůstává základním pravidlem 

jednomyslnost. Mezivládní konference nesouhlasila ani s poměrně malým počtem 
případů, u nichž Konvent navrhoval, aby řádný legislativní postup (tj. hlasování 
kvalifikovanou většinou) platil v souvislostí s opatřeními administrativní spolupráce 
a činností zaměřenou na boj proti daňovým podvodům a únikům (poté, co Rada 
jednomyslně rozhodne o tom, že se navrhovaná opatření týkají těchto otázek). 

 
9. Další oblastí, o níž se mnoho diskutovalo, v níž však došlo k relativně malým 

změnám, je oblast ekonomického řízení. Bylo však potvrzeno, že koordinace 
hospodářské politiky a politiky zaměstnanosti je v kompetenci Unie (přestože 
mezivládní konference pozměnila text Konventu, a zdůraznila tak skutečnost, 
že členské státy koordinují své politiky podle opatření dohodnutých uvnitř Unie) 
a byla dopracována specifická opatření pro členské státy, které používají euro jako 
svou měnu. Například rozhodnutí Rady o přijetí eura novými členskými státy 
(navržené Komisí) musí předcházet doporučení přijaté kvalifikovanou většinou 
členských států, které již euro zavedly. 

 
 Kromě toho jsou pracovní postupy pro Euro skupinu stanoveny v protokolu, který je 

přílohou Ústavy. Mezivládní konference přijala také prohlášení o Paktu stability a 
růstu. Pakt byl předmětem vzrušené diskuse mezi některými delegáty, jež vyústila 
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ve schválení změn textu Konventu, který mimo jiné snížil význam navrhované role 
Komise v postupu týkajícím se nadměrného schodku (s doporučeními, která Rada 
adresovala dotčeným členským státům a která byla schválena na základě doporučení 
Komise, nikoli návrhu Komise, jak navrhoval Konvent). 

 
9.3. Společná zahraniční a bezpečnostní politika 
 
1. K podstatným změnám došlo také v oblasti vnějších vztahů. Tyto změny se však spíše 

než rozhodovacího procesu týkají institucionálních opatření. V souladu s vytvořením 
funkce ministra zahraničních věcí (viz oddíl 6.5 výše), jehož představitel bude 
v institucionálním smyslu sedět na dvou „židlích“ a bude odpovídat za provádění 
společné zahraniční a bezpečnostní politiky a koordinaci všech aspektů vnějších 
vztahů EU, Ústava nyní slučuje všechny oblasti zahraniční činnosti EU a vytváří 
samostatnou kapitolu.  

 
 Jednomyslnost bude i nadále pravidlem v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní 

politiky, která bude stále spadat v zásadě pod mezivládní postup a v níž hraje 
Evropská rada dominantní roli. Hlasování kvalifikovanou většinou se bude vztahovat 
pouze na provádění rozhodnutí přijatých Evropskou radou (nebo návrhů předložených 
ministrem zahraničních věcí na žádost Evropské rady) nebo Radou. Byla však učiněna 
opatření týkající se „záchranné brzdy“ v případech, kdy se členský stát bude stavět 
proti přijetí rozhodnutí kvalifikovanou většinou z důvodů, které jsou pro jeho národní 
politiku životně důležité. Pro odpor různých členských států nebyly přijaty ani návrhy 
Konventu (hlasování kvalifikovanou většinou v případě návrhů předložených 
ministrem zahraničních věcí a podporovaných Komisí) ani návrhy italského 
předsednictví (hlasování kvalifikovanou většinou v případě všech návrhů ministra 
zahraničních věcí). Parlament dostal obecné právo být informován a v některých 
případech konzultován. Soudní pravomoc Soudního dvora v oblasti společné 
zahraniční a bezpečnostní politiky je omezena. Ústava však Soudnímu dvoru 
poskytuje pravomoc přezkoumat zákonnost evropských rozhodnutí, která mají 
za následek restriktivní opatření proti jednotlivcům. 

 
2. Největší pokrok, který Ústava přinesla, se týká specifické oblasti společné 

bezpečnostní politiky, v níž mezivládní konference provedla zásadní změny jdoucí 
dokonce dále, než navrhoval Konvent. 

 
 V důsledku toho se stala společná obrana či alespoň formulování společné obranné 

politiky, jejíž zásady již byly schváleny v Maastrichtské dohodě1, realističtější. 
Tato společná bezpečnostní politika poskytuje Unii operační kapacitu založenou 
na civilních i vojenských prostředcích. Hlavními změnami v této souvislosti jsou: 

 
 - revize „Petersbergských“ misí2, 
                                                 
1 Rozhodnutí založit časem společnou obranu přijme Evropská rada jednomyslným hlasováním, přičemž toto 
rozhodnutí bude muset být schváleno členskými státy v souladu s jejich ústavním postupem. 
2 Přidat operace vztahující se k odzbrojení, vojenskému poradenství, stabilizaci po konfliktech a k boji proti 
terorizmu, včetně operací na území třetích zemí, ke stávajícím humanitárním a záchranným úkolům, předcházení 
konfliktům, úkolům souvisejícím se zachováváním míru a úkolům bojových jednotek při řešení krizí, včetně 
obnovení míru. 
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 - založení Evropské agentury pro vyzbrojování, výzkum a vojenské kapacity1, 
 
 - možnost ustavit pomocí rozhodnutí Rady schváleného kvalifikovanou většinou 

trvalou strukturovanou spolupráci v oblasti obrany mezi členskými státy, které mají 
vojenskou kapacitu a politickou vůli se zapojit (podmínky k realizaci této 
strukturované spolupráce jsou stanoveny v protokolu, který je přílohou Ústavy), 

 
 - povinnost vzájemné pomoci a podpory mezi členskými státy, podle níž musejí 

členské státy použít veškeré jim dostupné prostředky na pomoc členskému státu, 
který se stal obětí ozbrojeného útoku na svém území, v souladu s Chartou 
spojených národů a závazky členských států, které jsou členy NATO vůči této 
organizaci. Ústava stanovuje, že tato povinnost nesmí poškodit specifickou povahu 
bezpečnostní a obranné politiky určitých členských států, což je důležitou zárukou 
pro členské státy, které jsou tradičně „neutrální“, 

 
 - s hledem na ochranu hodnot Unie bude moci Rada pověřit vykonáváním úkolu 

skupinu členských států, 
 
 - založení „rozjezdového“ fondu z příspěvků členských států, který bude poskytovat 

prostředky na vojenské výdaje, které nejsou zahrnuty do rozpočtu Unie, 
 
 - stanovení postupu pro rychlý přístup k finančním prostředkům z rozpočtu Unie. 
 
3. Ústava obsahuje také doložku o solidaritě, podle které musejí členské státy poskytnout 

pomoc, každému členskému státu, který se stane obětí teroristického útoku nebo 
živelné pohromy, pokud o to požádá. Opatření pro uplatňování této doložky bude 
přijato rozhodnutím Rady na základě společného návrhu Komise a ministra 
zahraničních věcí. Pokud bude mít toto rozhodnutí dopad na obranu, bude Rada 
rozhodovat jednomyslně. Parlament bude informován. 

 
4. Tento pokrok je proto podstatný a nepodkopává specifickou povahu bezpečnostní 

a obranné politiky určitých členských států či závazků členských států, které jsou 
členy NATO. Mimoto pravděpodobně nepřemění Unii v agresivní vojenský blok, 
jak se někteří obávají. Někdo by jistě šel ještě dále, zejména pokud jde o hlasování 
kvalifikovanou většinou. S ohledem na skutečnost, že se jedná o oblast politiky, 
která je zcela mezivládní, a vzhledem k politickému klimatu, v němž se mezivládní 
konference konala, lze konečný výsledek považovat za poměrně pozitivní. 

 
9.4. Další oblasti vnějších vztahů 
 
1. K pozitivním změnám došlo v oblasti společné obchodní politiky. V ohledem 

na služby a duševní vlastnictví byl její rozsah rozšířen. Byla posílena úloha 
Parlamentu: řádný legislativní postup bude použit ke stanovení opatření k uplatňování 
společné obchodní politiky a Parlament bude dostávat pravidelné zprávy o jednáních 
o mezinárodních dohodách, které nemohou být uzavřeny bez jeho souhlasu. Ústava 

                                                 
1 Hlavním úkolem této agentury je podporovat racionalizaci vojenských kapacit členských států, koordinaci 
obranného technického výzkumu a účelnější využívání vojenských finančních prostředků. 
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také potvrdila to, co se nazývá „kulturní výjimkou“1. 
 
2. A nakonec co se týká humanitární pomoci, Parlament může uvítat vytvoření 

specifického právního základu, který spadá pod řádný legislativní postup a zajišťuje 
založení dobrovolného sboru humanitární pomoci. 

 
 

                                                 
1 V Ústavě je stanoveno, že Rada bude jednat jednomyslně při jednáních o dohodách v oblasti obchodu 
s kulturními a audiovizuálními službami a při jejich uzavírání, které by ohrožovaly kulturní a jazykovou 
různorodost Unie. Mezivládní konference rozšířila tuto „výjimku“ na obchod se sociálními, vzdělávacími 
a zdravotnickými službami, kde by existovalo riziko závažného narušení národní organizace těchto služeb 
a ohrožení odpovědnosti členských států při jejich poskytování. Rada bude také jednat jednomyslně v případech, 
kdy dohody v oblasti obchodu se službami obecně a obchodní aspekty duševního vlastnictví zahrnují ustanovení, 
která si vyžadují jednomyslnost při schvalování vnitřních předpisů. 
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10. Podstatný stupeň flexibility 
 
10.1. Další velice důležitou otázkou je, zda je nový ústavní rámec dostatečně flexibilní, 

aby Unii umožnil přizpůsobit se měnícím se okolnostem a plnit nové úkoly, které se 
v budoucnu mohou vyskytnout. 

 
 Abychom na tuto otázku nalezli odpověď, musíme se zabývat dvěma věcmi: za prvé 

otázkou revize Ústavy a za druhé, zda se tento systém může vyvinout v mezích 
stanovených ústavním rámcem, aniž by bylo nutno revidovat samotnou Ústavu. 

 
1. Nová smlouva obsahuje řadu zřejmých zlepšení revizního postupu, mezi které se řadí 

především poskytnutí Parlamentu práva iniciativy k revizi Ústavy na stejném základě, 
jako je tomu v případě členských států a Komise. Konventu také uděluje postavení 
instituce, jakožto orgánu odpovědného za přípravu revizí, čímž uznává skutečně 
rozhodující úlohu Konventu, kterou sehrál při navrhování textu Ústavy, a omezení 
mezivládní metody. Parlament, který jako první navrhl, aby byla použita metoda 
svolání Konventu, může jen podpořit tuto změnu, která umožní, aby byl revizní proces 
transparentnější a demokratičtější a aby se stal zároveň účinnějším. 

 
 Jedním ze skutečně pozitivních směrů vývoje je skutečnost, že Parlament musí dát 

svůj souhlas, pokud by se Rada rozhodla Konvent nesvolat s odůvodněním, že se 
nejedná o dostatečně zásadní změny. 

 
2. Mezivládní konference bohužel nesplnila očekávání Parlamentu s ohledem na 

zjednodušení revizního postupu. Text obsahuje zjednodušený postup revize ustanovení 
hlavy o vnitřních politikách Unie (za podmínky, že tato revize nezvýší kompetence 
přidělené Unii), avšak tento postup pouze umožňuje Evropské radě obejít svolání 
Konventu (aniž by si vyžádala souhlas Parlamentu). Jednomyslnost a ratifikace všemi 
členskými státy navíc zůstávají pravidlem. 

 
3. Revize Ústavy tak bude nadále požadovat jednomyslnost a ratifikaci všemi členskými 

státy ve všech případech. Různé přednesené návrhy, které se těšily široké podpoře 
Evropského parlamentu a národních parlamentů, by tento požadavek zmírnily 
s ohledem na revizi ustanovení části III (jež jsou dost podrobná a mnohá mají 
pochybnou ústavní hodnotu), přičemž by dodržovaly základní zásadu, že jakékoli další 
zvýšení působnosti Unie by muselo být jednomyslně schváleno členskými státy. 

 
4. Na druhé straně Parlament může pouze uvítat zachování „přemosťujících doložek“ 

(„passerelles“), které navrhl Konvent pro přechod od jednomyslného hlasování 
na hlasování kvalifikovanou většinou v Radě nebo pro přechod od zvláštních 
legislativních postupů k řádnému legislativními postupu. Skutečnost, že toto 
rozhodnutí může Evropská rada přijmout se souhlasem Parlamentu pouze jednomyslně 
– a to pouze pokud žádný z národních parlamentů nepředloží v šestiměsíčním období 
námitky – skýtá přiměřenou záruku, že práva všech členských států budou náležitým 
způsobem respektována a že rozhodnutí bude transparentní a demokraticky platné. 

 
5. Dalším pozitivním aspektem textu nové Ústavy jsou zlepšení učiněná v souvislosti 

s posílenou spoluprací, jejíž význam může v budoucnu vzrůst s ohledem na zásadní 
zvýšení počtu členských států. Při stanovování podmínek nutných k zajištění celkové 
koheze a interinstitucionální jednoty Unie Ústava rozšiřuje rozsah posílené spolupráce 
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(která se nyní může vztahovat na všechny oblasti, které nejsou zahrnuty pod výlučnou 
působnost Unie, zatímco za současných podmínek je obranná politika vyloučena) 
a usnadňuje její navázání. V případě posílené spolupráce se musí sejít alespoň jedna 
třetina členských států a Rada bude hlasovat kvalifikovanou většinou s výjimkou 
otázek společné zahraniční a bezpečnostní politiky, kde bude i nadále vyžadována 
jednomyslnost. Kromě toho požadavek týkající se souhlasu Parlamentu (mimo otázek 
společné zahraniční a bezpečnostní politiky) posílí demokratickou legitimitu 
rozhodnutí o navázání posílené spolupráce. 

 
6. A konečně skutečnost, že se mezivládní konferenci podařilo zachovat „přemosťující 

doložku“ („passerelle“) navrženou Konventem, která usnadní přechod 
ke kvalifikované většině nebo řádnému legislativnímu postupu v rámci mechanizmu 
posílené spolupráce, je také vítaným vývojem. 

 
7. Dobrovolné vystoupení z Unie: poprvé ve smlouvách ustavujících Evropská 

společenství a poté Unii, které byly s výjimkou první Smlouvy, která zakládala 
Evropské společenství uhlí a oceli, výslovně uzavřeny na neomezenou dobu, které 
však nehovořily o možnosti kolektivního nebo individuálního vystoupení z Unie, 
Ústava stanovuje mechanizmus „dobrovolného vystoupení z Unie“ (článek I-60). 
Je nutno podotknout že i přesto, že neexistovala specifická ustanovení, bylo takto 
možno postupovat i dříve podle mezinárodního smluvního práva. Avšak díky tomu, 
že ustanovení o vystoupení jsou nyní výslovně zahrnuta do Ústavy, jsou stanovena 
podrobná opatření pro řešení takové situace a je jasně dáno na vědomí, že žádný 
členský stát se nemusí nadále účastnit tohoto evropského projektu, pokud si to nebude 
jeho obyvatelstvo přát. Spolu s ustanoveními o posílené a strukturované spolupráci to 
jasně říká, že angažovanost v Unii a podpora jejích politik je něčím, pro co je nutno 
se rozhodnout svobodně na základě skutečně politického závazku. 

 
11. Vstup Ústavy v platnost 
 
11.1. Mezivládní konference byla svolána na základě článku 48 Smlouvy o Evropské unii, 

v němž je stanoveno, že nehledě na rozsah změn stávajících smluv, které navrhuje 
(včetně jejich zrušení, jak je stanoveno v článku IV-437 návrhu Ústavy), tyto změny 
nevstoupí v platnost do doby, než budou ratifikovány všemi členskými státy v souladu 
s jejich ústavními požadavky. 

 
11.2. To znamená, že ustanovení článku IV-447 Ústavy se budou vztahovat pouze 

na budoucí ratifikační postupy. V článku IV-447 je stanoveno, že pokud by dva roky 
po zahájení jakéhokoli postupu ratifikace změn Smlouvy zakládající Ústavu mělo 
tento postup ukončit ještě jedna pětina členských států nebo by se u nich při ratifikaci 
vyskytly potíže (což zahrnuje také možnost, že znění smlouvy bude jedním nebo více 
státy zamítnuto), bude tato záležitost předána Evropské radě.  

 
11.3. S ohledem na ratifikaci původní smlouvy zakládající Ústavu, mezivládní konference 

schválila politické prohlášení, jehož podmínky jsou podobné podmínkám článku IV-
447 uvedenému výše a které má být začleněno do závěrečného aktu. 

 
11.4. V minulosti v případech, kdy se v některých členských státech vyskytly v průběhu 
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ratifikace předchozích Smluv problémy, byla záležitost samozřejmě předána Evropské 
radě. Avšak začleněním tohoto ustanovení v souladu s návrhem Konventu se 
mezivládní konference snažila o vyslání politického poselství, že by bylo obtížné 
smířit se s tím, že by nevelká menšina členských států zabránila ostatním v pohybu 
vpřed, zejména s ohledem na skutečnost, že Ústava mimo jiné zakotvila možnost 
dobrovolného vystoupení z Unie a možnost účastnit se posílené nebo strukturované 
spolupráce, v níž se nemusejí angažovat všechny členské státy. Taková situace by 
měla podnítit vyjednávání s cílem najít řešení, které by nejen bralo v úvahu situaci 
v členském státě, který není schopen ratifikovat Ústavu, ale především také situaci 
členských států, které ji přijímají. 

 
III. Celkové hodnocení/doporučení ke schválení Ústavy 
 
1. S ohledem na výše uvedení musí být celkový názor Parlamentu o výsledcích 

mezivládní konference, která byla ukončena v červnu 2004, rozhodně pozitivní s tím, 
že odráží úroveň ambicí, o níž se většina domnívala, že jí nebude možno dosáhnout 
v geopolitickém kontextu, v němž celý proces probíhal od Laekenského prohlášení 
o budoucnosti Evropské unie v prosinci 20011. 

 
2. Postup, pomocí něhož Konvent vypracoval Ústavní smlouvu, byl výjimečný 

s ohledem na účast a na stupeň transparentnosti. Hlavy států nebo vlád poté schválily 
text, který bude předložen k ratifikaci ve všech členských státech. Výsledný dokument 
je výsledkem kompromisu dosaženého mezi různými stranami, zejména národními 
vládami a národními parlamenty, jimž je na národní úrovní svěřena demokratická 
legitimita, Evropským parlamentem a Komisí, které konají jménem institucí EU, 
a občany, a to na individuální úrovni a prostřednictvím organizací občanské 
společnosti. „Kompromis“ však neznamená dohodu na základě nejnižšího společného 
jmenovatele. Naopak, nehledě na uvedený nedostatek jsou ustanovení Ústavy velmi 
ambiciózní, což je něco, co se zdálo být utopií v politickém kontextu, ve kterém práce 
probíhala od té doby, kdy Laekenské prohlášení uvedlo v prosinci 2001 tento proces 
do pohybu. 

 
 Upevnění ústavních základů Unie a jeho institucionálního rámce a racionalizace 

a zjednodušení jejích nástrojů může konečně po dvou desetiletích neustálých reforem 
přinést stabilitu. 

 
 Stabilitu a jistotu, jež se objevují ve všech ústavních textech, doplňují ustanovení, 

která jednak organizují rozvoj rozhodovacího procesu a jednak umožňují využívat 
mechanizmy posílené a/nebo strukturované spolupráce, přičemž je ponechána 
dostatečná pružnost k upravení způsobu, kterým Unie funguje, aby se mohla vyrovnat 
s úkoly, kterým bude v následujících letech čelit. 

 
 Ústava především posiluje demokracii uvnitř Evropské unie, podporuje účinnější 

rozhodování, zřetelněji ukazuje, kdo co v Unii dělá a zjišťuje kompetence, které 
na jedné straně získala Unie a na druhé straně členské státy. Na tiskové konferenci, 
která následovala ukončení práce Konventu, jeho předseda pan Valéry Giscard 
d'Estaing uvedl, že Evropský parlament z Konventu vyšel jako vítěz. Zpravodajové 
se domnívají, že skutečným vítězem je evropské veřejnost, jelikož tento Konvent je 

                                                 
1 Závěry předsednictví, zasedání Evropské rady v Laekenu, dne 14. a 15. prosince 2001 (dokument Rady SN 
300/1/01 REV 1). 
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největším krokem vpřed od Římských smluv z roku 1957, upevňuje naše hodnoty 
a zásady v průběhu podnětného projektu soužití a poskytuje nejlepší prostředky, 
jak se společně vypořádat s dnešními úkoly. 

 
3. S ohledem na výše uvedené by měl Parlament převzít vedoucí úlohu při obhajobě 

a obraně Ústavy a měl by pomáhat podporovat a upevňovat politickou vůli, která je 
nutná k jejímu úplnému zavedení. To by mělo být zahájeno aktivní účastí v diskusích, 
které se konají v souvislosti s ratifikačním procesem. 
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