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• Výzva hlav států nebo předsedů vlád k vytvoření konventu pro revizi smluv

• První návrhy na nové institucionální uspořádání EU

• Zrušení práva veta, větší pravomoci EU v oblasti zdravotnictví, energetiky, obrany a sociální a
hospodářské politiky

• Plné a přímé právo legislativní iniciativy pro Parlament a lepší ochrana základních hodnot

V návaznosti na konferenci o budoucnosti Evropy poslanci Evropského parlamentu zahájili proces revize smluv © European Union
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Parlament ve čtvrtek přijal usnesení, v němž vyzývá Evropskou radu, aby souhlasila se
zahájením procesu změny Smluv EU.
 
Vzhledem k řadě probíhajících a nedávných krizí využili  poslanci svého práva a vyzvali ke
změně Smluv, a to k:
 

Reformě hlasovacích postupů v Radě s cílem posílit akceschopnost Evropské unie,
včetně přechodu od jednomyslného hlasování k hlasování kvalifikovanou většinou v
oblastech, jako jsou sankce, tzv. překlenovací ustanovení a mimořádné události; 
Přizpůsobení pravomocí EU, zejména v oblasti zdraví a přeshraničních zdravotních
hrozeb, v dokončení energetické unie založené na účinnosti a obnovitelných zdrojích
energie v souladu s mezinárodními dohodami o změně klimatu, v obraně a v sociální
a hospodářské politice; 
Zajištění plného provádění evropského pilíře sociálních práv a začlenění sociálního
pokroku spojeného s protokolem o sociálním pokroku do Smluv; 
Zvýšení  odolnosti  hospodářství  EU se zaměřením na malé  a  střední  podniky  a
kontroly  konkurenceschopnosti;  podpoře  investic  zaměřených  na  spravedlivou,
ekologickou  a  digitální  transformaci; 
Umožnění Parlamentu iniciovat, měnit nebo rušit právní předpisy a poskytnutí EP
plných práv spolunormotvůrce v oblasti rozpočtu EU; 
Posílení postupu na ochranu základních hodnot EU a vyjasnění stanovení a důsledků
jejich porušení (článek 7 Smlouvy o EU a Listina základních práv);
 

 
Usnesení bylo přijato ve čtvrtek po plenární rozpravě 355 hlasy (154 bylo proti a 48 se zdrželo
hlasování). 
 
 
Další postup
 
O zřízení konventu rozhodnou prostou většinou hlavy států nebo předsedové vlád 27 členských
států na zasedání Evropské rady. S cílem naplnit očekávání občanů a co nejrychleji využít
výsledky Konference o budoucnosti Evropy řada poslanců vyzvala k tomu, aby se tak stalo při
nejbližší  příležitosti,  tedy  na summitu  EU 23.  a  24.  června.  Konvent  by  se měl  skládat  z
poslanců Evropského parlamentu, komisařů, poslanců vnitrostátních parlamentů a vedoucích
představitelů EU.
 
Očekává se, že Komise v polovině června oznámí, jak hodlá na konferenci navázat. Výbor EP
pro ústavní záležitosti bude v očekávání konventu pokračovat v práci na změnách, které by
Parlament chtěl ve Smlouvách provést.
 
 
Souvislosti
 
Na závěrečném ceremoniálu Konference o budoucnosti Evropy dne 9. května ve Štrasburku
převzali předsedkyně EP Roberta Metsolová, francouzský prezident Emmanuel Macron jménem
předsednictví  Rady  a  předsedkyně  Evropské  komise  Ursula  von  der  Leyenová  od
spolupředsedů výkonné rady konference její  závěrečnou zprávu.  Ta obsahuje  49 návrhů
zahrnujících  více  než  300  opatření  v  9  tématech,  které  vycházejí  ze  178  doporučení
panelových diskusí evropských občanů, příspěvků vnitrostátních panelových diskusí a akcí,
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:12008M048&from=EN
https://www.europarl.europa.eu/plenary/cs/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=53e49559-3a44-04a2-5f24-e9301d82a104&date=20220609
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20220509IPR29102/konference-o-budoucnosti-evropy-uzavira-svou-cinnost
https://www.europarl.europa.eu/committees/cs/afco/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/cs/afco/home/highlights
https://futureu.europa.eu/pages/executive-board?locale=cs
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20220509RES29121/20220509RES29121.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20220429IPR28218/budoucnost-evropy-navrhy-plenarniho-zasedani-konference-smeruji-k-revizi-smluv
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20220429IPR28218/budoucnost-evropy-navrhy-plenarniho-zasedani-konference-smeruji-k-revizi-smluv
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels?locale=cs
https://futureu.europa.eu/pages/ms-section?locale=cs


návrhů evropského setkání mládeže a 43 734 příspěvků k 16 274 návrhům zaznamenaných na
vícejazyčné digitální platformě.
 

Kontakty 
 
 

Další informace
Přijatý text bude k dispozici zde (9.6.2022)
Tisková zpráva: Konference o budoucnosti Evropy uzavírá svou činnost (9.5.2022)
Tisková zpráva: Budoucnost Evropy: Ambiciózní návrhy plenárního zasedání konference
směřují k revizi Smluv EU (30.4.2022)
Think tank EP: Ve stručnosti - Konference o budoucnosti Evropy
Legislativní vlak
Průběh Konference o budoucnosti Evropy
Harmonogram Konference o budoucnosti Evropy
Multimediální materiál (Konference o budoucnosti Evropy)

Kyriakos KLOSIDIS
Press Officer

(+32) 2 28 32357 (BXL)
(+32) 470 96 47 35
kyriakos.klosidis@europarl.europa.eu
@EP_Democracy

Hana RAISSI
Tisková atašé

(+32) 2 28 41587 (BXL)
(+32) 484 27 87 54
hana.raissi@europarl.europa.eu

Irena KUBÁŠKOVÁ
Tisková atašé

(+420) 255 708 267
(+420) 773 135 674
irena.kubaskova@europarl.europa.eu
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https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/zazikm9l59hzxdcu5x4prztdtpb5?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22Kantar%20Report%20March%202022%20Final.en22.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27Kantar%2520Report%2520March%25202022%2520Final.en22.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20220602%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220602T132452Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=6f4c895b5bc7eb9ca195bd9ddd3fb6d8fe9e775c7804ecf6864d6b2c9da86006
https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/zazikm9l59hzxdcu5x4prztdtpb5?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22Kantar%20Report%20March%202022%20Final.en22.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27Kantar%2520Report%2520March%25202022%2520Final.en22.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20220602%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220602T132452Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=6f4c895b5bc7eb9ca195bd9ddd3fb6d8fe9e775c7804ecf6864d6b2c9da86006
http://www.europarl.europa.eu/plenary/cs/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20220509IPR29102/konference-o-budoucnosti-evropy-uzavira-svou-cinnost
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20220429IPR28218/budoucnost-evropy-navrhy-plenarniho-zasedani-konference-smeruji-k-revizi-smluv
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20220429IPR28218/budoucnost-evropy-navrhy-plenarniho-zasedani-konference-smeruji-k-revizi-smluv
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690610/EPRS_ATA(2021)690610_CS.pdf
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-push-for-european-democracy/file-future-of-europe
https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbHNvIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--fbe274ff16e79b4d729dfddfb77a5a6a664da7cf/CoFoE_Process_EN.jpg
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/14587/CoFoE_Timeline__3_.jpg
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/package/conference-on-future-of-europe_17609
https://twitter.com/EP_Democracy
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Tisková atašé

(+420) 255 708 264
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