Ústava – tená sky p ív tivé vydání, které sestavil Jens-Peter Bonde

ÚSTAVA EU
tená sky p ív tivé vydání

Drahý tená i,
toto je kone né zn ní Smlouvy o Ústav pro Evropu, jak bylo schváleno hlavami stát a
vlád v pátek dne 18. ervna, potom upraveno a oficiáln podepsáno na ímském Kapitolu
v pátek dne 29. íjna 2004.
Návrh Ústavy EU jsme tená m zp ehlednili pomocí následujících zásah :
- podtržením nejd ležit jších slov, aby mohli zn ním Ústavy snadno procházet,
- komentá em a k ížovými odkazy po okraji, které jim pomáhají pochopit obsah,
- rozsáhlým rejst íkem, který jim umožní snadno najít pot ebný lánek,
- jasnými symboly p íslušného rozhodovacího postupu: * je vyslechnut názor
Evropského parlamentu (EP) , ** EP m že navrhnout a zamítnout zm ny, *** je
požadován souhlas EP, U = jednomyslnost v Rad , X = kvalifikovaná v tšina v Rad ,
XX = rozší ená kvalifikovaná v tšina,
- tu ný znak * a X ozna uje NOVÉ postupy v porovnání se Smlouvou z Nice,
- ísla uvád ná v kulatých závorkách jsou ísla lánk pokrývajících stejné téma ve
Smlouv z Nice. I stejná slova mohou mít r zný obsah, protože mnohé nové horizontální
lánky v Ústav mohou zm nit význam lánk .
Bude-li Ústava p ijata, m že být jednomyslným rozhodnutím Evropské rady
zm n n požadavek na jednomyslnost na kvalifikovanou v tšinu a zvláštní postup na
ádný legislativní postup dle l. III-396.
Toto vydání (v elektronické form ) je bezplatn k dispozici pro nekomer ní
využití. Je možné si je v n kolika jazycích stáhnout z www.euabc.com. Stáhn te si je
tedy prosím do svého po íta e, umíst te na svou domovskou stránku a zašlete komukoli,
kdo by mohl mít zájem.
Tento dokument je založen na oficiálním dokumentu1, který vypracoval Konvent
a prošel t emi koly zm n: nejd íve p es právní službu Rady2, pak p es hlavy stát a vlád3
lenských stát a potom znovu p es právní odborníky lenských stát a právní službu
Rady. P iložili jsme rovn ž Alternativní zprávu, která byla p edložena hlavám stát a
vlád Konventem pro budoucnost Evropy.
Cht l bych pod kovat svým mnohým inteligentním spolupracovník m a zvlášt
pak n kdejšímu ú edníkovi Komise, Johnu Fitzmauriceovi a zpravodaji Evropského
parlamentu pro ú ely Ústavy, Richardu Corbettovi za jeho etné a cenné korekce; byl
bych pot šen, kdybych obdržel nám ty na další zlepšení dokumentu.
12. prosince 2004
© Jens-Peter Bonde
Telefon: +32 2 28 45 167/ +45-4449 0251
Email: jbonde@europarl.eu.int
www.bonde.dk / www.bonde.com / www.euabc.dk / www.euabc.com

1
2
3

Lze najít na http://european-convention.eu.int
Viz dokument IGC 50/03 http://ue.eu.int/igc/doc_register.asp?content=DOC&lang=EN a
http://ue.eu.int/cms3_applications/Applicatons/igc/doc_register.asp?lang=EN&cmsid=576
IGC 81/04, 85/04 a 87/04 lze najít na http://ue.eu.int
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Zvýrazn né údaje a
poznámky po okraji,
symboly X a * nejsou
sou ástí návrhu Ústavy

NÁVRH ÚSTAVY EU
- tená sky p ív tivé vydání

PREAMBULE

Signatá i z
- Rakouska
- Belgie
- Kypru
- eské republiky
- Dánska
- Estonska
- Finska
- Francie
- ecka
- N mecka
- Ma arska
- Irska
- Itálie
- Lotyšska
- Litvy
- Lucemburska
- Malty
- Nizozemska
- Polska
- Portugalska
- Slovenska
- Slovinska
- Špan lska
- Švédska
- Spojeného království

JEHO VELI ENSTVO KRÁL BELGI AN , PREZIDENT ESKÉ
REPUBLIKY, JEJÍ VELI ENSTVO KRÁLOVNA DÁNSKA,
PREZIDENT SPOLKOVÉ REPUBLIKY N MECKO, PREZIDENT
ESTONSKÉ REPUBLIKY, PREZIDENT ECKÉ REPUBLIKY,
JEHO VELI ENSTVO KRÁL ŠPAN LSKA, PREZIDENT
FRANCOUZSKÉ REPUBLIKY, PREZIDENTKA IRSKA,
PREZIDENT ITALSKÉ REPUBLIKY, PREZIDENT KYPERSKÉ
REPUBLIKY, PREZIDENTKA LOTYŠSKÉ REPUBLIKY,
PREZIDENT LITEVSKÉ REPUBLIKY, JEHO KRÁLOVSKÁ
VÝSOST VELKOVÉVODA LUCEMBURSKA, PREZIDENT
MA ARSKÉ REPUBLIKY, PREZIDENT REPUBLIKY MALTA,
JEJÍ VELI ENSTVO KRÁLOVNA NIZOZEMSKA, SPOLKOVÝ
PREZIDENT RAKOUSKÉ REPUBLIKY, PREZIDENT POLSKÉ
REPUBLIKY, PREZIDENT PORTUGALSKÉ REPUBLIKY,
PREZIDENT REPUBLIKY SLOVINSKO, PREZIDENT
SLOVENSKÉ REPUBLIKY, PREZIDENTKA FINSKÉ
REPUBLIKY, VLÁDA ŠVÉDSKÉHO KRÁLOVSTVÍ, JEJÍ
VELI ENSTVÉ KRÁLOVNA SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ
VELKÉ BRITÁNI A SEVERNÍHO IRSKA,

(Rumunsko, Bulharsko a
Turecko spolupodepsaly
smlouvu s ohledem na sv j
uznaný statut kandidát )

INSPIRUJÍCE se evropským kulturním, náboženským a humanistickým
odkazem, ze kterého vzešly všeobecné hodnoty nedotknutelných a
nezadatelných práv lidských bytostí, demokracie, rovnosti, svobody a
právního státu,

Návrh na zmínku o
k es anských tradicích
odmítnut

P ESV D ENI, že po bolestných zkušenostech nyní již sjednocená
Evropa je odhodlána pokra ovat v nastoupené cest civilizace, pokroku a
prosperity pro blaho všech svých obyvatel, a to i t ch nejzraniteln jších a
nejpot ebn jších; že chce z stat sv tadílem otev eným kultu e, poznání a
spole enskému pokroku; že si p eje prohlubovat ve svém ve ejném život
demokrati nost a transparentnost a usilovat o mír, spravedlnost a
solidaritu na sv t ,

Právní kontinuita

P ESV D ENÍ, že národy Evropy, t ebaže z stávají hrdé na svou
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Evropských
spole enství

identitu a národní historii, jsou odhodlány p ekonat své d ív jší rozpory a
ve stále užším svazku vytvá et sv j spole ný osud,
JISTI si tím, že Evropa, „jednotná v rozmanitosti“, jim poskytuje nejlepší
možnosti k tomu, aby p i zachování práv každého jedince a s v domím
své odpov dnosti v i budoucím generacím a této planet mohli
pokra ovat ve velkém dobrodružství, které z ní iní mimo ádný prostor
pro nad ji lidstva,
ODHODLÁNI pokra ovat v práci dosažené v rámci smluv o založení
Evropských spole enství a Smlouvy o Evropské unii p i zajišt ní
kontinuity acquis communautaire,
VD NI len m Evropského konventu za to, že vypracovali návrh této
Ústavy ve jménu ob an a stát Evropy,

Seznam 25 hlav stát ,
p edsed vlád a
ministr zahrani í
(Rumunsko, Bulharsko
a Turecko podepsaly
záv re ný akt jako
kandidátské zem )

Externí p eklad

JMENOVALI SVÉ ZPLNOMOCN NÉ ZÁSTUPCE, JIMIŽ JSOU:
ZA JEHO VELI ENSTVO KRÁLE BELGI AN ,
Guy VERHOFSTADT
p edseda vlády
Karel DE GUCHT
ministr zahrani ních v cí
ZA PREZIDENTA ESKÉ REPUBLIKY,
Stanislav GROSS
p edseda vlády
Cyril SVOBODA
ministr zahrani ních v cí
ZA JEJÍ VELI ENSTVO KRÁLOVNU DÁNSKA,
Anders Fogh RASMUSSEN
p edseda vlády
Per Stig MØLLER
ministr zahrani ních v cí
ZA PREZIDENTA SPOLKOVÉ REPUBLIKY N MECKO,
Gerhard SCHRÖDER
spolkový kanclé
Joseph FISCHER
spolkový ministr zahrani ních v cí a vicekanclé
ZA PREZIDENTA ESTONSKÉ REPUBLIKY,
Juhan PARTS
p edseda vlády
Kristiina OJULANDOVÁ
ministryn zahrani ních v cí
ZA PREZIDENTA ECKÉ REPUBLIKY,
Kostas KARAMANLIS
p edseda vlády
Petros G. MOLYVIATIS
ministr zahrani ních v cí
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ZA JEHO VELI ENSTVO KRÁLE ŠPAN LSKA,
José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO
p edseda vlády
Miguel Angel MORATINOS CUYAUBÉ
ministr zahrani ních v cí a spolupráce
ZA PREZIDENTA FRANCOUZSKÉ REPUBLIKY,
Jacques CHIRAC
prezident
Jean-Pierre RAFFARIN
p edseda vlády
Michel BARNIER
ministr zahrani ních v cí
ZA PREZIDENTKU IRSKA,
Bertie AHERN
p edseda vlády (Taoiseach)
Dermot AHERN
ministr zahrani ních v cí
ZA PREZIDENTA ITALSKÉ REPUBLIKY,
Silvio BERLUSCONI
p edseda vlády
Franco FRATTINI
ministr zahrani ních v cí
ZA PREZIDENTA KYPERSKÉ REPUBLIKY,
Tassos PAPADOPOULOS
prezident
George IACOVOU
ministr zahrani ních v cí
ZA PREZIDENTKU LOTYŠSKÉ REPUBLIKY,
Vaira V E-FREIBERGOVÁ
prezidentka
Indulis EMSIS
p edseda vlády
Artis PABRIKS
ministr zahrani ních v cí
ZA PREZIDENTA LITEVSKÉ REPUBLIKY,
Valdas ADAMKUS
prezident
Algirdas Mykolas BRAZAUSKAS
p edseda vlády
Antanas VALIONIS
ministr zahrani ních v cí
ZA JEHO KRÁLOVSKOU VÝSOST VELKOVÉVODU
LUCEMBURSKA,
Jean-Claude JUNCKER
p edseda vlády, státní ministr
Jean ASSELBORN
Externí p eklad
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místop edseda vlády, ministr zahrani ních v cí a p ist hovalectví
ZA PREZIDENTA MA ARSKÉ REPUBLIKY,
Ferenc GYURCSÁNY
p edseda vlády
László KOVÁCS
ministr zahrani ních v cí
ZA PREZIDENTA REPUBLIKY MALTA,
The Hon Lawrence GONZI
p edseda vlády
The Hon Michael FRENDO
ministr zahrani ních v cí
ZA JEJÍ VELI ENSTVO KRÁLOVNU NIZOZEMSKA,
Dr. J.P. BALKENENDE
p edseda vlády
Dr. B.R. BOT
ministr zahrani ních v cí
ZA SPOLKOVÉHO PREZIDENTA RAKOUSKÉ REPUBLIKY,
Dr. Wolfgang SCHÜSSEL
spolkový kanclé
Dr. Ursula PLASSNIKOVÁ
spolková ministryn zahrani ních v cí
ZA PREZIDENTA POLSKÉ REPUBLIKY,
Marek BELKA
p edseda vlády
Włodzimierz CIMOSZEWICZ
ministr zahrani ních v cí
ZA PREZIDENTA PORTUGALSKÉ REPUBLIKY,
Pedro Miguel DE SANTANA LOPES
p edseda vlády
António Victor MARTINS MONTEIRO
ministr zahrani ních v cí a portugalských komunit v zahrani í
ZA PREZIDENTA REPUBLIKY SLOVINSKO,
Anton ROP
p edseda vlády
Ivo VAJGL
ministr zahrani ních v cí
ZA PREZIDENTA SLOVENSKÉ REPUBLIKY,
Mikuláš DZURINDA
p edseda vlády
Eduard KUKAN
ministr zahrani ních v cí
ZA PREZIDENTKU FINSKÉ REPUBLIKY,
Matti VANHANEN
p edseda vlády
Erkki TUOMIOJA
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ministr zahrani ních v cí
ZA VLÁDU ŠVÉDSKÉHO KRÁLOVSTVÍ
Göran PERSSON
p edseda vlády
Laila FREIVALDSOVÁ
ministryn zahrani ních v cí
ZA JEJÍ VELI ENSTVO KRÁLOVNU SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ
VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA,
The Rt. Hon Tony BLAIR
p edseda vlády
The Rt. Hon Jack STRAW
Státní tajemník pro zahrani ní v cí a Britské spole enství národ ,
KTE Í se po vým n svých plných mocí, jež byly shledány v dobré a
náležité form , dohodli na t chto ustanoveních:
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ÁST I

HLAVA I:
VYMEZENÍ A CÍLE UNIE
Založení Unie

lánek I-1:
Založení Unie

Je založena jak ob any, 1. Odrážejíc v li ob an a stát Evropy vytvá et spole nou budoucnost,
tak státy
zakládá tato Ústava Evropskou unii, jíž lenské státy sv ují pravomoci
k dosažení spole ných cíl . Unie koordinuje politiky lenských stát
lenské státy sv ují
zam ené na dosažení t chto cíl a vykonává komunitárním zp sobem
Unii pravomoci
pravomoci, které jí lenské státy sv ují.
Je otev ena všem
evropským stát m,
které sdílejí její
hodnoty
Hodnoty Unie
D stojnost, svoboda,
volnost, demokracie,
rovnost, právní stát,
lidská práva a práva
menšin
Cíle Unie

2. Unie je otev ena všem evropským stát m, které ctí její hodnoty a
zavazují se je spole n podporovat.
lánek I-2:
Hodnoty Unie
Unie je založena na hodnotách úcty k lidské d stojnosti, svobody,
demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, v etn
práv p íslušník menšin. Tyto hodnoty jsou spole né lenským stát m ve
spole nosti vyzna ující se pluralismem, nep ípustností diskriminace,
tolerancí, spravedlností, solidaritou a rovností žen a muž .
lánek I-3:
Cíle Unie

Podpora míru, hodnot
a blahobytu

1. Cílem Unie je podporovat mír, své hodnoty a blahobyt svých obyvatel.

Právo, neexistence
vnit ních hranic,
vnit ní trh,
hospodá ská sout ž

2. Unie poskytuje svým ob an m prostor svobody, bezpe nosti a práva
bez vnit ních hranic a vnit ní trh s volnou a nenarušenou sout ží.

3. Unie usiluje o udržitelný rozvoj Evropy, založený na vyváženém
Udržitelný rozvoj, r st, hospodá ském r stu a na cenové stabilit , vysoce konkurenceschopném
cenová stabilita,
sociáln tržním hospodá ství sm ujícím k plné zam stnanosti a
spole enský pokrok,
spole enskému pokroku, s vysokým stupn m ochrany a zlepšování kvality
plná zam stnanost,
životního prost edí. Podporuje v decký a technický pokrok. Bojuje proti
ochrana životního
sociálnímu vylou ení a diskriminaci, podporuje sociální spravedlnost a
prost edí, v decký a
ochranu, rovnost žen a muž , mezigenera ní solidaritu a ochranu práv
technický pokrok, boj
dít te.
proti sociálnímu

Externí p eklad
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vylou ení,
podpora sociální
spravedlnosti, rovnost
muž a žen, mezigenera ní solidarita,
ochrana d tí,
respektování
r znorodosti a
kulturního d dictví

Podporuje hospodá skou, sociální a územní soudržnost a solidaritu mezi
lenskými státy.
Respektuje svou bohatou kulturní a jazykovou r znorodost a dbá na
zachování a rozvoj evropského kulturního d dictví.

Podpora hodnot a
zájm Unie v okolním
sv t

4. Ve svých vztazích s okolním sv tem Unie zastává a podporuje své
hodnoty a zájmy. P ispívá k míru, bezpe nosti, udržitelnému rozvoji této
planety, k solidarit a vzájemné úct mezi národy, volnému a
spravedlivému obchodování, vymýcení chudoby a k ochran lidských
práv, p edevším práv dít te a k p ísnému dodržování a k rozvoji
mezinárodního práva, zejména k dodržování zásad Charty Organizace
spojených národ .

Meze innosti Unie

5. Unie sleduje své cíle vhodnými prost edky na základ pravomocí, které
jsou jí Ústavou sv eny.

Zákaz diskriminace a
„ ty i svobody“ pohybu osob, zboží,
služeb a kapitálu,
svoboda usazování

lánek I-4:
Základní svobody a zákaz diskriminace
1. Uvnit Unie je v souladu s Ústavou zaru en volný pohyb osob, služeb,
zboží a kapitálu, jakož i svoboda usazování.

Zákaz diskriminace dle 2. V oblasti p sobnosti Ústavy, aniž jsou dot ena její zvláštní ustanovení,
státní p íslušnosti
je zakázána jakákoli diskriminace na základ státní p íslušnosti.
Vztahy mezi Unií a
lenskými státy
Rovnost lenských stát
p ed Ústavou.
Je respektována jejich
národní identita

lánek I-5:
Vztahy mezi Unií a lenskými státy
1. Unie ctí rovnost lenských stát p ed Ústavou a jejich národní identitu,
která spo ívá v jejich základních politických a ústavních systémech,
v etn místní a regionální samosprávy. Respektuje základní funkce státu,
zejména ty, které souvisejí se zajišt ním územní celistvosti, udržením
ve ejného po ádku a ochranou národní bezpe nosti.

lenské státy Unii
2. Podle zásady loajální spolupráce se Unie a lenské státy navzájem
pomáhají p i
respektují a pomáhají si p i pln ní úkol vyplývajících z Ústavy.
uplat ování práva Unie
lenské státy plní
povinnosti Unie

Externí p eklad

lenské státy u iní veškerá vhodná obecná i zvláštní opat ení k pln ní
závazk , které vyplývají z Ústavy nebo jsou d sledkem innosti orgán
Unie.
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…a neohrozí cíle Unie

lenské státy usnad ují Unii pln ní jejích úkol a zdrží se všech opat ení,
jež by mohla ohrozit dosažení cíl Unie.

lánek I-6:
P ednost práva Unie:
Veškeré právo Unie má
Právo Unie
p ednost p ed právem
lenských stát a jejich Ústava a právo p ijímané orgány Unie p i výkonu jí sv ených pravomocí
ústavami, podle
mají p ednost p ed právem lenských stát .
Soudního dvora EU –
proti emuž n které
lenské státy
s odvoláním na vlastní
ústavy namítají
Právní subjektivita (t i
pilí e mizí)
Smlouvy s t etími
zem mi ve všech
oblastech
Symboly Unie
- Vlajka
- Hymna
- Heslo
- M na
- Den Evropy
OB ANSTVÍ UNIE
Základní práva
Zahrnutá v Listin
základních práv
P istoupení k Evropské
úmluv
o ochran lidských
práv se nedotkne
nad azenosti práva
Unie
Základní práva se
stávají obecnými
zásadami práva Unie

Externí p eklad

lánek I-7:
Právní subjektivita
Unie má právní subjektivitu.
lánek I-8:
Symboly Unie
Vlajka Unie znázor uje kruh dvanácti zlatých hv zd na modrém pozadí.
Hymna Unie vychází z „Ódy na radost“ z Deváté symfonie Ludwiga van
Beethovena.
Heslo Unie zní: „Jednotná v rozmanitosti“.
M nou Unie je euro.
Den Evropy se v celé Unii slaví 9. kv tna.
HLAVA II:
ZÁKLADNÍ PRÁVA A OB ANSTVÍ UNIE
lánek I-9:
Základní práva
1. Unie uznává práva, svobody a zásady obsažené v Listin základních
práv, která tvo í ást II.
X***/XX***2. Unie p istoupí k Evropské úmluv o ochran lidských práv
a základních svobod. P istoupení k této úmluv se nedotkne pravomocí
Unie vymezených Ústavou.
3. Základní práva, která jsou zaru ena Evropskou úmluvou o ochran
lidských práv a základních svobod a která vyplývají z ústavních tradic
spole ných lenským stát m, tvo í obecné zásady práva Unie.
lánek I-10:
- 13 -

Ústava – tená sky p ív tivé vydání, které sestavil Jens-Peter Bonde
Ob anství EU

Ob anství Unie

Dvojí ob anství:
lenského státu a Unie

1. Každá osoba, která má státní p íslušnost lenského státu, je ob anem
Unie. Ob anství Unie dopl uje ob anství lenského státu, nenahrazuje je.

Práva a povinnosti
ob an Unie:
- volný pohyb a pobyt
na území Unie
- volit a být volen ve
všech obecních a EP
volbách

2. Ob ané Unie mají práva a povinnosti stanovené Ústavou. Mají:
(a) právo svobodn se pohybovat a pobývat na území lenských stát ;
(b) právo volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu a
v obecních volbách v lenském stát , v n mž mají své bydlišt , za
stejných podmínek jako státní p íslušníci tohoto státu;

- diplomatická ochrana (c) na území t etí zem , kde lenský stát, jehož jsou státními p íslušníky,
ve všech lenských
nemá své zastoupení, právo na diplomatickou a konzulární ochranu
státech
kterýmkoli lenským státem za stejných podmínek jako státní p íslušníci
tohoto státu;
- používat kterýkoli
(d) peti ní právo k Evropskému parlamentu, právo obracet se na
jazyk Unie a ve stejném evropského ve ejného ochránce práv a právo obracet se na orgány a
jazyce obdržet odpov
poradní instituce Unie v jednom z jazyk Ústavy a obdržet odpov ve
stejném jazyce.
(Práva a povinnosti
stanovené v této Ústav Tato práva se vykonávají za podmínek a v mezích stanovených Ústavou a
mají p ednost p ed
prost ednictvím opat ení p ijatých na jejím základ .
právem lenských stát ,
viz lánek I-6)
PRAVOMOCI Unie

HLAVA III:
PRAVOMOCI UNIE

Základní zásady

lánek I-11
Základní zásady

Zásady ur ující
pravomoci Unie:

1. Vymezení pravomocí Unie se ídí zásadou sv ení pravomocí. Výkon
t chto pravomocí se ídí zásadami subsidiarity a proporcionality.

Sv ení: právo Unie
2. Podle zásady sv ení pravomocí jedná Unie v mezích pravomocí
musí mít právní základ sv ených jí v Ústav lenskými státy pro dosažení cíl v ní uvedených.
v Ústav , jinak náležejí Pravomoci, které nejsou Ústavou Unii sv eny, náležejí lenským stát m.
pravomoci lenským
stát m
Subsidiarita: Unie
3. Podle zásady subsidiarity jedná Unie v oblastech, které nespadají do její
jedná, jen když m že
výlu né pravomoci, pouze tehdy a do té míry, pokud cíl zamýšlené
být cíl „dosaženo lépe innosti nem že být dosaženo uspokojiv lenskými státy na úrovni
Externí p eklad
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na úrovni Unie“

úst ední, regionální i místní, ale spíše jich, z d vodu rozsahu i ú ink ,
m že být lépe dosaženo na úrovni Unie.

Zásada subsidiarity je
vymezena v p iloženém
protokolu – vnitrostátní Orgány Unie uplat ují zásadu subsidiarity v souladu s Protokolem o
používání zásad subsidiarity a proporcionality. Vnitrostátní parlamenty
parlamenty dbají na
dodržování
dbají na dodržování uvedené zásady v souladu s postupem uvedeným
v tomto protokolu.
Proporcionalita:
„nep ekro it, co je
4. Podle zásady proporcionality nep ekro í obsah ani forma innosti Unie
nezbytné“
rámec toho, co je nezbytné pro dosažení cíl Ústavy.
Orgány Unie uplat ují zásadu proporcionality v souladu s Protokolem o
používání zásad subsidiarity a proporcionality.
Druhy pravomocí
Výlu ná pravomoc
lenské státy mohou
vykonávat legislativní
innost jen když jsou
k tomu zmocn ny EU
nebo provád jí-li akty
EU
Sdílená pravomoc
Legislativní innost
mohou vykonávat
lenské státy i Unie, ale
právo Unie pravomoc
lenských stát
potla uje
Koordinace
hospodá skýchpolitik
lenských stát
Zahrani ní,
bezpe nostní a
obranná politika
Podp rná opat ení
lenské státy
vykonávají legislativní
innost, Unie
koordinuje a p ijímá
podp rné právní akty
Externí p eklad

lánek I-12:
Druhy pravomocí
1. Sv uje-li v ur ité oblasti Ústava Unii výlu nou pravomoc, m že
pouze Unie vytvá et a p ijímat právn závazné akty a lenské státy tak
mohou init pouze tehdy, jsou-li k tomu Unií zmocn ny nebo provád jí-li
akty Unie.

2. Sv uje-li v ur ité oblasti Ústava Unii pravomoc sdílenou s lenskými
státy, mohou v této oblasti vytvá et a p ijímat právn závazné akty Unie i
lenské státy. lenské státy vykonávají svou pravomoc v rozsahu, v jakém
ji Unie nevykonala nebo se ji rozhodla p estat vykonávat.
3. lenské státy koordinují svou hospodá skou politiku a politiku
zam stnanosti v souladu s úpravou uvedenou v ásti III, k jejímuž
stanovení má pravomoc Unie.
4. Unie má pravomoc vymezovat a provád t spole nou zahrani ní a
bezpe nostní politiku v etn postupného vymezení spole né obranné
politiky.

5. V n kterých oblastech a za podmínek stanovených Ústavou má Unie
pravomoc provád t innosti, jimiž podporuje, koordinuje nebo dopl uje
innosti lenských stát , aniž by p itom v t chto oblastech nahrazovala
jejich pravomoc.Právn závazné akty Unie p ijaté na základ ásti III,
které se týkají t chto oblastí, nesm jí harmonizovat právní p edpisy
lenských stát .
- 15 -
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Zákaz harmonizace
Zvláštní právní základy
v ásti III
Výlu ná pravomoc

- celní unie
- pravidla hospodá ské
sout že pro vnit ní trh
- m nová politika pro
zem eurozóny
- biologické mo ské
zdroje
- obchodní politika
- mezinárodní smlouvy
dotýkající se vnit ní
pravomoci

Sdílená pravomoc

6. Rozsah a zp sob výkonu pravomocí Unie ur ují ustanovení ásti III
týkající se jednotlivých oblastí.

lánek I-13:
Oblasti výlu né pravomoci
1. Unie má výlu nou pravomoc v t chto oblastech:
a) celní unie;
b) stanovení pravidel hospodá ské sout že nezbytných pro fungování
vnit ního trhu;
c) m nová politika pro lenské státy, jejichž m nou je euro;
d) zachování biologických mo ských zdroj v rámci spole né politiky
rybolovu;
e) spole ná obchodní politika.
2. Ve výlu né pravomoci Unie je rovn ž uzav ení mezinárodní smlouvy,
pokud je její uzav ení stanoveno legislativním aktem Unie nebo je
nezbytné k tomu, aby Unie mohla vykonávat svou vnit ní pravomoc, nebo
pokud její uzav ení m že ovlivnit spole ná pravidla i zm nit jejich
rozsah.
lánek I-14
Oblasti sdílené pravomoci

Obecné pravidlo: když
nejde o výlu nou
1. Unie sdílí pravomoc s lenskými státy, pokud jí Ústava sv uje
pravomoc nebo
pravomoc, která se netýká oblastí uvedených v láncích I-13 a I-17.
podp rnou innost, jde
o sdílenou pravomoc
Neúplný seznam
sdílených pravomocí,
kdy právo Unie
potla uje národní
pravomoc

2. Sdílená pravomoc se uplat uje v t chto hlavních oblastech:
a) vnit ní trh;
b) sociální politika, pokud jde o hlediska vymezená v ásti III;
c) hospodá ská, sociální a územní soudržnost;
d) zem d lství a rybolov, vyjma zachování biologických mo ských
zdroj ;
e) životní prost edí;
f) ochrana spot ebitele;
g) doprava;
h) transevropské sít ;
i) energetika;
j) prostor svobody, bezpe nosti a práva;

Externí p eklad
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k) spole né otázky bezpe nosti v oblasti ve ejného zdraví, pokud jde o
hlediska vymezená v ásti III.
Oblasti, v nichž Unie
3. Unie má pravomoc vyvíjet innost v oblasti výzkumu, technologického
nem že bránit lenským rozvoje a vesmíru, zejména vymezovat a provád t programy, avšak výkon
stát m v legislativní
této pravomoci nesmí lenským stát m bránit ve výkonu jejich pravomoci.
innosti
4. Unie má pravomoc vyvíjet innost a vést spole nou politiku v oblasti
Rozvojová spolupráce a rozvojové spolupráce a humanitární pomoci, avšak výkon této pravomoci
humanitární pomoc
nesmí lenským stát m bránit ve výkonu jejich pravomoci.
Koordinace
hospodá ských politik

lánek I-15
Koordinace hospodá ských politik a politik zam stnanosti

1. lenské státy koordinují své hospodá ské politiky v rámci Unie. Za
Zvláštní pravidla pro
zem eurozóny I-14.1c; tímto ú elem p ijme Rada ministr opat ení, zejména hlavní sm ry t chto
III-185f; III-194f
politik.
- pro zem mimo
eurozónu I-30.4

Zvláštní ustanovení se vztahují na ty lenské státy, jejichž m nou je euro.

Opat ení k zajišt ní
koordinace politik
zam stnanosti

2. Unie p ijímá opat ení ke koordinaci politik zam stnanosti lenských
stát , zejména vymezováním sm r t chto politik.

Koordinace sociálních
politik

3. Unie m že dávat podn ty pro zajišt ní koordinace sociálních politik
lenských stát .

Zahrani ní a
bezpe nostní politika

lánek I-16
Spole ná zahrani ní a bezpe nostní politika

Unie má pravomoc ve
všech oblastech
zahrani ní,
bezpe nostní a obranné
politiky

1. Pravomoc Unie v otázkách spole né zahrani ní a bezpe nostní politiky
se vztahuje na všechny oblasti zahrani ní politiky a všechny otázky
týkající se bezpe nosti Unie, v etn postupného vymezení spole né
obranné politiky, která by mohla vést ke spole né obran .

Loajalita a vzájemná
solidarita. lenské
státy se zdrží jednání
proti zájm m Unie

2. lenské státy aktivn a bezvýhradn podporují spole nou zahrani ní a
bezpe nostní politiku Unie v duchu loajality a vzájemné solidarity a
respektují innost Unie v této oblasti. Zdrží se jakéhokoli jednání, které je
v rozporu se zájmy Unie nebo m že snižovat ú innost jejího p sobení.

Podp rná innost

lánek I-17:
Oblasti podp rné, koordina ní a dopl kové innosti
Unie má pravomoc vyvíjet podp rnou, koordina ní a dopl kovou innost.
Oblasti této innosti na evropské úrovni jsou

Externí p eklad
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Oblasti podp rné
innosti

a) ochrana a zlepšování lidského zdraví;
b) pr mysl;
c) kultura;
d) cestovní ruch;
e) všeobecné vzd lávání, mládež, sport a odborné vzd lávání;
f) civilní ochrana;
g) správní spolupráce.
lánek I-18:
Doložka flexibility

Doložka flexibility
Pravomoci Unie mohou
být rozší eny na
základ jednomyslnosti
v Rad a souhlasu EP.
Ratifikace
vnitrostátními
parlamenty nebo
referendum nejsou
nutné

U***
1. Ukáže-li se, že k dosažení n kterého z cíl stanovených Ústavou je
nezbytná ur itá innost Unie v rámci politik vymezených v ásti III a
Ústava k této innosti neposkytuje nezbytné pravomoci, p ijme Rada
ministr na návrh Evropské komise a po obdržení souhlasu Evropského
parlamentu jednomysln vhodná opat ení.

Vnitrostátní parlamenty
jsou p edem
2. V rámci postupu pro kontrolu zásady subsidiarity podle l. I-11(3)
informovány
upozorní Evropská komise vnitrostátní parlamenty lenských stát na
návrhy založené na tomto lánku.
Bez harmonizace, když
to Ústava zakazuje
3. Opat ení založená na tomto lánku nesm jí harmonizovat právní
p edpisy lenských stát v p ípadech, kdy Ústava tuto harmonizaci
vylu uje.

ORGÁNY

HLAVA IV:
ORGÁNY A INSTITUCE UNIE
Kapitola I – Institucionální rámec

Jednotný
institucionální rámec
pro všechny oblasti
spolupráce (už bez
Externí p eklad

lánek I-19:
Orgány Unie
1. Unie má institucionální rámec, jehož cílem je:
- podporovat její hodnoty,
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pilí )

- sledovat její cíle,
- sloužit jejím zájm m, zájm m jejích ob an a zájm m lenských stát ,
- zajiš ovat soudržnost, ú innost a kontinuitu jejích politik a inností.

Orgány Unie…

Tento institucionální rámec tvo í:
- Evropský parlament,
- Evropská rada,
- Rada ministr (dále jen „ Rada“ ),
- Evropská komise (dále jen „ Komise“ ),
- Soudní dv r Evropské unie.

…jednají v mezích
Ústavy.
Loajální spolupráce

2. Každý orgán jedná v mezích p sobnosti sv ené mu Ústavou a
v souladu s postupy a podmínkami v ní uvedenými. Orgány mezi sebou
loajáln spolupracují.

Evropský parlament

lánek I-20:
Evropský parlament

- spole n vykonává
1. Evropský parlament vykonává spole n s Radou legislativní a
legislativní innost,
rozpo tovou funkci. Vykonává funkce politické kontroly a konzultace
provádí kontrolu a volí v souladu s podmínkami stanovenými Ústavou. Volí p edsedu Komise.
p edsedu Komise na
základ návrhu
p edsed vlád
2. Evropský parlament se skládá ze zástupc ob an Unie. Jejich po et
Max. 750 len EP,
nesmí p ekro it sedm set padesát. Zastoupení ob an je zajišt no
místa p id lena
pom rným sestupným zp sobem, p i emž je stanovena minimální hranice
pom rným sestupným
šesti len na lenský stát. Žádnému lenskému státu nesmí být p id leno
zp sobem. Minimum 6 více než devadesát šest míst.
míst, maximum 96 míst
U*** Evropská rada p ijme z podn tu Evropského parlamentu a s jeho
souhlasem jednomysln evropské rozhodnutí, kterým stanoví složení
Evropského parlamentu, p i dodržení zásad uvedených v prvním
pododstavci.
lenové EP voleni na 5 3. lenové Evropského parlamentu jsou voleni na dobu p ti let ve
let v p ímých volbách
všeobecných a p ímých volbách svobodným a tajným hlasováním.
P edseda EP a
p edsednictvo
Evropská rada
P edsedové vlád na
„vrcholné sch zce
Unie“
Externí p eklad

4. Evropský parlament volí ze svých len p edsedu a p edsednictvo.
lánek I-21
Evropská rada
1. Evropská rada dává Unii nezbytné podn ty pro její rozvoj a vymezuje
její obecné politické sm ry a priority. Nevykonává legislativní funkci.
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lenové Evropské rady 2. Evropskou radu tvo í hlavy stát nebo p edsedové vlád lenských stát
spole n s jejím p edsedou a p edsedou Komise. Jejího jednání se ú astní
ministr zahrani ních v cí Unie.
tvrtletní zasedání
3. Evropská rada zasedá každé t i m síce; svolává ji její p edseda.
Vyžaduje-li to po ad jednání, mohou lenové Evropské rady rozhodnout,
P edseda m že svolat že každému z nich bude nápomocen n který ministr a v p ípad p edsedy
další zasedání
Komise n který len Komise. Vyžaduje-li to situace, svolá p edseda
mimo ádné zasedání Evropské rady.
Rozhodnutí konsensem,
nikoli jednomysln jako 4. Nestanoví-li Ústava jinak, rozhoduje Evropská rada konsensem.
nyní
P edseda

lánek I-22:
P edseda Evropské rady

P edsedové vlád volí
p edsedu na 2½ roku
- m že být zvolen
dvakrát po sob

1. Evropská rada volí svého p edsedu kvalifikovanou v tšinou na dobu
dva a p l roku s tím, že m že být zvolen dvakrát po sob . V p ípad
p ekážky nebo závažného pochybení m že Evropská rada stejným
postupem jeho funk ní období ukon it.

Úkoly p edsedy

2. P edseda Evropské rady:
a) p edsedá Evropské rad a vede její jednání,
b) ve spolupráci s p edsedou Komise a na základ práce Rady pro obecné
záležitosti zajiš uje p ípravu a kontinuitu jednání Evropské rady,
c) usiluje o usnadn ní soudržnosti a konsensu uvnit Evropské rady,
d) po každém zasedání Evropské rady p edkládá zprávu Evropskému
parlamentu.

Zastupování Unie
v okolním sv t
v záležitostech
týkajících se spole né
zahrani ní a
bezpe nostní politiky

P edseda Evropské rady zajiš uje na své úrovni a v této funkci vn jší
zastupování Unie v záležitostech týkajících se spole né zahrani ní a
bezpe nostní politiky, aniž jsou dot eny pravomoci ministra zahrani ních
v cí Unie.

Žádná vnitrostátní
funkce

3. P edseda Evropské rady nesmí zastávat žádnou vnitrostátní funkci.

Rada ministr

lánek I-23
Rada ministr

- legislativní funkce
1. Rada vykonává spole n s Evropským parlamentem legislativní a
- vymezuje a koordinuje rozpo tovou funkci. Vykonává funkce vymezování politik a koordinace
politiku
v souladu s podmínkami stanovenými Ústavou.
Externí p eklad
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Státní ú edníci, asto
ve funkci ministra,
mohou také zavazovat
lenský stát

2. Rada se skládá z jednoho zástupce každého lenského státu na
ministerské úrovni zmocn ného zavazovat vládu lenského státu, který
zastupuje, a vykonávat hlasovací právo.

Kvalifikovaná v tšina,
od 80. let se nepoužívá
institut
„lucemburského
kompromisu - veta“

3. Nestanoví-li Ústava jinak, rozhoduje Rada kvalifikovanou v tšinou.

Složení Rady

lánek I-24:
Složení Rady ministr

R zná složení

1. Rada zasedá v r zných složeních.

Rada pro obecné
záležitosti
- koordinuje Radu
- p ipravuje zasedání
Evropské rady

2. Rada pro obecné záležitosti zajiš uje soudržnost prací jednotlivých
složení Rady.

Rada pro zahrani ní
v ci vytvá í vn jší
innost EU podle
daných sm r

3. Rada pro zahrani ní v ci vytvá í vn jší innost Unie podle
strategických sm r vymezených Evropskou radou a zajiš uje soudržnost
innosti Unie.

Další složení p ijatá
kvalifikovanou
v tšinou

XX 4. Evropská rada p ijme kvalifikovanou v tšinou evropské rozhodnutí,
kterým stanoví seznam dalších složení Rady.

COREPER –
p ipravuje práci Rady

5. Výbor stálých zástupc vlád lenských stát odpovídá za p ípravu prací
Rady.

Rada zasedá ve ejn ,
když projednává a
hlasuje o legislativ –
požadavek se
nevztahuje na etné
pracovní skupiny

6. Rada zasedá ve ejn , pokud projednává návrh legislativního aktu a
hlasuje o n m. Za tímto ú elem je každé zasedání Rady rozd leno na dv
ásti, kdy první je ur ena k projednávání legislativních akt Unie a druhá
k nelegislativním innostem.

P edsednictví v r zných
složeních Rady rotuje.
Rad pro zahrani ní
v ci trvale p edsedá
ministr zahrani ních
v cí (I-28.3)

XX 7. P edsednictví jednotlivých složení Rady, s výjimkou složení pro
zahrani ní v ci, zajiš ují zástupci lenských stát v Rad na základ
systému rovné rotace v souladu s podmínkami stanovenými evropským
rozhodnutím Evropské rady. Evropská rada rozhoduje kvalifikovanou
v tšinou.

Externí p eklad

Ve spojení s p edsedou Evropské rady a Komisí p ipravuje zasedání
Evropské rady a zajiš uje jejich návaznost.
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Kvalifikovaná v tšina:
Do 2009: 232 z 321
hlas z v tšiny
lenských stát a 62%
obyvatelstva EU
1. 55% lenských
stát , nejmén 15
lenských stát .
2. 65% obyvatelstva
Unie.
3. K zablokování
nejmén 4 lenské
státy
Rozší ená
kvalifikovaná v tšina,
když nejde o návrh
Komise nebo ministra
zahrani ních v cí.
72% lenských stát ,
65% obyvatelstva EU.
Vrcholné sch zky –
kvalifikovaná v tšina
(b žn konsensus).
P edseda nehlasuje.

Evropská komise
Role:
- podporuje obecné
zájmy EU
- dohlíží na uplat ování
práva Unie
- plní rozpo et
- vn jší zastupování
Monopol na iniciativu

P tileté období

Externí p eklad

lánek I-25
Vymezení kvalifikované v tšiny v Evropské rad a v Rad

1. Kvalifikovaná v tšina je vymezena jako nejmén 55% len Rady,
tvo ených nejmén patnácti z nich a zastupujících lenské státy, které
p edstavují nejmén 65% obyvatelstva Unie.
Bloka ní menšinu musí tvo it nejmén ty i
kvalifikovaná v tšina považuje za dosaženou.

lenové Rady, jinak se

2. Odchyln od odstavce 1, pokud Rada nerozhoduje na návrh Komise
nebo ministra zahrani ních v cí Unie, je kvalifikovaná v tšina vymezena
jako nejmén 72% len Rady zastupujících lenské státy, které
p edstavují nejmén 65% obyvatelstva Unie.
3. Odstavce 1 a 2 se vztahují na Evropskou radu, pokud rozhoduje
kvalifikovanou v tšinou.
4. V Evropské rad
hlasování.

se její p edseda a p edseda Komise neú astní
lánek I-26
Evropská komise

1. Komise podporuje obecný zájem Unie a k tomuto ú elu iní vhodné
podn ty. Zajiš uje uplat ování Ústavy a opat ení p ijatých orgány na
jejím základ . Pod kontrolou Soudního dvora Evropské unie dohlíží na
uplat ování práva Unie. Plní rozpo et a ídí programy. Vykonává
koordina ní, výkonné a ídící funkce v souladu s podmínkami
stanovenými Ústavou. S výjimkou spole né zahrani ní a bezpe nostní
politiky a dalších p ípad uvedených v Ústav zajiš uje vn jší zastupování
Unie. iní podn ty k p ijímání jednoletých a víceletých program Unie
s cílem dosáhnout interinstitucionálních dohod.
2. Nestanoví-li Ústava jinak, mohou být legislativní akty Unie p ijaty
pouze na návrh Komise. Ostatní akty se p ijímají na návrh Komise, pokud
tak Ústava stanoví.
3. Funk ní období Komise je p tileté.
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Kritéria prokomisa e
Do r. 2014 po jednom
komisa i za lenský
stát

4. lenové Komise jsou vybíráni podle celkové zp sobilosti a evropanství
z osob, které poskytují veškeré záruky nezávislosti.
5. První Komise jmenovaná podle Ústavy se skládá z jednoho státního
p íslušníka z každého lenského státu, v etn jejího p edsedy a ministra
zahrani ních v cí Unie, který je jedním z jejích místop edsed .

Po r. 2014 budou mít
U 6. Od konce funk ního období Komise uvedené v odstavci 5 se Komise
komisa e jen 2/3
lenských stát , pokud v etn p edsedy a ministra zahrani ních v cí skládá z takového po tu
len , který odpovídá dv ma t etinám po tu lenských stát , nerozhodneEvropská rada
li Rada jednomysln o zm n tohoto po tu.
jednomysln tento
po et nezm ní
Rovná rotace

Maximáln jedno
období bez komisa e
Komise odráží
demografickou a
zem pisnou
r znorodost
Nezávislost

Vyslovení ned v ry,
EP m že vyslovit
ned v ru jen celé
Komisi, nikoli
jednotlivým len m.
Také ministr
zahrani ních v cí Unie
musí odstoupit.
P edseda Komise
Hlavy stát a vlád jej
kvalif. v tšinou
navrhnou
Externí p eklad

lenové Komise jsou vybíráni ze státních p íslušník lenských stát na
základ systému rovné rotace mezi lenskými státy. Tento systém se
stanoví evropským rozhodnutím p ijatým jednomysln Evropskou radou
na základ t chto zásad:
(a) lenské státy jsou s ohledem na po adí a dobu p sobení svých státních
p íslušník jako len Komise naprosto rovnocenní; v d sledku toho
rozdíl mezi celkovými po ty funk ních období vykonávaných státními
p íslušníky jakýchkoli dvou lenských stát nesmí být nikdy vyšší než
jedna;
(b) s výhradou písmene (a) je každá následující Komise složena tak, aby
uspokojivým zp sobem odrážela demografickou a zem pisnou
r znorodost všech lenských stát .
7. Komise vykonává své funkce zcela nezávisle. Aniž je dot en l. I28(2), lenové Komise nevyžadují ani nep ijímají pokyny od žádné vlády,
orgánu, instituce ani jiného subjektu. Zdrží se jakéhokoli jednání
neslu itelného s povahou své funkce nebo pln ním svých úkol .
8. Komise je jako sbor odpov dná Evropskému parlamentu. V souladu
s lánkem III-340 m že Evropský parlament navrhnout vyslovení
ned v ry Komisi. V p ípad p ijetí tohoto návrhu lenové Komise
kolektivn odstoupí ze svých funkcí a ministr zahrani ních v cí Unie
odstoupí ze své funkce v Komisi.

lánek I-27
P edseda Evropské komise

XX***
1. S p ihlédnutím k volbám do Evropského parlamentu a po náležitých
konzultacích navrhne Evropská rada kvalifikovanou v tšinou Evropskému
parlamentu kandidáta na funkci p edsedy Komise. Tohoto kandidáta zvolí
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- EP schválí v tšinou
svých len
- p i neschválení bude
do 1 m síce navržen
nový kandidát
lenové Komise
- Rada a p edseda
Komise p ijmou seznam
komisa
- EP schválí prostou
v tšinou
- Evropská rada je
jmenuje kvalif.
v tšinou
P edseda Komise
rozhoduje o sm rech a
vnit ní organizaci,
jmenuje místop edsedy
a odvolává leny
Ministr zahrani ních
v cí m že být odvolán,
jen když s tím souhlasí
Evropská rada

Evropský parlament v tšinou hlas všech svých len . Nezíská-li
pot ebnou v tšinu, navrhne Evropská rada do jednoho m síce
kvalifikovanou v tšinou nového kandidáta, který bude zvolen Evropským
parlamentem stejným postupem.

2. Rada spole nou dohodou se zvoleným p edsedou p ijme seznam dalších
osob, které navrhuje jmenovat leny Komise. Budou vybráni na základ
návrh lenských stát v souladu s kritérií uvedenými v l. I-26(4)4 a (6),
druhém pododstavci.
P edseda, ministr zahrani ních v cí Unie a ostatní lenové Komise
podléhají jako sbor schválení Evropským parlamentem. Na základ tohoto
schválení jmenuje Evropská rada Komisi kvalifikovanou v tšinou.
3. P edseda Komise:
(a) vymezuje sm ry, v jejichž rámci Komise plní své úkoly;
(b) rozhoduje o vnit ní organizaci Komise, aby zajistil soudržnost,
výkonnost a kolegialitu její innosti;
(c) jmenuje místop edsedy, krom ministra zahrani ních v cí Unie, z ad
len Komise.
len Komise odstoupí, pokud jej k tomu p edseda vyzve. Ministr
zahrani ních v cí Unie odstoupí postupem podle l. I-28(1), pokud jej
k tomu p edseda vyzve.

Ministr zahrani í EU
Volen hlavami stát a
vlád kvalifikovanou
v tšinou, se souhlasem
p edsedy Komise

lánek I-28:
Ministr zahrani ních v cí Unie

XX***
1. Evropská rada jmenuje se souhlasem p edsedy Komise kvalifikovanou
v tšinou ministra zahrani ních v cí Unie. Evropská rada m že jeho
funk ní období stejným postupem ukon it.

Úkoly ministra
zahrani ních v cí

2. Ministr zahrani ních v cí Unie vede spole nou zahrani ní a
bezpe nostní politiku Unie. P ispívá svými návrhy k vytvá ení této
politiky a provádí ji jako zmocn nec Rady. Stejn jedná i v oblasti
spole né bezpe nostní a obranné politiky.

P edsedá Rad pro
zahrani ní v ci

3. Ministr zahrani ních v cí Unie p edsedá Rad pro zahrani ní v ci.

Dv funkce
Externí p eklad

4. Ministr zahrani ních v cí Unie je jedním z místop edsed Komise.
Zajiš uje soudržnost vn jší innosti Unie. V rámci Komise odpovídá za
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Ministr zahrani í je
také místop edsedou
Komise a lenem
Komise pro vn jší
vztahy
Soudní dv r EU

úkoly, které jí p ísluší v oblasti vn jších vztah a za koordinaci dalších
hledisek vn jší innosti Unie. P i pln ní t chto úkol v Komisi, a pouze
pro tyto úkoly, podléhá ministr zahrani ních v cí Unie postup m, které
upravují fungování Komise, v rozsahu, v jakém je to slu itelné s odstavci
2 a 3.
lánek I-29
Soudní dv r Evropské unie

Soudní dv r a Tribunál 1. Soudní dv r Evropské unie se skládá ze Soudního dvora, Tribunálu a
(v sou asnosti soud
specializovaných soud . Zajiš uje dodržování práv p i výkladu a
prvního stupn )
provád ní Ústavy.

Po jednom soudci
z každého lenského
státu plus generální
advokáti jmenovaní na
základ vzájemné
dohody vlád lenských
stát

lenské státy stanoví prost edky nezbytné k zajišt ní ú inné právní
ochrany v oblastech pokrytých právem Unie.
2. Soudní dv r se skládá z jednoho soudce z každého lenského státu. Jsou
mu nápomocni generální advokáti.
Tribunál se skládá z nejmén jednoho soudce z každého lenského státu.

Soudci a generální advokáti Soudního dvora a soudci Tribunálu jsou
vybíráni z osob, které poskytují veškeré záruky nezávislosti a které spl ují
požadavky lánk III-355 a III-356. Jsou jmenováni vzájemnou dohodou
vlád lenských stát na dobu šesti let. Soudci a generální advokáti mohou
být jmenováni opakovan .
Pravomoci Soudního
dvora
- rozhoduje o žalobách
- o p edb žných
otázkách
- v ostatních p ípadech

3. Soudní dv r Evropské unie rozhoduje v souladu s ástí III:
(a) o žalobách podaných lenským státem, orgánem nebo fyzickými i
právnickými osobami,
(b) na žádost vnitrostátních soud o p edb žných otázkách týkajících se
výkladu práva Unie nebo platnosti akt p ijatých orgány,
(c) v ostatních p ípadech uvedených v Ústav .
Kapitola II:

Centrální banka EU

Ostatní orgány a poradní instituce Unie
lánek I-30
Evropská centrální banka

ECB ídí Evropský
systém centrálních
bank (ESCB) a
1. Evropská centrální banka a národní centrální banky tvo í Evropský
m novou politiku, spolu systém centrálních bank. Evropská centrální banka a národní centrální
Externí p eklad
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s národními
centrálními bankami

banky lenských stát , jejichž m nou je euro, tvo í Eurosystém a ídí
m novou politiku Unie.

Prvo adým cílem je
cenová stabilita

2. Evropský systém centrálních bank je ízen rozhodovacími orgány
Evropské centrální banky. Prvo adým cílem Evropského systému
centrálních bank je udržovat cenovou stabilitu. Aniž je dot en tento cíl,
podporuje obecné hospodá ské politiky v Unii se zám rem p isp t
k dosažení jejích cíl . Plní všechny ostatní úkoly centrální banky
v souladu s ástí III a se statutem Evropského systému centrálních bank a
Evropské centrální banky.

ECB má právní
subjektivitu, pouze ona
vydává euro a musí být
nezávislá

3. Evropská centrální banka je orgánem. Má právní subjektivitu. Pouze
ona m že povolovat vydávání eura. Je nezávislá p i výkonu svých
pravomocí a správ svých financí. Orgány, instituce a jiné subjekty Unie,
jakož i vlády lenských stát respektují tuto nezávislost.

lenské státy, které
nep ijaly euro, si
ponechají v m nových
otázkách své pravomoci

4. Evropská centrální banka p ijímá opat ení nezbytná k pln ní svých
úkol podle lánk III-185 až III-191 a III-196 a za podmínek
stanovených statutem Evropského systému centrálních bank a Evropské
centrální banky. V souladu s týmiž lánky si lenské státy, jejichž m nou
není euro, a jejich centrální banky ponechávají své pravomoci v m nové
oblasti.

ECB je konzultována ke 5. Evropská centrální banka je v oblastech spadajících do její p sobnosti
každému návrhu
konzultována ke každému návrhu aktu Unie a ke každému návrhu úpravy
z oblasti její p sobnosti na vnitrostátní úrovni a m že p edkládat stanoviska.
ECB = Evropská
centrální banka
ESCB = celý systém
centrálních bank
Ú etní dv r

6. Rozhodovací orgány Evropské centrální banky, jejich složení a zp sob
fungování jsou vymezeny v láncích III-382 a III-383 a ve statutu
Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky.
lánek I-31:
Ú etní dv r
1. Ú etní dv r je orgánem. Provádí kontrolu ú etnictví Unie.

Úkoly

2. P ezkoumává ú etnictví všech p íjm a výdaj Unie a p esv d uje se o
ádnosti finan ního ízení.

Po jednom lenu za
lenské státy –
naprosto nezávislý

3. Skládá se z jednoho státního p íslušníka každého lenského státu. Jeho
lenové vykonávají své funkce naprosto nezávisle v obecném zájmu Unie.

Poradní instituce

Externí p eklad

lánek I-32
Poradní instituce Unie
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Výbor region , Hosp. a 1. Evropskému parlamentu, Rad a Komisi jsou nápomocny Výbor
sociální výbor
region a Hospodá ský a sociální výbor, které plní poradní funkce.
lenové Výboru
region

2. Výbor region se skládá ze zástupc regionálních a místních
samosprávných celk , kte í bu mají volební mandát v n kterém
regionálním nebo místním samosprávném celku, nebo jsou politicky
odpov dní volenému shromážd ní.

lenové
Hospodá ského a
sociálního výboru

3. Hospodá ský a sociální výbor se skládá ze zástupc organizací
zam stnavatel , zam stnanc a dalších subjekt zastupujících ob anskou
spole nost, zejména v sociáln hospodá ské, ob anské, profesní a kulturní
oblasti.

Zástupci v poradních
institucích musí být
zcela nezávislí

4. lenové Výboru region a Hospodá ského a sociálního výboru nejsou
vázáni žádnými p íkazy. Vykonávají svou funkce zcela nezávisle
v obecném zájmu Unie.

Složení vymezeno v l.
III-386 až III-392

5. Pravidla týkající se složení t chto výbor , jmenování jejich len , jejich
pravomocí a fungování jsou vymezena v láncích III-386 až III-392.

Rada pravideln
p ezkoumává pravidla

Rada pravideln p ezkoumává pravidla uvedená v odstavcích 2 a 3, která
se týkají jejich složení, aby zohlednila hospodá ský, sociální a
demografický vývoj v Unii. K tomuto ú elu p ijímá Rada na návrh
Komise evropská rozhodnutí.

VÝKON PRAVOMOCÍ

HLAVA V:
VÝKON PRAVOMOCÍ UNIE
Kapitola I:

Právní akty

Spole ná ustanovení
lánek I-33:
Právní akty Unie

Zákony, rámcové
zákony, na ízení,
rozhodnutí, doporu ení 1. Pro výkon pravomocí Unie využívají orgány v souladu s ástí III jako
a stanoviska
právní nástroje evropské zákony, evropské rámcové zákony, evropská
na ízení, evropská rozhodnutí, doporu ení a stanoviska.
Zákon: závazný
v celém rozsahu, p ímo 2. Evropský zákon je legislativní akt s obecnou p sobností. Je závazný
v celém rozsahu a p ímo použitelný ve všech lenských státech.
použitelný
Rámcový zákon:
závazný, pokud jde o
Evropský rámcový zákon je legislativní akt, který je závazný pro každý
výsledek, lenské státy
lenský stát, kterému je ur en, pokud jde o výsledek, jehož má být
provád jí
dosaženo, p i emž volba formy a prost edk pro dosažení výsledk se
Na ízení se nyní
ponechává vnitrostátním orgán m.
Externí p eklad

- 27 -

Ústava – tená sky p ív tivé vydání, které sestavil Jens-Peter Bonde
používá k provád ní
legislativních akt . Je
bu závazné v celém
rozsahu, nebo jen
pokud se týká výsledku,
jehož má být dosaženo
Rozhodnutí: rovn ž
závazné v celém
rozsahu, ale jen pro ty,
kterým je ur eno
Doporu ení a
stanoviska: nejsou
závazná
Kompletní seznam
právních nástroj

Evropské na ízení je nelegislativní akt s obecnou p sobností ur ený
k provád ní legislativních akt a n kterých ustanovení Ústavy. M že být
bu závazné v celém rozsahu a p ímo použitelné ve všech lenských
státech, nebo být závazné pro každý lenský stát, kterému je ur eno,
pokud jde o výsledek, jehož má být dosaženo, p i emž volba formy a
prost edk pro dosažení výsledk se ponechává vnitrostátním orgán m.
Evropské rozhodnutí je nelegislativní akt, který je závazný v celém
rozsahu. Pokud jsou v n m uvedeni ti, jimž je ur eno, je závazné pouze
pro n .
Doporu ení a stanoviska nejsou závazná.

2. Posuzují-li Evropský parlament a Rada návrh legislativního aktu, zdrží
se p ijetí akt , které p íslušný legislativní postup pro danou oblast
nestanoví.
lánek I-34
Legislativní akty

Legislativní postup
Obecné pravidlo v l.
III-396 = X**
1. Evropské zákony a rámcové zákony p ijímají spole n Evropský
parlament a Rada na návrh Komise ádným legislativním postupem podle
- Komise navrhne
- Rada rozhodne kvalif. lánku III-396. Nedosp jí-li tyto dva orgány k dohod , není doty ný akt
v tšinou, EP v tšinou
p ijat.
hlas svých len
N kdy p ijímá zákony
jen Rada nebo EP – za
ú asti druhého orgánu

2. Ve zvláštních p ípadech uvedených v Ústav p ijímá evropské zákony a
rámcové zákony Evropský parlament za ú asti Rady nebo Rada za ú asti
Evropského parlamentu zvláštními legislativními postupy.

Ve zvláštních p ípadech
m že návrh podat
3. Ve zvláštních p ípadech uvedených v Ústav mohou být evropské
skupina lenských stát zákony a rámcové zákony p ijímány z podn tu lenských stát nebo
nebo EP
Evropského parlamentu, na doporu ení Evropské centrální banky nebo na
žádost Soudního dvora Evropské unie nebo Evropské investi ní banky.
lánek I-35
Nelegislativní akty
Nelegislativní akty
„Na ízení“ a
„rozhodnutí“ jsou
ur ená k p enesení
pravomoci nebo
k provád ní

Externí p eklad

1. Evropská rada p ijímá evropská rozhodnutí v p ípadech uvedených
v Ústav .
2. Rada a Komise, zejména v p ípadech uvedených v láncích I-36 a I-37,
a Evropská centrální banka ve zvláštních p ípadech uvedených v Ústav
p ijímají evropská na ízení a evropská rozhodnutí.
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Rada, Komise a ECB
mohou p ijímat
rozhodnutí, na ízení a
doporu ení

3. Rada p ijímá doporu ení. Rozhoduje na návrh Komise ve všech
p ípadech, kdy má podle Ústavy p ijmout akt na návrh Komise.
V oblastech, ve kterých je pro p ijetí aktu Unie požadována
jednomyslnost, rozhoduje jednomysln . Komise a ve zvláštních p ípadech
uvedených v Ústav Evropská centrální banka p ijímají doporu ení.

Na ízení v p enesené
pravomoci

lánek I-36:
Evropská na ízení v p enesené pravomoci

Komise m že být
zmocn na k legislativní
innosti týkající se
nepodstatných prvk
(co je nepodstatné?)

X**
1. Evropskými zákony a evropskými rámcovými zákony lze na Komisi
p enést pravomoc p ijímat evropská na ízení v p enesené pravomoci,
kterými se dopl ují nebo pozm ují n které prvky zákona i rámcového
zákona, které nejsou podstatné.

Evropské zákony a rámcové zákony výslovn vymezí cíle, obsah, rozsah a
dobu trvání p enesení pravomoci. Podstatné prvky dané oblasti jsou
vyhrazeny evropským zákon m nebo rámcovým zákon m a nesm jí tedy
být p edm tem p enesení pravomoci.
Akt, kterým se p enáší
na Komisi legislativní
pravomoc, rovn ž
výslovn stanoví, jak se
toto p enesení zrušuje:
- EP nebo Rada se
rozhodnou p enesení
zrušit
- EP nebo Rada mohou
na ízení zablokovat
Kvalifikovaná v tšina
v Rad nebo absolutní
v tšina v EP

Provád cí akty

2. Evropské zákony a rámcové zákony výslovn stanoví podmínky pro
p enesení pravomoci, které mohou být tyto:
(a) Evropský parlament nebo Rada mohou rozhodnout o zrušení p enesení
pravomoci,
(b) evropské na ízení v p enesené pravomoci m že vstoupit v platnost
pouze tehdy, nevysloví-li ve lh t stanovené evropským zákonem nebo
rámcovým zákonem Evropský parlament nebo Rada žádné námitky.

Pro ú ely písmen (a) a (b) se Evropský parlament usnáší v tšinou hlas
všech svých len a Rada rozhoduje kvalifikovanou v tšinou.
lánek I-37:
Provád cí akty

Loajální provád ní
lenskými státy

X**
1. lenské státy p ijmou veškerá nezbytná vnitrostátní právní opat ení
k provedení právn závazných akt Unie.

Když jsou nezbytné
jednotné podmínky,
mohou provád t
Komise a Rada

2. Jsou-li pro provedení právn závazných akt Unie nezbytné jednotné
podmínky, sv í tyto akty provád cí pravomoci Komisi nebo ve
zvláštních, náležit od vodn ných p ípadech a v p ípadech uvedených
v lánku I-40 Rad .

Externí p eklad
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Pravidla pro kontrolu
lenských stát nad
provád cími akty

3. Pro ú ely odstavce 2 evropský zákon p edem stanoví pravidla a obecné
zásady zp sobu, jakým lenské státy kontrolují Komisi p i výkonu
provád cích pravomocí.

Provád cí na ízení a
rozhodnutí

4. Provád cí akty Unie mají formu evropských provád cích na ízení nebo
evropských provád cích rozhodnutí.
lánek I-38:
Zásady spole né právním akt m Unie

Orgány rozhodnou
podle pravidel a zásady
proporcionality
Akt obsahuje d vody,
na nichž je založen

1. Neuvádí-li Ústava druh aktu, který má být p ijat, zvolí jej orgány pro
jednotlivé p ípady v souladu s platnými postupy a se zásadou
proporcionality uvedenou v lánku I-11.
2. Právní akty musí obsahovat od vodn ní a odkazovat na návrhy,
podn ty, doporu ení, žádosti nebo stanoviska požadovaná Ústavou.
lánek I-39:
Vyhlášení a vstup v platnost

Zákony musí být
podepsány p edsedy
p ijímajících orgán

1. Evropské zákony a rámcové zákony p ijaté ádným legislativním
postupem podepisuje p edseda Evropského parlamentu a p edseda Rady.

Vstup v platnost, jak je
v zákonu stanoveno,
nebo dvacet dn po
vyhlášení

Evropské zákony a rámcové zákony se vyhlašují v Ú edním v stníku
Evropské unie a vstupují v platnost dnem, který je v nich stanoven, jinak
dvacátým dnem po vyhlášení.

V ostatních p ípadech je podepisuje p edseda orgánu, který je p ijal.

Na ízení a rozhodnutí 2. Evropská na ízení a evropská rozhodnutí, v kterých není uvedeno,
bez jmenovitého ur ení komu jsou ur ena, podepisuje p edseda orgánu, který je p ijal.
vstupují také v platnost
20 dn po vyhlášení
Evropská na ízení a evropská rozhodnutí, v kterých není uvedeno, komu
jsou ur ena, se vyhlašují v Ú edním v stníku Evropské unie a vstupují
v platnost dnem, který je v nich stanoven, jinak dvacátým dnem po
vyhlášení.
Ostatní rozhodnutí
nabývají ú inku
oznámením

3. Ostatní evropská rozhodnutí, která nejsou uvedena v odstavci 2, se
oznamují t m, jimž jsou ur ena a nabývají ú inku tímto oznámením.
Kapitola II:
Zvláštní ustanovení

Spole ná zahrani ní a
Externí p eklad

lánek I-40:
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bezpe nostní politika
- solidarita mezi
lenskými státy
- ur ení spole ných
zájm
- sbližování inností
Evropská rada ur í
zájmy a cíle Unie a
p ijme rozhodnutí
Minist i zahrani í
mohou rovn ž p ijímat
rozhodnutí

Zvláštní ustanovení týkající se spole né zahrani ní a bezpe nostní politiky
V zásad U*, výjime n X*, X**
1. Evropská unie vede spole nou zahrani ní a bezpe nostní politiku,
založenou na rozvoji vzájemné politické solidarity mezi lenskými státy,
na ur ení otázek obecného zájmu a na stále se zvyšujícím sbližování
inností lenských stát .
2. Evropská rada ur í strategické zájmy Unie a stanoví cíle její spole né
zahrani ní a bezpe nostní politiky. Rada tuto politiku vypracovává
v rámci strategických sm r stanovených Evropskou radou v souladu
s ástí III.
3. Evropská rada a Rada p ijímají nezbytná evropská rozhodnutí.

Sdílená odpov dnost za 4. Spole nou zahrani ní a bezpe nostní politiku provádí ministr
zahrani ních v cí Unie a lenské státy za využití vnitrostátních prost edk
provád ní politiky
a prost edk Unie.
lenské státy se
navzájem konzultují,
než podniknou kroky na
mezinárodní scén

Vzájemná solidarita
mezi lenskými státy

5. S cílem vymezit spole ný p ístup vedou lenské státy v Evropské rad a
v Rad vzájemné konzultace o všech otázkách obecného zájmu týkajících
se spole né zahrani ní a bezpe nostní politiky. D íve než lenský stát
podnikne jakékoli kroky na mezinárodní scén nebo p ijme jakýkoli
závazek, který by mohl mít dopad na zájmy Unie, vede v Evropské rad
nebo v Rad konzultace s ostatními lenskými státy. Sbližováním inností
zajiš ují lenské státy, že je Unie schopná prosazovat své zájmy a hodnoty
na mezinárodní scén . lenské státy jsou mezi sebou solidární.

6. Evropská rada a Rada p ijímají v oblasti spole né zahrani ní a
Jednomyslnost, pokud bezpe nostní politiky evropská rozhodnutí jednomysln , s výjimkou
není uvedeno jinak
p ípad uvedených v ásti III. Rozhodují z podn tu lenského státu, na
v ásti III, lenské státy návrh ministra zahrani ních v cí Unie nebo na návrh tohoto ministra
a ministr zahrani ních s podporou Komise. Evropské zákony a rámcové zákony jsou vylou eny.
v cí Unie p edkládají
návrhy.
Zákony a rámcové
zákony vylou eny
7. Evropská rada m že jednomysln p ijmout evropské rozhodnutí o tom,
Evropská rada m že
že Rada bude v p ípadech jiných než uvedených v ásti III rozhodovat
jednomyslnost zm nit
kvalifikovanou v tšinou.
na kvalifikovanou
v tšinu
8. Evropský parlament je pravideln konzultován k hlavním hledisk m a
EP je konzultován a
základním volbám spole né zahrani ní a bezpe nostní politiky. Je
informován
informován o jejím vývoji.

Externí p eklad
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Obranná politika
Operativní schopnost:
vojenské i civilní
prost edky.
Lze použít mimo EU
k udržení míru,
p edcházení konflikt m
a pro mezinárodní
bezpe nost
O spole né obran je
rozhodováno
jednomysln . Za
nezbytnou m že být
považována ratifikace
lenskými státy

lánek I-41:
Zvláštní ustanovení týkající se spole né bezpe nostní a obranné politiky
U*
1. Spole ná bezpe nostní a obranná politika je nedílnou sou ástí spole né
zahrani ní a bezpe nostní politiky. Zajiš uje Unii operativní schopnost,
která se opírá o civilní a vojenské prost edky. Unie je m že použít pro
mise vedené mimo území Unie k udržení míru, p edcházení konflikt m a
posílení mezinárodní bezpe nosti v souladu se zásadami Charty
Organizace spojených národ . Pln ní t chto úkol je založeno na využití
kapacit poskytnutých lenskými státy.
2. Spole ná bezpe nostní a obranná politika zahrnuje postupné vymezení
rámce spole né obranné politiky Unie. Ta povede ke spole né obran ,
jakmile o tom Evropská rada jednomysln rozhodne. V tomto p ípad
doporu í lenským stát m p ijetí takového rozhodnutí v souladu s jejich
ústavními p edpisy.

Je respektována
zvláštní povaha
obranných politik
n kterých lenských
stát
- neutrální státy
- NATO

Politika Unie podle tohoto lánku se nedotýká zvláštní povahy
bezpe nostní a obranné politiky n kterých lenských stát a uznává
závazky n kterých lenských stát uskute ujících svou spole nou obranu
v rámci Organizace Severoatlantické smlouvy, které vyplývají ze
Severoatlantické smlouvy, a je v souladu se spole nou bezpe nostní a
obrannou politikou vytvo enou v tomto rámci.

Povinnost dát EU
k dispozici vojenské
kapacity ke spln ní
dohodnutých cíl .
Sou ástí spole né
obranné politiky mohou
být mnohonárodní síly

3. Pro provád ní spole né bezpe nostní a obranné politiky dávají lenské
státy Unii k dispozici civilní a vojenské kapacity, aby p isp ly k pln ní
cíl vymezených Radou. lenské státy, které mezi sebou ustavily
mnohonárodní síly, je mohou rovn ž dát k dispozici spole né
bezpe nostní a obranné politice.

Postupné
zdokonalování
vojenských kapacit
Evropská obranná
agentura
Rozhodnutí o
bezpe nostní a obranné
politice p ijímána
jednomysln
Úkoly Unie m že
provád t skupina
Externí p eklad

lenské státy se zavazují, že budou své vojenské kapacity postupn
zdokonalovat. Z ídí se agentura pro oblast rozvoje obranných kapacit,
výzkumu, po izování a vyzbrojování (Evropská obranná agentura), aby
bylo možno ur ovat operativní pot eby, podporovat opat ení k jejich
uspokojování, p ispívat k ur ení a p ípadn k provád ní všech ú elných
opat ení pro posílení výrobní a technologické základny v oblasti obrany,
podílet se na vymezení evropské politiky kapacit a vyzbrojování a
napomáhat Rad p i hodnocení zlepšování vojenských kapacit.
4. Evropská rozhodnutí týkající se spole né bezpe nostní a obranné
politiky v etn t ch, která se týkají zahájení mise podle tohoto lánku,
p ijímá Rada jednomysln na návrh ministra zahrani ních v cí Unie nebo
z podn tu n kterého lenského státu. Ministr zahrani ních v cí Unie m že
p ípadn spole n s Komisí navrhnout, aby byly využity vnitrostátní
prost edky i nástroje Unie.
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provád t skupina
lenských stát
Nov : v rámci Unie
m že probíhat
strukturovaná
spolupráce

5. K zachování hodnot Unie a služb jejím zájm m m že Rada v rámci
Unie pov it provedením mise skupinu lenských stát . Provád ní této
mise se ídí lánkem III-310.
6. lenské státy, jejichž vojenské kapacity spl ují kritéria a které p ijaly
v této oblasti p ísn jší závazky s ohledem na vedení t ch nejnáro n jších
misí, naváží v rámci Unie stálou strukturovanou spolupráci. Tato
spolupráce se ídí lánkem III-312. Nedotýká se ustanovení lánku III309.

Doložka o vzájemné
pomoci – pro
VŠECHNY lenské
státy v p ípad
ozbrojeného napadení

7. Pokud se lenský stát stane na svém území ob tí ozbrojeného napadení,
poskytnou mu ostatní lenské státy pomoc a podporu všemi prost edky,
které jsou v jejich moci, v souladu s lánkem 51 Charty Organizace
spojených národ . Tím není dot ena zvláštní povaha bezpe nostní a
obranné politiky n kterých lenských stát .

To se nedotýká závazk
NATO

Závazky a spolupráce v této oblasti jsou v souladu se závazky v rámci
Organizace Severoatlantické smlouvy, která z stává pro ty lenské státy,
které jsou jejími leny, základem jejich spole né obrany a fórem pro její
provád ní.

EP je konzultován a
informován

8. Evropský parlament je pravideln konzultován k hlavním hledisk m a
základním volbám spole né bezpe nostní a obranné politiky. Je
informován o jejím vývoji.

Justice a vnit ní v ci
Prost edky k vytvo ení
prostoru svobody,
bezpe nosti a práva
- p ijímání zákon
- vzájemné uznávání
soudních rozhodnutí
- spolupráce ve vnit ní
bezpe nosti mezi všemi
orgány

lánek I-42
Zvláštní ustanovení týkající se prostoru svobody, bezpe nosti a práva
X** (obecné pravidlo)
1. Unie vytvá í prostor svobody, bezpe nosti a práva:
(a) p ijímáním evropských zákon a rámcových zákon ur ených, je-li to
nutné, ke sbližování právních p edpis
lenských stát v oblastech
uvedených v ásti III,
(b) podporou vzájemné d v ry mezi p íslušnými orgány lenských stát ,
zejména na základ vzájemného uznávání soudních a mimosoudních
rozhodnutí,

- operativní spolupráce (c) operativní spoluprací p íslušných orgán
lenských stát v etn
všech služeb
policie, celních orgán a dalších orgán specializovaných na p edcházení
trestným in m a jejich odhalování.
Vnitrostátní parlamenty
se podílejí na politické 2. Vnitrostátní parlamenty se mohou v rámci prostoru svobody,
kontrole Europolu a
bezpe nosti a práva podílet na mechanismech hodnocení uvedených
Eurojustu
v lánku III-260. Jsou zapojeny do politické kontroly innosti Europolu a
do hodnocení innosti Eurojustu podle lánk III-276 a III-273.
Externí p eklad
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Zde mají lenské státy a
Komise právo podn tu 3. lenské státy mají právo podn tu v oblasti policejní a soudní
spolupráce v trestních v cech podle lánku III-264.

Doložka k terorismu

lánek I-43:
Doložka solidarity

X*/U*
lenské státy a Unie
1. Pokud je n který lenský stát cílem teroristického útoku nebo ob tí
zasáhnou spole n
p írodní nebo lov kem zp sobené pohromy, jednají Unie a její lenské
proti terorismu a
státy spole n v duchu solidarity. Unie uvede do pohotovosti veškeré
v p ípad p írodní nebo nástroje, které má k dispozici, v etn vojenských prost edk poskytnutých
lov kem zp sobené
lenskými státy, aby:
pohromy
Odvrácení
Ochrana
Pomoc: v p ípad
teroristického útoku

(a) – odvrátila teroristickou hrozbu na území lenských stát ;
- chránila p ed p ípadným teroristickým útokem demokratické instituce a
civilní obyvatelstvo;
- poskytla lenskému státu pomoc na jeho území, pokud o to požádají jeho
politické orgány, v p ípad teroristického útoku;

Pomoc: v p ípad
pohromy

(b) poskytla lenskému státu pomoc na jeho území, pokud o to požádají
jeho politické orgány, v p ípad p írodní nebo lov kem zp sobené
pohromy.

Viz lánek III-329

2. Provád cí pravidla k tomuto lánku jsou uvedena v lánku III-329.
Kapitola III:
Posílená spolupráce

Posílená spolupráce

M že se navázat
v oblastech sdílené
pravomoci a podp rné
innosti
Lze pro to využívat
orgán Unie.
Podpora cíl a
integrace Unie

Externí p eklad

lánek I-44
Posílená spolupráce

X***/U* (k povolení)
X/XX/U (všech lenských stát
spolupráci)

k ú asti na už existující posílené

1. lenské státy, které si v rámci nevýlu né pravomoci Unie p ejí mezi
sebou navázat posílenou spolupráci, se mohou v mezích a za podmínek
uvedených v tomto lánku a v láncích III-416 až III-423 obracet na její
orgány a vykonávat tyto pravomoci p i použití p íslušných ustanovení
Ústavy.
Posílená spolupráce je zam ena na to, aby podporovala cíle Unie,
chránila její zájmy a posilovala její proces integrace. Tato spolupráce je
kdykoli otev ena všem lenským stát m v souladu s lánkem III-418.
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Jen jako poslední
prost edek
Musí se ú astnit 1/3
lenských stát

2. Evropské rozhodnutí o povolení posílené spolupráce p ijme Rada až
jako poslední prost edek, pokud shledá, že cíl této spolupráce nelze
dosáhnout v p im ené lh t Unií jako celkem, a za podmínky, že se jí
zú astní nejmén jedna t etina lenských stát . Rada rozhoduje postupem
podle lánku III-419.
Jen zú astn né státy se 3. Jednání Rady se mohou ú astnit všichni její lenové, avšak na
podílejí na hlasování a hlasování se podílejí pouze lenové Rady zastupující lenské státy
zú astn né na posílené spolupráci.
jsou zapo teny do
ur ení jednomyslnosti
a kvalifikované v tšiny K jednomyslnosti je t eba pouze hlas zástupc zú astn ných lenských
stát .
Kvalifikovanou v tšinu
tvo í 55% lenských
Kvalifikovaná v tšina je vymezena jako nejmén 55% len Rady
stát p edstavujících
zastupujících zú astn né lenské státy, které p edstavují nejmén 65%
65% obyvatelstva EU. obyvatelstva t chto stát .
Bloka ní menšinu 35%
plus 1 lenský stát
Bloka ní menšinu musí tvo it nejmén tolik len Rady, kolik jich
zastupuje nejmén 35% obyvatelstva zú astn ných lenských stát a ješt
Na v domí: 72%
jeden len, jinak se kvalifikovaná v tšina považuje za dosaženou.
lenských stát a 65%
obyvatelstva, když
Odchyln od t etího a tvrtého pododstavce, pokud Rada nerozhoduje na
Rada rozhoduje
návrh Komise nebo ministra zahrani ních v cí Unie, je požadovaná
kvalifikovaná v tšina vymezena jako nejmén 72% len Rady
z vlastního podn tu.
Rozhodnutí zavazují jen zastupujících zú astn né lenské státy, které p edstavují nejmén 65%
zú astn né státy.
obyvatelstva t chto stát .
P istupující zem
nemusí p ijmout
4. Akty p ijaté v rámci posílené spolupráce zavazují pouze zú astn né
rozhodnutí u in ná
lenské státy. Nepokládají se za acquis, které musí být p ijato státy
v rámci posílené
kandidujícími na p istoupení k Unii.
spolupráce
DEMOKRATICKÝ
ŽIVOT
Rovnost
Zásada rovnosti všech
ob an Unie

HLAVA VI:
DEMOKRATICKÝ ŽIVOT UNIE
lánek I-45:
Zásada demokratické rovnosti
Ve všech svých innostech dodržuje Unie zásadu rovnosti svých ob an ,
kterým se dostává ze strany jejích orgán , institucí a jiných subjekt stejné
pozornosti.
lánek I-46:
Zásada zastupitelské demokracie

Zásada zastupitelské
demokracie
Externí p eklad

1. Fungování Unie je založeno na zastupitelské demokracii.
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EP zastupuje ob any
p ímo

2. Ob ané jsou na úrovni Unie p ímo zastoupeni v Evropském parlamentu.

Zástupci v radách jsou
odpov dni svým
vnitrostátním
parlament m nebo
ob an m

lenské státy jsou zastoupeny v Evropské rad svými hlavami stát nebo
p edsedy vlád a v Rad svými vládami, kte í jsou demokraticky
odpov dni bu svým vnitrostátním parlament m, nebo svým ob an m.

Co nejotev en ji a co
nejblíže ob an m

3. Každý ob an má právo podílet se na demokratickém život Unie.
Rozhodnutí jsou p ijímána co nejotev en ji a co nejblíže ob an m.

Evropské politické
strany utvá ejí
evropské v domí

4. Politické strany na evropské úrovni p ispívají k utvá ení evropského
politického v domí a k vyjad ování v le ob an Unie.

Participativní
demokracie
Právo diskutovat o
názorech s orgány
Cesty k dialogu
s ob anskou
spole ností

lánek I-47
Zásada participativní demokracie

X**
1. Orgány dávají vhodnými zp soby ob an m a reprezentativním
sdružením možnost projevovat a ve ejn si vym ovat své názory na
všechny oblasti inností Unie.
2. Orgány udržují otev ený, transparentní a pravidelný
s reprezentativními sdruženími a s ob anskou spole ností.

dialog

Komise konzultuje se
všemi dot enými
stranami

3. Za ú elem zajišt ní soudržnosti a transparentnosti inností Unie vede
Komise s dot enými stranami rozsáhlé konzultace.

Ob anská iniciativa
- možnost požádat
Komisi o podání
návrhu
- milion signatá
- Komise m že
odmítnout
- podrobná pravidla
kvalifikovanou v tšinou

4. Nejmén jeden milion ob an Unie pocházejících z podstatného po tu
lenských stát se m že ujmout iniciativy a vyzvat Komisi, aby v rámci
svých pravomocí p edložila vhodný návrh k otázkám, k nimž je podle
mín ní t chto ob an nezbytné p ijetí právního aktu Unie pro ú ely
provedení Ústavy. Postup a podmínky požadované pro tuto ob anskou
iniciativu, v etn minimálního po tu lenských stát , z nichž musí tito
ob ané pocházet, stanoví evropský zákon.

Sociální dialog
Unie uznává a
podporuje samostatný
sociální dialog

Externí p eklad

lánek I-48:
Sociální partne i a samostatný sociální dialog
S p ihlédnutím k r znorodosti vnitrostátních systém Unie uznává a
podporuje úlohu sociálních partner na své úrovni. Usnad uje mezi nimi
dialog, p i emž uznává jejich samostatnost.
Trojstranná sociální vrcholná sch zka pro r st a zam stnanost p ispívá
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Ve ejný ochránce práv
Volený EP, p ijímá,
p ezkoumává a podává
zprávy o stížnostech na
nesprávný ú ední
postup
Transparentnost
„co nejotev en ji“
Legislativní innost
probíhá ve ejn –
nevztahuje se na
pracovní skupiny, kde
je p ijímána v tšina
rozhodnutí
Právo na p ístup
k dokument m …

k sociálnímu dialogu.

lánek I-49:
Evropský ve ejný ochránce práv

Evropský ve ejný ochránce práv volený Evropským parlamentem p ijímá
stížnosti týkající se nesprávného ú edního postupu p i innosti orgán ,
institucí nebo jiných subjekt Unie za podmínek stanovených Ústavou.
Stížnosti p ezkoumává a podává o nich zprávu. Evropský ve ejný
ochránce práv vykonává svou funkci zcela nezávisle.
lánek I-50:
Transparentní jednání orgán , institucí a jiných subjekt Unie

X**
1. S cílem podpo it ádnou správu a zajistit ú ast ob anské spole nosti
jednají orgány, instituce a jiné subjekty Unie co nejotev en ji.
2. Evropský parlament, jakož i Rada p i projednávání návrhu
legislativního aktu a hlasování o n m zasedají ve ejn .
3. Každý ob an Unie a každá fyzická osoba s bydlišt m nebo právnická
osoba se sídlem v lenském stát má za podmínek uvedených v ásti III
právo na p ístup k dokument m orgán , institucí a jiných subjekt Unie
bez ohledu na použitý nosi .

…podle p edpis , které
EP a Rada p ijaly na
Evropský zákon stanoví obecné zásady a omezení, které z d vodu
základ zákona
ve ejného nebo soukromého zájmu upravují výkon práva na p ístup
k t mto dokument m.
Každý orgán stanoví
svá vlastní specifická
4. Každý orgán, instituce nebo jiný subjekt stanoví v souladu s evropským
pravidla
zákonem uvedeným v odstavci 3 ve svém jednacím ádu zvláštní
ustanovení o p ístupu ke svým dokument m.
Osobní údaje
Ochrana osobních
údaj

lánek I-51:
Ochrana osobních údaj

X**
1. Každý má právo na ochranu osobních údaj , které se jej týkají.

Zpracovávání osobních 2. Evropský zákon nebo rámcový zákon stanoví pravidla o ochran
údaj pod kontrolou
fyzických osob p i zpracovávání osobních údaj orgány, institucemi a
nezávislého orgánu
jinými subjekty Unie a lenskými státy, pokud vykonávají innosti
spadající do oblasti p sobnosti práva Unie, a pravidla o volném pohybu
t chto údaj . Dodržování t chto pravidel podléhá kontrole nezávislými
orgány.

Externí p eklad
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Církve, uznává se jejich
postavení podle
vnitrostátních právních
p edpis – zakazuje se
ale diskriminace mezi
k es any, muslimy i
ateisty

lánek I-52:
Postavení církví a nekonfesních organizací
1. Unie uznává a nep edjímá postavení, které podle vnitrostátních
právních p edpis mají církve a náboženská sdružení i spole enství
v lenských státech.
2. Unie stejným zp sobem uznává postavení, které podle vnitrostátních
právních p edpis mají filozofické a nekonfesní organizace.

EU dialog s církvemi a
dalšími
3. Unie udržuje otev ený, transparentní a pravidelný dialog s t mito
církvemi a organizacemi, p i emž uznává jejich identitu a jejich osobitý
p ínos.
FINANCE
Rozpo et EU

HLAVA VII:
FINANCE UNIE
lánek I-53:
Rozpo tové a finan ní zásady

Rozpo et Unie zahrnuje U*
všechny p íjmy a
1. Pro každý rozpo tový rok musí být veškeré p íjmy a výdaje Unie
výdaje
p edb žn vy ísleny a zahrnuty do rozpo tu Unie v souladu s ástí III.
Vyrovnaný rozpo et

2. Rozpo et musí být vyrovnaný co do p íjm a výdaj .

Výdaje rozpo tu
schváleny zákonem

3. Výdaje v rozpo tu jsou povoleny na dobu ro ního rozpo tového období
v souladu s evropským zákonem podle lánku III-412.

Uskute n ní výdaj je
podmín no pen zi
v rozpo tu a právním
aktem

4. Uskute n ní výdaj zapsaných v rozpo tu vyžaduje p edchozí p ijetí
právn závazného aktu Unie, který stanoví právní základ pro její innost a
pro uskute n ní odpovídajících výdaj v souladu s evropským zákonem
podle lánku III-412, s výjimkou p ípad stanovených tímto zákonem.

Unie si musí být jista,
že m že financovat
p ijímané akty v rámci
limitu vlastních zdroj

5. K zajišt ní rozpo tové kázn nep ijme Unie žádné akty, které by mohly
mít citelný dopad na rozpo et, aniž by byla poskytnuta záruka, že výdaje
vyplývající z t chto akt mohou být financovány v rámci limitu pro
vlastní zdroje Unie a v souladu s víceletým finan ním rámcem podle
lánku I-55.

Zásada ádného
finan ního ízení

6. Rozpo et je pln n v souladu se zásadou ádného finan ního ízení.
lenské státy a Unie spolupracují, aby zajistily využívání položek
zapsaných v rozpo tu v souladu s touto zásadou.

Pravidla pro boj proti
podvod m

7. V souladu s lánkem III-412 bojují Unie a lenské státy proti
podvod m a jiným protiprávním jednáním poškozujícím nebo ohrožujícím
finan ní zájmy Unie.
lánek I-54

Externí p eklad
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Vlastní zdroje Unie

Unie si zajistí
dostate né zdroje

U*/X***
1. Unie si zajistí prost edky nezbytné pro dosažení svých cíl
úsp šné vedení svých politik.

Unie je financována
z vlastních zdroj

2. Aniž jsou dot eny jiné p íjmy, je rozpo et Unie pln
z vlastních zdroj .

Zákon stanoví limity
zdroj Unie a kategorie
rozpo tu, je ale
schvalován všemi
lenskými státy

U* 3. Evropský zákon Rady stanoví ustanovení týkající se systému
vlastních zdroj Unie. V této souvislosti m že z ídit nové kategorie
vlastních zdroj nebo zrušit stávající kategorii. Rada rozhoduje
jednomysln po konzultaci s Evropským parlamentem. Tento zákon
vstoupí v platnost až po schválení lenskými státy v souladu s jejich
ústavními p edpisy.

Podrobná pravidla
kvalif. v tšinou v Rad
a po souhlasu EP

X*** 4. Evropský zákon Rady stanoví provád cí opat ení pro systém
vlastních zdroj Unie, pokud je tak stanoveno evropským zákonem
p ijatým na základ odstavce 3. Rada rozhoduje po obdržení souhlasu
Evropského parlamentu.

a pro

financován

lánek I-55
Víceletý finan ní rámec
U***/U
Víceletý finan ní rámec 1. Víceletý finan ní rámec zajiš uje ádný vývoj výdaj Unie a v rámci
stanoví ro ní horní
limitu jejích vlastních zdroj . V souladu s lánkem III-402 stanoví výši
hranice každé kategorie ro ních horních hranic položek závazk podle kategorie výdaj .
výdaj
Jednomyslnost v Rad
a souhlas EP daný
v tšinou hlas jeho
len

U*** 2. Víceletý finan ní rámec stanoví evropský zákon Rady. Rada
rozhoduje jednomysln po obdržení souhlasu Evropského parlamentu,
který se usnáší v tšinou hlas všech svých len .

Rozpo et uznává
3. Ro ní rozpo et Unie je v souladu s víceletým finan ním rámcem.
víceletý finan ní rámec
Evropská rada m že
jednomyslnost zm nit
na kvalif. v tšinu –
doložka „Passarelle“

EP a Rada stanoví
Externí p eklad

U 4. Evropská rada m že jednomysln p ijmout evropské rozhodnutí,
které Rad umožní p i p ijímání evropského zákona Rady uvedeného
v odstavci 2 rozhodovat kvalifikovanou v tšinou.

X**

lánek I-56:
Rozpo et Unie
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rozpo et
SOUSEDÉ

Evropský zákon stanoví ro ní rozpo et Unie v souladu s lánkem III-404.
HLAVA VIII
UNIE A JEJÍ SOUSEDÉ
lánek I-57:
Unie a její sousedé

Politika v i sousedním 1. Unie rozvíjí se zem mi ve svém sousedství zvláštní vztahy s cílem
stát m
vytvo it prostor prosperity a dobrých sousedských vztah , založený na
hodnotách Unie a vyzna ující se úzkými a mírovými vztahy spo ívajícími
na spolupráci.
Dohody EU se
sousedními státy:
- vzájemná práva
- spole ná innost
- konzultace
LENSTVÍ V EU
Podmínky lenství
Uznávání hodnot Unie
( l. I-2)
Zájemce o lenství
musí:
- zaslat žádost Rad
- informovat EP a
vnitrostátní
parlamenty.
Jednomyslné
rozhodnutí v Rad ,
souhlas EP daný
v tšinou hlas všech
jeho len

2. Pro ú ely odstavce 1 m že Unie s doty nými zem mi uzavírat zvláštní
dohody. Tyto dohody mohou obsahovat vzájemná práva a povinnosti,
jakož i možnost vyvíjet spole nou innost. Jejich provád ní podléhá
pravidelným konzultacím.
HLAVA XI:
LENSTVÍ V UNII
lánek I-58:
Kritéria a postup pro p istoupení k Unii

U***
1. Unie je otev ená všem evropským stát m, které uznávají její hodnoty
uvedené v lánku I-2 a zavazují se k jejich spole né podpo e.
2. Každý evropský stát, který si p eje stát se lenem Unie, m že podat
svou žádost Rad . O této žádosti je informován Evropský parlament a
vnitrostátní parlamenty. Rada rozhoduje jednomysln po konzultaci
s Komisí a po obdržení souhlasu Evropského parlamentu, který se usnáší
v tšinou hlas všech svých len . Podmínky a pravidla p ijetí jsou
p edm tem dohody mezi lenskými státy a kandidátským státem. Tato
dohoda podléhá ratifikaci všemi smluvními státy v souladu s jejich
ústavními p edpisy.

lánek I-59:
Pozastavení práv

Externí p eklad

Pozastavení ur itých práv vyplývajících z lenství v Unii
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Se souhlasem EP m že
Rada 4/5 v tšinou
stanovit, že lenský stát
znamená hrozbu
porušení hodnot Unie
(doložka lex-Rakousko)

Pravidelné
p ezkoumávání
Se souhlasem EP m že
Evropská rada
rozhodnout
jednomysln , že hrozí
trvalé a závažné
porušení hodnot Unie
Rada m že kvalif.
v tšinou pozastavit
ur itá práva lenského
státu, v etn
hlasovacích práv
lenský stát je dále
vázán povinnostmi

XX*** 1. Z od vodn ného podn tu jedné t etiny lenských stát ,
z od vodn ného podn tu Evropského parlamentu nebo na návrh Komise
m že Rada p ijmout evropské rozhodnutí o tom, že existuje z ejmé
nebezpe í, že n který lenský stát závažn poruší hodnoty uvedené
v lánku I-2. Rada rozhoduje v tšinou ty p tin svých len po obdržení
souhlasu Evropského parlamentu.
P ed p ijetím tohoto rozhodnutí vyslechne Rada daný lenský stát a m že
stejným zp sobem podat tomuto státu doporu ení.
Rada pravideln p ezkoumává, zda d vody, které jí k takovému
rozhodnutí vedly, stále trvají.
U*** 2. Z podn tu jedné t etiny lenských stát nebo na návrh Komise
m že Evropská rada p ijmout evropské rozhodnutí o tom, že došlo
k závažnému a trvajícímu porušení hodnot uvedených v lánku I-2 ze
strany lenského státu, poté co daný lenský stát vyzve, aby se k této v ci
vyjád il. Evropská rada rozhoduje jednomysln po obdržení souhlasu
Evropského parlamentu.
X/XX 3. Bylo-li u in no zjišt ní uvedené v odstavci 2, m že Rada
kvalifikovanou v tšinou p ijmout evropské rozhodnutí, kterým se
pozastavují ur itá práva vyplývající pro doty ný lenský stát z použití
Ústavy, v etn hlasovacích práv lena Rady zastupujícího tento stát. Rada
p itom p ihlédne k možným d sledk m takového pozastavení pro práva a
povinnosti fyzických a právnických osob.
V každém p ípad je tento stát nadále vázán povinnostmi, které pro n j
vyplývají z Ústavy.

Pozastavení m že být
zrušeno kvalifikovanou XX 4. Rada m že kvalifikovanou v tšinou p ijmout evropské rozhodnutí,
v tšinou
kterým zm ní nebo zruší opat ení p ijatá podle odstavce 3, jestliže se
zm ní situace, která vedla k p ijetí t chto opat ení.
Sankcionovaný lenský
stát nehlasuje.
5. Pro ú ely tohoto lánku se len Evropské rady nebo Rady zastupující
Zdržení se hlasování se doty ný lenský stát neú astní hlasování a doty ný lenský stát se
nezapo ítává
nezapo ítává p i stanovení jedné t etiny nebo ty p tin lenských stát
podle odstavc 1 a 2. To, že se osobn p ítomní nebo zastoupení lenové
zdrží hlasování, nebrání p ijetí evropských rozhodnutí uvedených
v odstavci 2.
Vymezení rozší ené
kvalifikované v tšiny

Pro p ijímání evropských rozhodnutí uvedených v odstavcích 3 a 4 je
kvalifikovaná v tšina vymezena jako nejmén 72% len Rady
zastupujících zú astn né lenské státy, které p edstavují nejmén 65%
obyvatelstva t chto stát .

Pro pozastavení

Rozhoduje-li Rada poté, co p ijala rozhodnutí o pozastavení hlasovacích
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hlasovacích práv m že
být pot ebná rozší ená
kvalifikovaná v tšina

práv podle odstavce 3, kvalifikovanou v tšinou na základ ustanovení
Ústavy, je kvalifikovaná v tšina vymezena jako v druhém pododstavci,
nebo rozhoduje-li rada na návrh Komise nebo ministra zahrani ních v cí
Unie, jako nejmén 55% len Rady zastupujících zú astn né lenské
státy, které p edstavují nejmén 65% obyvatelstva t chto stát .
V posledním p ípad musí bloka ní menšinu tvo it nejmén tolik len
Rady, kolik jich zastupuje nejmén 35% obyvatelstva zú astn ných
lenských stát a ješt jeden len, jinak se kvalifikovaná v tšina považuje
za dosaženou.

EP: 2/3 v tšina
odevzdaných hlas a
v tšina jeho len

6. Pro ú ely tohoto lánku se Evropský parlament usnáší dvout etinovou
v tšinou odevzdaných hlas , které p edstavují v tšinu všech jeho len .

Vystoupení

lánek I-60:
Dobrovolné vystoupení z Unie

Každý lenský stát
m že vystoupit z Unie

XX***
1. Každý lenský stát se v souladu se svými ústavními p edpisy m že
rozhodnout z Unie vystoupit.

Dohoda o vystoupení
mezi Radou a lenským
státem
- kvalif. v tšinou
v Rad
- a se souhlasem EP

2. lenský stát, který se rozhodne vystoupit, oznámí sv j zám r Evropské
rad . S ohledem na pokyny Evropské rady Unie sjedná a uzav e s tímto
státem dohodu o podmínkách jeho vystoupení, s p ihlédnutím k rámci
jeho budoucích vztah s Unií. Tato dohoda se sjedná v souladu s lánkem
III-325(3). Jménem Unie ji uzav e Rada, která rozhoduje kvalifikovanou
v tšinou po obdržení souhlasu Evropského parlamentu.

Stát m že vystoupit po
2 letech, i když nebude
dohoda uzav ena

3. Tato Ústava p estane být pro doty ný stát použitelná dnem, ke kterému
vstoupí v platnost dohoda o vystoupení, nebo nedojde-li k tomu, dva roky
po oznámení podle odstavce 2, nerozhodne-li Evropská rada jednomysln
po dohod s doty ným lenským státem o prodloužení této lh ty.

Vystupující stát se
nepodílí na jednáních

4. Pro ú ely odstavc 2 a 3 se len Evropské rady nebo Rady, který
zastupuje vystupující lenský stát, nepodílí na jednáních ani evropských
rozhodnutích Rady nebo Evropské rady, která se jej týkají.

Rozší ená
kvalifikovaná v tšina
(72% - 65%)

Kvalifikovaná v tšina je vymezena jako nejmén 72% len Rady
zastupujících zú astn né lenské státy, které p edstavují nejmén 65%
obyvatelstva t chto stát .

Nové p istoupení
postupem jako u
nových len

5. Pokud stát, který z Unie vystoupil, požádá o nové p istoupení, podléhá
tato žádost postupu podle lánku I-58.
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ÁST II
LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE
PREAMBULE
Hodnoty a cíle Unie

Národy Evropy, vytvá ející mezi sebou stále t sn jší unii, se rozhodly
sdílet mírovou budoucnost založenou na spole ných hodnotách.
Unie, v doma si svého duchovního a morálního d dictví, se zakládá na
ned litelných a všeobecných hodnotách lidské d stojnosti, svobody,
rovnosti a solidarity; spo ívá na zásadách demokracie a právního státu. Do
st edu své innosti staví jednotlivce tím, že zavádí ob anství Unie a
vytvá í prostor svobody, bezpe nosti a práva.
Unie p ispívá k zachování a rozvíjení t chto spole ných hodnot p i
rozmanitosti kultur a tradic národ Evropy, národní identity lenských
stát a uspo ádání jejich ve ejné moci na státní, regionální a místní úrovni;
usiluje o podporu vyváženého a udržitelného rozvoje a zajiš uje volný
pohyb osob, služeb, zboží a kapitálu, jakož i svobodu usazování.

Cílem je posílit
ochranu základních
práv

K tomuto ú elu je nezbytné posílit ochranu základních práv s ohledem na
spole enský vývoj, sociální pokrok a v deckotechnologický rozvoj
z eteln jším vyjád ením t chto práv v podob listiny.
P i respektování pravomocí a úkol Unie i zásady subsidiarity potvrzuje
tato listina práva, která vyplývají p edevším z ústavních tradic a
mezinárodních závazk spole ných lenským stát m, z Evropské úmluvy
o ochran lidských práv a základních svobod, ze sociálních chart p ijatých
Unií a Radou Evropy a z judikatury Soudního dvora Evropské unie a
Evropského soudu pro lidská práva. Tuto listinu budou v této souvislosti
soudy Unie a lenských stát vykládat s náležitým z etelem na vysv tlení
vyhotovená pod vedením prezidia Konventu, jež vypracovalo tuto listinu,
a dopln ná pod vedením prezidia Evropského konventu.
Uplat ování t chto práv s sebou nese odpov dnost a povinnosti jak ve
vztahu k druhým tak ve vztahu k lidskému spole enství a budoucím
generacím.
V d sledku toho uznává Unie práva, svobody a zásady, které jsou
vyhlášeny níže.

HLAVA I:
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D STOJNOST
lánek II-61:
Lidská d stojnost

Respektování a
ochrana lidské
d stojnosti

Lidská d stojnost je nedotknutelná. Musí být respektována a chrán na.

Právo na život

1. Každý má právo na život.

Zákaz trestu smrti

2. Nikdo nesmí být odsouzen k trestu smrti ani popraven.

lánek II-62:
Právo na život

lánek II-63:
Právo na nedotknutelnost lidské osobnosti
1. Každý má právo na to, aby byla respektována jeho fyzická a duševní
Fyzická a duševní
nedotknutelnost osoby nedotknutelnost.
V léka ství:
- souhlas osoby
- zákaz výb ru osob
eugenickými praktikami
- zákaz finan ního
prosp chu z lidského
t la
- zákaz reproduk ního
klonování lidských
bytostí
Zákaz mu ení nebo
ponižujícího zacházení
nebo trestu

2. V léka ství a biologii se musí dodržovat zejména:
(a) svobodný a informovaný souhlas dot ené osoby poskytnutý zákonem
stanoveným zp sobem,
(b) zákaz eugenických praktik, zejména t ch, jejichž cílem je výb r
lidských jedinc ,
(c) zákaz využívat lidské t lo a jeho ásti jako takové jako zdroj
finan ního prosp chu,
(d) zákaz reproduk ního klonování lidských bytostí.
lánek II-64:
Zákaz mu ení a nelidského i ponižujícího zacházení anebo trestu
Nikdo nesmí být mu en ani podroben nelidskému
zacházení anebo trestu.

i ponižujícímu

lánek II-65:
Zákaz otroctví a nucené práce
- zákaz otroctví

1. Nikdo nesmí být držen v otroctví nebo nevolnictví.

- zákaz nucené práce

2. Od nikoho se nesmí vyžadovat, aby vykonával nucené nebo povinné
práce.

- zákaz obchodu s lidmi 3. Obchod s lidmi je zakázán.
HLAVA II
Externí p eklad
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Právo na:

SVOBODY
lánek II-66:
Právo na svobodu a bezpe nost

- svobodu a bezpe nost Každý má právo na svobodu a osobní bezpe nost.
lánek II-67:
Respektování soukromého a rodinného života
- soukromý a rodinný
život, obydlí a
Každý má právo na respektování svého soukromého a rodinného života,
obydlí a komunikace.
komunikace
lánek II-68:
Ochrana osobních údaj
- ochrana osobních
údaj
- volný p ístup
k osobním údaj m

Pod nezávislou
kontrolou
Manželství a rodina
- manželství chrán no
vnitrostátním zákonem
Svoboda:

1. Každý má právo na ochranu osobních údaj , které se jej týkají.
2. Tyto údaje musí být zpracovány poctiv , k p esn stanoveným ú el m a
na základ souhlasu dot ené osoby nebo na základ jiného oprávn ného
d vodu stanoveného zákonem. Každý má právo na p ístup k údaj m, které
o n m byly shromážd ny a má právo na jejich opravu.
3. Na dodržování t chto pravidel dohlíží nezávislý orgán.
lánek II-69:
Právo uzav ít manželství a právo založit rodinu
Právo uzav ít manželství a založit rodinu je zaru eno v souladu
s vnitrostátními zákony, které upravují výkon t chto práv.
lánek II-70:
Svoboda myšlení, sv domí a náboženského vyznání

- myšlení
1. Každý má právo na svobodu myšlení, sv domí a náboženského
- sv domí
vyznání. Toto právo zahrnuje svobodu zm nit své náboženské vyznání
- náboženského vyznání nebo p esv d ení, jakož i svobodu projevovat své náboženské vyznání
nebo p esv d ení sám nebo spole n s jinými, a ve ejn nebo soukrom ,
bohoslužbou, vyu ováním, provád ním úkon a zachováváním ob ad .
- odmítnout z d vodu
sv domí
2. Právo odmítnout vykonávat vojenskou službu z d vodu sv domí se
uznává v souladu s vnitrostátními zákony, které upravují výkon tohoto
práva.
lánek II-71:
Svoboda projevu a informací
Svoboda projevu
- informace
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zasahování ve ejné moci a bez ohledu na hranice.
- pluralita sd lovacích
prost edk

2. Svoboda a pluralita sd lovacích prost edk musí být respektována.

- shromaž ování
- sdružování
- odbory

1. Každý má právu na svobodu pokojného shromaž ování a na svobodu
sdružovat se s jinými na všech úrovních, zejména pokud jde o záležitosti
politické, odborové i ob anské, což zahrnuje právo každého zakládat na
ochranu svých zájm odbory a vstupovat do nich.

- politické strany na
úrovni EU

2. Politické strany na úrovni Unie p ispívají k vyjad ování politické v le
ob an Unie.

lánek II-72:
Svoboda shromaž ování a sdružování

lánek II-73:
Svoboda um ní a v d
- um ní
- v da
Právo na:

Um lecká tvorba a v decké bádání nesm jí být omezovány. Akademická
svoboda musí být respektována.
lánek II-74:
Právo na vzd lání

- p ístup ke vzd lání

1. Každý má právo na vzd lání a p ístup k odbornému a dalšímu
vzd lávání.

- bezplatnou povinnou
školní docházku

2. Toto právo zahrnuje možnost bezplatné povinné školní docházky.

V rámci vnitrostátních
zákon mají rodi e
právo zajiš ovat
vzd lání svých d tí
Svoboda:

3. Svoboda zakládat vzd lávací za ízení p í náležitém respektování
demokratických zásad a právo rodi zajiš ovat vzd lání a výchovu svých
d tí ve shod s jejich náboženským, sv tonázorovým a pedagogickým
p esv d ením musí být respektovány v souladu s vnitrostátními zákony,
které upravují jejich výkon.
lánek II-75:
Právo svobodné volby povolání a právo pracovat

- pracovat

1. Každý má právo pracovat a vykonávat svobodn zvolené nebo p ijaté
povolání.

- pohybu pracovník ,
usadit se a poskytovat
služby

2. Každý ob an Unie m že svobodn hledat zam stnání, pracovat, usadit
se nebo poskytovat služby v kterémkoli lenském stát .

- ob ané t etích zemí
mají stejné pracovní

3. Ob ané t etích zemí, kte í jsou oprávn ní pracovat na území lenských
stát , mají právo na pracovní podmínky rovnocenné pracovním
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podmínky jako ob ané
Unie

podmínkám ob an Unie.

- podnikat

Svoboda podnikání se uznává v souladu s právem Unie a vnitrostátními
zákony a zvyklostmi.

Vlastnictví

lánek II-76:
Svoboda podnikání

lánek II-77:
Právo na vlastnictví

Právo vlastnit, užívat a 1. Každý má právo vlastnit zákonn nabytý majetek, užívat jej, nakládat
s ním a odkazovat jej. Nikdo nesmí být zbaven svého majetku s výjimkou
nakládat s majetkem
ve ejného zájmu, v p ípadech a za podmínek, které stanoví zákon, a p i
Vyvlastn ní možné jen poskytnutí spravedlivé náhrady v p im ené lh t . Užívání majetku m že
s poskytnutím
rovn ž být upraveno zákonem v mí e nezbytné z hlediska obecného
spravedlivé náhrady
zájmu.
Duševní vlastnictví

2. Duševní vlastnictví je chrán no.
lánek II-78:
Právo na azyl

Azyl:

Unie uznává Ženevskou Právo na azyl je zaru eno p i dodržování Ženevské úmluvy ze dne 28.
úmluvu o uprchlících
ervence 1951 a Protokolu ze dne 31. ledna 1967 týkajícího se právního
postavení uprchlík a v souladu s Ústavou.
lánek II-79:
Vyst hování, vyhošt ní
Ochrana v p ípad vyst hování, vyhošt ní nebo vydání
a vydání
- zákaz hromadného
vyhošt ní
-

1. Hromadné vyhošt ní je zakázáno.

zákaz vyhošt ní 2. Nikdo nesmí být vyst hován, vyhošt n ani vydán do státu, v n mž mu
p i hrozb
hrozí vážné nebezpe í, že by mohl být vystaven trestu smrti, mu ení nebo
mu ení nebo
jinému nelidskému i ponižujícímu zacházení anebo trestu.
trestu smrti

HLAVA III:
ROVNOST
Zásada rovnosti

lánek II-80:
Rovnost p ed zákonem
P ed zákonem jsou si všichni rovni.
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Zákaz diskriminace na
základ :
pohlaví, rasy, barvy
pleti, etnického nebo
sociálního p vodu,
genetických rys ,
jazyka, náboženského
vyznání nebo
p esv d ení,
politických názor ,
národnostní menšiny,
majetku, narození,
zdravotního postižení,
v ku, sexuální
orientace
- státní p íslušnosti

lánek II-81:
Zákaz diskriminace
1. Zakazuje se jakákoli diskriminace založená zejména na pohlaví, rase,
barv pleti, etnickém nebo sociálním p vodu, genetických rysech, jazyku,
náboženském vyznání nebo p esv d ení, politických názorech i
jakýchkoli jiných názorech, p íslušnosti k národnostní menšin , majetku,
narození, zdravotním postižení, v ku nebo sexuální orientaci.

2. V oblasti p sobnosti Ústavy a aniž jsou dot ena její zvláštní ustanovení
se zakazuje jakákoli diskriminace na základ státní p íslušnosti.
lánek II-82:
Kulturní, náboženská a jazyková rozmanitost

Respektování kulturní,
náboženské a jazykové
Unie respektuje kulturní, náboženskou a jazykovou rozmanitost.
rozmanitosti
Rovnost muž a žen
Zvláštní výhody pro
nedostate n
zastoupené pohlaví jsou
povoleny (pozitivní
diskriminace)

Práva dít te

lánek II-83:
Rovnost žen a muž
Rovnost žen a muž musí být zajišt na ve všech oblastech v etn
zam stnání, práce a odm ny za práci.
Zásada rovnosti nebrání zachování nebo p ijetí opat ení poskytujících
zvláštní výhody ve prosp ch nedostate n zastoupeného pohlaví.

lánek II-84:
Práva dít te

Ochrana a pé e
Svobodné vyjad ování
názor

1. D ti mají právo na ochranu a pé i nezbytnou pro jejich blaho. Mohou
svobodn vyjad ovat své názory. V záležitostech, které se jich dotýkají, se
k t mto názor m musí p ihlížet s ohledem na jejich v k a vysp lost.

Prvo adým hlediskem
je nejvlastn jší zájem
dít te

2. P i všech innostech týkajících se d tí, a už uskute ovaných
ve ejnými orgány nebo soukromými institucemi, musí být nejvlastn jší
zájem dít te prvo adým hlediskem.

Externí p eklad
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Právo na styk s ob ma
rodi i

3. Každé dít má právo udržovat pravidelné osobní vztahy a p ímý styk
s ob ma rodi i, ledaže by to bylo v rozporu s jeho zájmy.

Práva starších osob

lánek II-85:
Práva starších osob

D stojný a nezávislý
život

Unie uznává a respektuje práva starších osob na to, aby vedly d stojný a
nezávislý život a podílely se na spole enském a kulturním život .

Zdravotn postižené
osoby

lánek II-86:
Za len ní osob se zdravotním postižením

Právo na za len ní do
normálního života
spole nosti
SOLIDARITA

Unie uznává a respektuje právo osob se zdravotním postižením na
opat ení, jejichž cílem je zajistit jejich nezávislost, sociální a profesní
za len ní a jejich ú ast na život spole nosti.
HLAVA IV:
SOLIDARITA
lánek II-87:
Právo pracovníka na informování a na projednávání v podniku

Právo pracovník na
informování a
projednávání
Kolektivní vyjednávání
Právo na stávku

Služby zam stnanosti

Pracovníci nebo jejich zástupci musí mít na vhodných úrovních zaru eno
právo na v asné informování a projednávání v p ípadech a za podmínek,
které stanoví právo Unie a vnitrostátní právní p edpisy a zvyklosti.
lánek II-88:
Právo na kolektivní vyjednávání a akce
Pracovníci a zam stnavatelé i jejich p íslušné organizace mají v souladu
s právem Unie a vnitrostátními p edpisy a zvyklostmi právo sjednávat a
uzavírat na vhodných úrovních kolektivní smlouvy a v p ípad konfliktu
zájm vést kolektivní akce na obranu svých zájm , v etn stávky.
lánek II-89:
Právo na p ístup ke službám zam stnanosti
Každý má právo na bezplatné služby zam stnanosti.
lánek II-90:
Ochrana v p ípad neoprávn ného propušt ní

Ochrana p ed
neoprávn ným
propušt ním
Externí p eklad

Každý pracovník má v souladu s právem Unie a s vnitrostátními právními
p edpisy a zvyklostmi právo na ochranu p ed neoprávn ným propušt ním.
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Pracovní podmínky

lánek II-91:
Slušné a spravedlivé pracovní podmínky

Zdraví, bezpe nost a
d stojnost pracovníka

1. Každý pracovník má právo na pracovní podmínky respektující jeho
zdraví, bezpe nost a d stojnost.

Doba odpo inku a
placená dovolená

2. Každý pracovník má právo na stanovení maximální p ípustné pracovní
doby, na denní a týdenní odpo inek a na každoro ní placenou dovolenou.

Zákaz d tské práce

lánek II-92:
Zákaz d tské práce a ochrana mladých lidí p i práci

Zam stnávání d tí se zakazuje. Minimální v k pro p ijetí do zam stnání
Minimální v k pro
zam stnávání je stejný nesmí být nižší než v k pro ukon ení povinné školní docházky, aniž jsou
jako minimální v k pro dot ena pravidla, která jsou p ízniv jší pro mladé lidi a omezené výjimky.
ukon ení povinné
školní docházky
Mladí lidé p ijatí do práce musí práci vykonávat za podmínek
odpovídajících jejich v ku a být chrán ni p ed hospodá ským
Ochrana d tí p ed
vyko is ováním
vyko is ováním a p ed jakoukoli prací, která by mohla ohrozit jejich
bezpe nost, zdraví nebo t lesný, duševní, mravní nebo sociální rozvoj
nebo narušit jejich vzd lávání.
Soulad rodinného a
pracovního života

lánek II-93:
Rodina a pracovní život

Ochrana rodiny
p ed propušt ním
v t hotenství,
placená mate ská
dovolená,
dovolená obou rodi

1. Rodina požívá právní, hospodá ské a sociální ochrany.
2. V zájmu zachování souladu mezi rodinným a pracovním životem má
každý právo na ochranu p ed propušt ním z d vodu spojeného
s mate stvím a právo na placenou mate skou dovolenou a na rodi ovskou
dovolenou po narození nebo osvojení dít te.

Sociální zabezpe ení

lánek II-94:
Sociální zabezpe ení a sociální pomoc

Sociální zabezpe ení
v mezích práva Unie

1. Unie uznává a respektuje nárok na p ístup k dávkám sociálního
zabezpe ení a k sociálním službám zajiš ujícím ochranu v takových
p ípadech, jako je mate ství, nemoc, pracovní úraz, závislost nebo stá í,
jakož i v p ípad ztráty zam stnání, podle pravidel stanovených právem
Unie a vnitrostátními právními p edpisy a zvyklostmi.

Právo na sociální
zabezpe ení

2. Každý, kdo oprávn n pobývá a pohybuje se uvnit Evropské unie, má
nárok na dávky sociálního zabezpe ení a na sociální výhody v souladu
s právem Unie a vnitrostátními p edpisy a zvyklostmi.

Právo na sociální

3. Za ú elem boje proti sociálnímu vylou ení a chudob Unie uznává a

Externí p eklad
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pomoc a pomoc
v oblasti bydlení
poskytovanou t m,
kte í nemají dostate né
prost edky
Právo na zdravotní
pé i

respektuje právo na sociální pomoc a pomoc v oblasti bydlení, jejichž
cílem je zajistit d stojnou existenci pro všechny, kdo nemají dostate né
prost edky, v souladu s pravidly stanovenými právem Unie a
vnitrostátními právními p edpisy a zvyklostmi.

Vysoký stupe , nikoli
„ nejvyšší“ stupe
ochrany zdraví

Každý má právo na p ístup k preventivní zdravotní pé i a na obdržení
léka ské pé e za podmínek stanovených vnitrostátními právními p edpisy
a zvyklostmi. P i vymezování a provád ní všech politik a inností Unie je
zajišt n vysoký stupe ochrany lidského zdraví.

P ístup ke službám
obecného
hospodá ského zájmu
v mezích práva Unie

lánek II-95:
Ochrana zdraví

lánek II-96:
P ístup ke službám obecného hospodá ského zájmu
Unie v souladu s Ústavou a s cílem podpo it sociální a územní soudržnost
Unie uznává a respektuje p ístup ke službám obecného hospodá ského
zájmu tak, jak je stanoven vnitrostátními právními p edpisy a zvyklostmi.

Životní prost edí

lánek II-97:
Ochrana životního prost edí

Vysoká, nikoli
„ nejvyšší“ úrove
ochrany

Vysoká úrove ochrany životního prost edí a zvyšování jeho kvality musí
být za len ny do politik Unie a zajišt ny v souladu se zásadou
udržitelného rozvoje.

Ochrana spot ebitele
„ Vysoká úrove “

lánek II-98:
Ochrana spot ebitele
V politikách Unie je zajišt na vysoká úrove ochrany spot ebitele.
HLAVA V:
OB ANSKÁ PRÁVA

Volby do EP
Volit a být volen ve
volbách do EP v zemi,
kde žijete

lánek II-99:
Právo volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu
1. Každý ob an Unie má právo volit a být volen ve volbách do
Evropského parlamentu v lenském stát , v n mž má bydlišt , za stejných
podmínek jako státní p íslušníci tohoto státu.

P ímé a tajné hlasování 2. lenové Evropského parlamentu jsou voleni v p ímých a všeobecných
volbách svobodným a tajným hlasováním.
lánek II-100:
Právo volit a být volen
Právo volit a být volen v obecních volbách
v obecních volbách
Externí p eklad
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- nevztahuje se na
celostátní volby

ádná správa

Každý ob an Unie má právo volit a být volen v obecních volbách
v lenském stát , v n mž má bydlišt , za stejných podmínek jako státní
p íslušník tohoto státu.
lánek II-101:
Právo na ádnou správu

Nestranné, spravedlivé 1. Každý má právo na to, aby jeho záležitosti byly orgány, institucemi a
a v p im ené lh t
jinými subjekty Unie ešeny nestrann , spravedliv a v p im ené lh t .
provedené vy ízení
Právo zahrnuje:
- být vyslechnut
- mít p ístup k osobním
spis m
- d vody rozhodnutí

2. Toto právo zahrnuje p edevším:
a) právo každého být vyslechnut p ed p ijetím jemu ur eného
individuálního opat ení, které by se jej mohlo nep ízniv dotknout;
b) právo každého na p ístup ke spisu, který se jej týká, p i respektování
oprávn ných zájm d v rnosti a profesního a obchodního tajemství;
c) povinnost správních orgán od vod ovat svá rozhodnutí.

Právo na náhradu škod 3. Každý má právo na to, aby mu Unie v souladu s obecnými zásadami
zp sobených Unií
spole nými právním ád m lenských stát nahradila škodu zp sobenou
jejími orgány nebo jejími zam stnanci p i výkonu jejich funkce.
Písemn se obracet na
orgány v kterémkoli
jazyce Unie a obdržet
odpov ve stejném
jazyce

4. Každý se m že písemn obracet na orgány Unie v jednom z jazyk
Ústavy a musí obdržet odpov ve stejném jazyce.

P ístup k dokument m

lánek II-102
Právo na p ístup k dokument m

(pokud to zákony Unie
nezakazují nebo
neomezují)

Každý ob an Unie a každá fyzická osoba s bydlišt m nebo právnická
osoba se sídlem v lenském stát má právo na p ístup k dokument m
orgán , institucí a jiných subjekt Unie bez ohledu na použitý nosi .
lánek II-103:
Ve ejný ochránce práv
Evropský ve ejný ochránce práv
- Vyšet uje nesprávné
ú ední postupy (viz také Každý ob an Unie a každá fyzická osoba s bydlišt m nebo právnická
lánek I-49 o ve ejném osoba se sídlem v lenském stát má právo obracet se na evropského
ochránci práv)
ve ejného ochránce práv v p ípad nesprávného ú edního postupu orgán ,
institucí nebo jiných subjekt Unie, s výjimkou Soudního dvora Evropské
unie p i výkonu jeho soudních pravomocí.
lánek II-104:
Peti
ní právo
Petice k EP

Externí p eklad
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Ob ané EU mají
peti ní právo k EP

Každý ob an Unie a každá fyzická osoba s bydlišt m nebo právnická
osoba se sídlem v lenském stát má peti ní právo k Evropskému
parlamentu.

Volný pohyb a pobyt

lánek II-105:
Volný pohyb a pobyt

- právo všech ob an
Unie

1. Každý ob an Unie má právo volb se pohybovat a pobývat na území
lenských stát .

Státním p íslušník m
t etích zemí m že být
p iznáno stejné právo

2. Volný pohyb a pobyt m že být v souladu s Ústavou p iznán státním
p íslušník m t etích zemí oprávn n pobývajícím na území lenského
státu.
lánek II-106:
Diplomatická a konzulární ochrana

Ochrana
diplomatickými sbory
všech lenských stát

Soudní práva
P ístup k:
- ú inné náprav
- nestrannému soudu
- právní obhajob
- právní pomoci

Každý ob an Unie má na území t etí zem , kde lenský stát, jehož je
státním p íslušníkem, nemá své zastoupení, právo na diplomatickou nebo
konzulární ochranu kterýmkoli lenským státem za stejných podmínek
jako státní p íslušníci tohoto státu.

HLAVA VI:
SOUDNICTVÍ
lánek II-107:
Právo na ú innou právní ochranu a spravedlivý proces
Každý, jehož práva a svobody zaru ené právem Unie byly porušeny, má
za podmínek stanovených tímto lánkem právo na ú inné prost edky
nápravy p ed soudem.
Každý má právo, aby jeho v c byla spravedliv , ve ejn a v p im ené
lh t projednána nezávislým a nestranným soudem, p edem z ízeným
zákonem. Každému musí být umožn no poradit se, být obhajován a být
zastupován.
Bezplatná právní pomoc je poskytnuta všem, kdo nemají dostate né
prost edky, pokud je to nezbytné k tomu, aby jim byl zajišt n skute ný
p ístup ke spravedlnosti.
lánek II-108:

Externí p eklad
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Presumpce neviny a právo na obhajobu
Presumpce neviny

1. Každý obvin ný se považuje za nevinného, dokud jeho vina nebyla
prokázána zákonným zp sobem.

Právo na obhajobu

2. Každému obvin nému je zaru eno respektování práv na obhajobu.

Zásada zákonnosti

lánek II-109:
Zásady zákonnosti a p im enosti trestných in a trest

Zákaz zp tné ú innosti

1. Nikdo nesmí být odsouzen za jednání nebo opomenutí, které v dob ,
kdy bylo spácháno, nebylo podle vnitrostátního nebo mezinárodního práva
trestným inem. Rovn ž nesmí být uložen trest p ísn jší, než jaký bylo
možno uložit v dob spáchání trestného inu. Pokud poté, co již byl
trestný in spáchán, stanoví zákon mírn jší trest, uloží se tento mírn jší
trest.

Nedotýká se p ípad
trestných podle
obecných zásad

2. Tento lánek nebrání souzení a potrestání za jednání nebo opomenutí,
které v dob , kdy bylo spácháno, bylo trestné podle obecných zásad
uznávaných mezinárodním spole enstvím.

Trest úm rný inu

3. Výše trestu nesmí být nep im ená trestnému inu.

Trestn stíhatelný jen
jednou za stejný in

lánek II-110:
Právo nebýt dvakrát trestn stíhán nebo trestán za stejný trestný in

Zákaz op tovného
potrestání za in, za
který již byl odsouzen
nebo osvobozen

Nikdo nesmí být stíhán nebo potrestán v trestním ízení za in, za který již
byl v Unii osvobozen nebo odsouzen kone ným trestním rozsudkem podle
zákona.

VÝKLAD LISTINY

Rozsah:
Listina se vztahuje na
orgány, instituce a jiné
subjekty Unie a na
lenské státy, pokud
provád jí právo Unie

Externí p eklad

HLAVA VII:
OBECNÁ USTANOVENÍ UPRAVUJÍCÍ VÝKLAD A POUŽITÍ
LISTINY
lánek II-111
Oblast použití
1. Ustanovení této listiny jsou p i dodržení zásady subsidiarity ur ena
orgán m, institucím a jiným subjekt m Unie a dále lenským stát m,
výhradn pokud uplat ují právo Unie. Respektují proto práva, dodržují
zásady a podporují jejich uplat ování v souladu se svými pravomocemi,
p i zachování mezí pravomocí, které jsou Unii sv eny v dalších ástech
Ústavy.
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Listina neupravuje ani 2. Tato listina nerozši uje oblast p sobnosti práva Unie nad rámec
nevytvá í žádné nové
pravomocí Unie, ani nevytvá í žádnou novou pravomoc i úkol pro Unii,
pravomoci i úkoly EU ani nem ní pravomoc a úkoly stanovené v dalších ástech Ústavy.
lánek II-112:
„ Rozsah a výklad práv a zásad“
Omezení práv je možné
jen v p ípad obecného
zájmu a stanovení
zákonem. Podstata
t chto práv musí z stat
nedot ená.
Práva jsou zaru ena
v mezích této smlouvy

1. Každé omezení výkonu práva a svobod uznaných touto listinou musí
být stanoveno zákonem a respektovat podstatu t chto práv a svobod. P i
dodržování zásady proporcionality mohou být omezení zavedena pouze
tehdy, pokud jsou nezbytná a pokud skute n odpovídají cíl m obecného
zájmu, které uznává Unie, nebo pot eb ochrany práv a svobod druhého.
2. Práva uznaná touto listinou, jež jsou podrobn ji upravena v dalších
ástech Ústavy, jsou vykonávána za podmínek a v mezích v nich
stanovených.

3. Pokud tato listina obsahuje práva odpovídající práv m zaru eným
Úmluvou o ochran lidských práv a základních svobod, jsou smysl a
Výklad podle Úmluvy o rozsah t chto práv stejné jako ty, které jim p ikládá uvedená úmluva. Toto
ochran lidských práv ustanovení nebrání tomu, aby právo Unie poskytovalo širší ochranu.
– Unie ale m že
poskytnout širší
ochranu
Podle spole ných
ústavních tradic
lenských stát

4. Pokud tato listina uznává základní práva, která vyplývají z ústavních
tradic spole ných lenským stát m, musí být tato práva vykládána
v souladu s t mito tradicemi.

Zásady mohou být
provád ny Unií.
Zákonnost akt Unie
m že být zkoumána
soudem

5. Ustanovení této listiny, která obsahují zásady, mohou být provád na
akty p ijímanými orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a akty
lenských stát , provád jí-li právo Unie, p i výkonu jejich pravomocí.
P ed soudem se jich lze dovolávat pouze pro ú ely výkladu a kontroly
zákonnosti t chto akt .

Pln se p ihlíží
6. K vnitrostátním právním p edpis m a zvyklostem musí být pln
k vnitrostátním právním p ihlíženo tak, jak je to stanoveno v této listin .
p edpis m a zvyklostem
Vysv tlení lze použít
k výkladu (Prohlášení
. 12)

Externí p eklad

7. Soudy Unie a lenských stát náležit p ihlížejí k vysv tlením
vypracovaným jako pom cka pro výklad Listiny základních práv.
lánek II-113:
Úrove ochrany
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Listina m že být
vykládána jen ve
prosp ch zvýšení
úrovn lidských práv

Žádné ustanovení této listiny nesmí být vykládáno jako omezení nebo
narušení lidských práv a základních svobod, které v oblastí své p sobnosti
uznávají právo Unie, mezinárodní právo a mezinárodní smlouvy, jejichž
stranou je Unie nebo všechny lenské státy, v etn Evropské úmluvy o
ochran lidských práv a základních svobod a ústavy lenských stát .
lánek II-114:
Zákaz zneužití práv

Nesmí být vykládáno ke
zma ení práv a svobod
zaru ených touto
listinou

Externí p eklad

Žádné ustanovení této listiny nesmí být vykládáno tak, jako by dávalo
jakékoli právo vyvíjet innost nebo dopustit se inu zam eného na
zma ení kteréhokoli z práv a svobod uznaných v této listin , nebo na
jejich omezení ve v tším rozsahu, než tato listina stanoví.
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V ásti III najdete
nápl d ív jších politik
Spole enství.
Mohou být zm n ny
jednomyslným
rozhodnutím

ÁST III
POLITIKY A FUNGOVÁNÍ UNIE

OBECNÉ ZÁSADY
PRO VŠECHNY
POLITIKY

HLAVA I
OBECN POUŽITELNÁ USTANOVENÍ

Soudržnost r zných
politik

Unie zajiš uje soudržnost mezi jednotlivými politikami a innostmi podle
této ásti s p ihlédnutím ke všem svým cíl m a souladu se zásadou
sv ení pravomocí.

lánek III-115 (nový)

lánek III-116 (ex lánek 3(2) TEC = Smlouvy o ES)
Odstran ní nerovnosti, P i všech innostech uvedených v této ásti usiluje Unie o odstran ní
podpora rovnosti
nerovností mezi ženami a muži a podporuje rovnost mezi nimi.
Sociální ochrana musí
brát v potaz:
- zam stnanost,
- sociální ochranu,
- sociální vylou ení,
- všeobecné a odborné
vzd lávání,
- lidské zdraví
Boj proti diskriminaci

Životní prost edí a
udržitelný rozvoj

Ochrana spot ebitele
Externí p eklad

lánek III-117 (nový)
P i vymezování a provád ní politik a inností podle této ásti p ihlíží Unie
k požadavk m spojeným s podporou vysoké úrovn zam stnanosti,
zárukou p im ené sociální ochrany, bojem proti sociálnímu vylou ení a
vysokou úrovní všeobecného a odborného vzd lávání a ochrany lidského
zdraví.
lánek III-118 (nový)
P i vymezování a provád ní politik a inností podle této ásti se Unie
zam uje na boj proti diskriminaci na základ pohlaví, rasy nebo
etnického p vodu, náboženského vyznání nebo p esv d ení, zdravotního
postižení, v ku nebo sexuální orientace.
lánek III-119 (ex lánek 6 TEC)
Požadavky na ochranu životního prost edí musí být zahrnuty do vymezení
a provád ní politik a inností uvedených v této ásti, zejména s ohledem
na podporu udržitelného rozvoje.

lánek III-120 (ex lánek 153(2) TEC)
- 57 -

Ústava – tená sky p ív tivé vydání, které sestavil Jens-Peter Bonde

Požadavky vyplývající z ochrany spot ebitele budou brány v úvahu p i
vymezování a provád ní jiných politik a inností Unie.
Dobré životní
podmínky zví at

lánek III-121 (Protokol o ochran a dobrých životních podmínkách
zví at)

Zahrnuty do všech
politik.
Musí být respektovány
- náboženské ob ady,
- kulturní tradice,
- regionální d dictví
(nap . bý í zápasy)

P i vymezování a provád ní politik Unie v oblastech zem d lství,
rybolovu, dopravy, vnit ního trhu, výzkumu a technologického rozvoje a
vesmíru zohled ují Unie a lenské státy pln požadavky na dobré životní
podmínky zví at jako vnímajících bytostí, p i emž respektují právní a
správní p edpisy a zvyklosti lenských stát , které se týkají náboženských
ob ad , kulturních tradic a regionálního d dictví.

Služby obecného
zájmu

lánek II-122 (ex lánek 16 TEC)
XX**
Aniž jsou dot eny lánky I-5, III-166, III-167 a III-238 a s ohledem na
místo, které zaujímají služby obecného hospodá ského zájmu jako služby,
jimž všichni v Unii p i ítají ur itou hodnotu, a na jejich význam p i
podpo e sociální a územní soudržnosti, pe ují Unie a lenské státy v rámci
svých pravomocí a v oblasti p sobnosti Ústavy o to, aby zejména
hospodá ské a finan ní zásady a podmínky pro fungování t chto služeb
umož ovaly napln ní jejich úkol . Tyto zásady a podmínky stanoví
evropský zákon, aniž je dot ena pravomoc lenských stát poskytovat,
zadávat i financovat tyto služby v souladu s Ústavou.

Sdílená odpov dnost
Unie a lenských stát
Zákon p ijatý kvalif.
v tšinou vymezuje
zásady

OB ANSTVÍ
Zákaz diskriminace
podle státní
p íslušnosti
- pravidla stanovená
zákonem
Opat ení proti
diskriminaci
Jednomyslnost v Rad ,
EP dává souhlas

HLAVA II
ZÁKAZ DISKRIMINACE A OB ANSTVÍ
lánek III-123 (ex lánek 12 TEC)
X**
Zákaz diskriminace na základ státní p íslušnosti podle l. I-4(2) lze
upravit evropským zákonem nebo rámcovým zákonem.
lánek III-124 (ex lánek 13 TEC)
U***/X**
U*** 1. Aniž jsou dot ena ostatní ustanovení Ústavy a v rámci pravomocí
sv ených Unii Ústavou lze evropským zákonem nebo rámcovým
zákonem Rady stanovit nezbytná opat ení k boji proti diskriminaci na
základ pohlaví, rasy nebo etnického p vodu, náboženského vyznání nebo
p esv d ení, zdravotního postižení, v ku nebo sexuální orientace. Rada
rozhoduje jednomysln po obdržení souhlasu Evropského parlamentu.

X** 2. Odchyln od odstavce 1 lze evropským zákonem nebo rámcovým
Pobídková opat ení,
bez harmonizace,
zákonem stanovit základní zásady pobídkových opat ení Unie na podporu
kvalifikovanou v tšinou inností, které lenské státy podnikají za ú elem p isp ní k uskute ování
Externí p eklad
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a ádným legislativním cíl uvedených v odstavci 1, a tato opat ení vymezit, s vylou ením
postupem
harmonizace jejich právních p edpis .
Volný pohyb a pobyt
Nem že-li Unie
dosáhnout cíl z l. I10, mohou být
jednomyslným
rozhodnutím její
pravomoci rozší eny
Vztahuje se to na:
- pasy
- pr kazy totožnosti
- povolení k pobytu
- sociální zabezpe ení
Volební pravidla
Jednomyslnost v Rad
EP konzultován
Odchylky lenských
stát

lánek II-125 (ex lánek 18 TEC)
X**/U*
X** 1. Ukáže-li se k usnadn ní výkonu práva každého ob ana Unie voln
se pohybovat a pobývat podle l. I-10(2)(a) innost Unie jako nezbytná a
nestanoví-li Ústava pro takovou innost nezbytné pravomoci, lze k tomuto
ú elu stanovit opat ení evropským zákonem nebo rámcovým zákonem.
U* 2. Ke stejnému ú elu jako ú elu uvedenému v odstavci 1, nestanoví-li
k tomu Ústava nezbytné pravomoci, lze opat ení týkající se cestovních
pas , pr kaz totožnosti, povolení k pobytu a dalších obdobných doklad ,
jakož i opat ení týkající se sociálního zabezpe ení nebo sociální ochrany
stanovit evropským zákonem nebo rámcovým zákonem Rady. Rada
rozhoduje jednomysln po konzultaci s Evropským parlamentem.
lánek III-126 (ex lánek 19 TEC)

U*
Podrobnou úpravu výkonu práva každého ob ana Unie volit a být volen
v obecních volbách a ve volbách do Evropského parlamentu podle l. I10(2)(b) v lenském stát , v n mž má bydlišt a jehož není jeho státním
p íslušníkem, stanoví evropský zákon nebo rámcový zákon Rady. Rada
rozhoduje jednomysln po konzultaci s Evropským parlamentem. Tato
úprava m že stanovit výjimky tam, kde je to od vodn no zvláštními
obtížemi n kterého lenského státu.
Výkonem práva volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu
není dot en l. III-330(1) a opat ení p ijatá k jeho provedení.

Diplomatická ochrana

Stanoví evropský
zákon, jednomysln
p ijatý v Rad po
konzultaci EP
Jazyky

lánek III-127 (ex lánek 20 TEC)

X*
lenské státy p ijmou nezbytná ustanovení k zajišt ní diplomatické a
konzulární ochrany ob an Unie ve t etích zemích podle l. I-10(2)(c).
lenské státy zahájí mezinárodní jednání pot ebná pro zajišt ní této
ochrany.
Opat ení nezbytná pro usnadn ní této ochrany lze stanovit evropským
zákonem Rady. Rada rozhoduje po konzultaci s Evropským parlamentem
lánek III-128 (ex lánek 21 TEC)

Ú ední jazyky Unie: ty, Jazyky, v nichž má podle l. I-10(2)(d) každý ob an Unie právo obracet se
které jsou uvedeny v l. na její orgány a instituce a obdržet v nich odpov , jsou ty, které jsou
IV-448.1
uvedeny v l. IV-448(1). Orgány a instituce podle l. I-10(2)(d) jsou ty,
Externí p eklad
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které jsou uvedeny v l. I-19(1), druhém pododstavci a v láncích I-30, I31 a I-32 a rovn ž evropský ve ejný ochránce práv.

Zpráva o vývoji
ob anství Unie každé
t i roky
Nová ob anská práva:
jednomyslnost v Rad ,
souhlas EP, schválení
lenskými státy

lánek III-129 (ex lánek 22)
U***
Komise podá zprávu o používání lánku I-10 této hlavy Evropskému
parlamentu, Rad a Hospodá skému a sociálnímu výboru každé t i roky.
Tato zpráva p ihlédne k vývoji Unie.
Na základ této zprávy a aniž jsou dot ena ostatní ustanovení Ústavy, lze
evropským zákonem nebo rámcovým zákonem Rady doplnit práva
uvedená v lánku I-10. Rada rozhoduje jednomysln po obdržení souhlasu
Evropského parlamentu. Tento zákon nebo rámcový zákon vstoupí
v platnost po schválení lenskými státy v souladu s jejich ústavními
p edpisy.
HLAVA III
VNIT NÍ POLITIKY A INNOSTI
KAPITOLA I
VNIT NÍ TRH
ODDÍL 1

Vnit ní trh

VYTVO ENÍ A FUNGOVÁNÍ VNIT NÍHO TRHU
lánek III-130 (ex lánky 14 a 15 TEC)

X
1. Unie p ijme opat ení ur ená k vytvo ení nebo zajišt ní fungování
vnit ního trhu v souladu s p íslušnými ustanoveními Ústavy.
Prostor bez vnit ních
hranic umož ující
volný pohyb

2. Vnit ní trh zahrnuje prostor bez vnit ních hranic, v n mž je zajišt n
volný pohyb osob, služeb, zboží a kapitálu v souladu s Ústavou.

Rada rozhoduje na
základ na ízení a
rozhodnutí p ijatých
kvalifikovanou v tšinou
Možnost do asných
výjimek z pravidel
vnit ního trhu

3. Rada na návrh Komise p ijímá evropská na ízení nebo rozhodnutí, která
stanoví obecné zásady a podmínky nezbytné k zajišt ní vyváženého
pokroku ve všech doty ných odv tvích.

Výjimky mohou
narušovat co nejmén

Pokud budou mít tato opat ení podobu výjimek, musí být do asná a
mohou narušovat fungování vnit ního trhu co nejmén .

Externí p eklad

4. P i p íprav návrh sm ujících k dosažení cíl stanovených
v odstavcích 1 a 2 vezme Komise v úvahu úsilí, jež budou muset vynaložit
n která hospodá ství, která se liší stupn m vývoje, p i vytvá ení vnit ního
trhu, a m že navrhnout vhodná opat ení.
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lánek III-131 (ex lánek 297 TEC)
Vnit ní nepokoje
Válka

lenské státy vzájemn konzultují spole né kroky, které mají zabránit
tomu, aby fungování vnit ního trhu bylo dot eno opat eními, která by byl
n který lenský stát nucen u init v p ípad vážných vnit ních nepokoj
ohrožujících ve ejný po ádek, v p ípad
války nebo vážného
mezinárodního nap tí vytvá ejícího nebezpe í války, anebo proto, aby
dostál závazk m, jež p ijal za ú elem udržení míru a mezinárodní
bezpe nosti.
lánek III-132 (ex lánek 298 TEC)

Jestliže opat ení naruší
hospodá skou sout ž,
Povedou-li opat ení p ijatá v p ípadech uvedených v láncích III-131 a IIIKomise a lenský stát je 436 k narušení podmínek hospodá ské sout že na vnit ním trhu,
prozkoumá
prozkoumá Komise spolu se zú astn ným lenským státem, jak by tato
opat ení mohla být p izp sobena pravidl m stanoveným Ústavou.
Zneužití se p edloží
p ímo Soudnímu dvoru Odchyln od postupu stanoveného v láncích III-360 a III-361 m že
Komise nebo kterýkoli lenský stát p edložit v c p ímo Soudnímu dvoru,
pokud se Komise nebo lenský stát domnívá, že jiný lenský stát zneužívá
oprávn ní stanovených v láncích III-131 a III-436. Soudní dv r rozhodne
v neve ejném zasedání.
ODDÍL 2
VOLNÝ POHYB OSOB A SLUŽEB
Pracovníci

Pododdíl 1:
Pracovníci
lánek III-133 (ex lánek 39 TEC)

Volný pohyb
pracovník

1. Pracovníci mají právo voln se pohybovat uvnit Unie.

Zákaz diskriminace na
základ státní
p íslušnosti

2. Mezi pracovníky lenských stát je zakázána jakákoli diskriminace na
základ státní p íslušnosti, pokud jde o zam stnávání, odm nu za práci a
jiné pracovní podmínky.

… nejde-li o ve ejný
po ádek, bezpe nost i
zdraví

3. S výhradou omezení od vodn ných ve ejným po ádkem, ve ejnou
bezpe ností a ochranou ve ejného zdraví mají pracovníci právo:

Právo:
- p ijímat nabídky

(a) ucházet se o skute n nabízená pracovní místa;

- voln se pohybovat

(b) pohybovat se za tím ú elem voln na území lenských stát ;

Externí p eklad
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- pobývat

(c) pobývat v n kterém z lenských stát za ú elem výkonu zam stnání
v souladu s právními a správními p edpisy, jež upravují zam stnávání
vlastních státních p íslušník ;

- z stat v nové zemi, za (d) z stat na území lenského státu po ukon ení zam stnání za podmínek,
podmínek p ijatých
které budou p edm tem evropských na ízení p ijatých Komisí.
Komisí
Neplatí pro ve ejnou
správu

4. Tento lánek se nepoužije pro zam stnání ve ve ejné správ .

lánek III-134 (ex lánek 40 TEC)
Volný pohyb
X**
pracovník regulován Opat ení nezbytná k uskute n ní volného pohybu pracovník tak, jak je
kvalifikovanou v tšinou vymezen v lánku III-133, stanoví evropský zákon nebo rámcový zákon.
P ijme se po konzultaci s Hospodá ským a sociálním výborem.
Cíle:
Evropský zákon nebo rámcový zákon mají za cíl zejména:
- spolupráce služeb
zam stnanosti
(a) zajistit úzkou spolupráci mezi vnitrostátními službami zam stnanosti;
- odstran ní
administrativních
hranic mezi státy

(b) odstranit ty administrativní postupy a praxi, jakož i lh ty pro p ístup
pracovník k volným pracovním míst m, vyplývající bu z vnitrostátních
právních p edpis , nebo z dohod d íve uzav ených mezi lenskými státy,
jejichž zachování by bylo p ekážkou liberalizace pohybu pracovník ;

- odstran ní lh t, které
brání svobodné volb
pracovního místa

(c) odstranit všechny takové lh ty a jiná omezení stanovená vnitrostátními
právními p edpisy nebo dohodami d íve uzav enými mezi lenskými
státy, které kladou pro pracovníky jiných lenských stát jiné podmínky
svobodné volby pracovního místa než pracovník m vlastním;

- vytvo ení
nadnárodních kontakt
mezi zam stnavatelem
a zam stnancem

(d) vytvo it vhodný mechanismus, jež by umož oval propojení mezi
nabídkou a poptávkou na trhu pracovních sil a usnad ovat jejich
vyrovnávání zp sobem, který by vylu oval vážné ohrožení životní úrovn
a zam stnanosti v r zných regionech a odv tvích pr myslu.

Vým na mladých
pracovník
Sociální ochrana
Sociální ochrana
migrujících pracovník
a osob na nich
Externí p eklad

lánek III-135 (ex lánek 41)
lenské státy budou v rámci spole ného programu podporovat vým nu
mladých pracovník .
lánek III-136 (ex lánek 42 TEC)

X**
1. V oblasti sociálního zabezpe ení stanoví opat ení nezbytná
k uskute n ní volného pohybu pracovník evropský zákon nebo rámcový
zákon, a to vytvo ením systému, který migrujícím zam stnanc m a
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závislých kvalif.
v tšinou

osobám samostatn výd le n
zajistí:

inným, jakož i osobám na nich závislým

Doby práce v r zných
zemích slouží pro
výpo et dávek

(a) zapo tení všech dob získaných podle právních p edpis jednotlivých
lenských stát pro ú ely vzniku a zachování nárok na dávky, jakož i
výpo et jejich výše;

Systém vyplácení dávek (b) vyplácení dávek osobám s bydlišt m na území lenských stát .
Nouzové pozastavení:
jestliže se návrh dotkne
celkové finan ní
rovnováhy, m že být
v c p edána Evropské
rad , která do ty
m síc m že:
- vrátit návrh zp t Rad
- požádat Komisi o
p edložení nového
návrhu
Svoboda usazování

2. Domnívá-li se len Rady, že by se návrh evropského zákona nebo
rámcového zákona podle odstavce 1 dotkl základních aspekt jeho
systému sociálního zabezpe ení, v etn oblasti p sobnosti, náklad nebo
finan ní struktury, nebo by se výrazn dotkl finan ní rovnováhy tohoto
systému, m že požádat, aby se záležitostí zabývala Evropská rada.
V takovém p ípad se postup podle lánku III-396 pozastaví. Po
projednání Evropská rada do ty m síc od tohoto pozastavení:
(a) vrátí návrh zp t Rad , která ukon í pozastavení postupu podle lánku
III-396, nebo
(b) požádá Komisi o p edložení nového návrhu; v tom p ípad se p vodn
navržený akt považuje za nep ijatý.
Pododdíl 2:
Svoboda usazování
lánek III-137 (ex lánek 43 TEC)

Zákaz omezování
svobody usazování,
samostatn výd le né
innosti a ízení
podnik

V rámci tohoto pododdílu jsou zakázána omezení svobody usazování pro
státní p íslušníky jednoho lenského státu na území státu druhého. Stejn
tak jsou zakázána omezení p i z izování zastoupení, pobo ek nebo
dce iných spole ností státními p íslušníky jednoho lenského státu na
území druhého státu.
Státní p íslušníci jednoho lenského státu mají právo na p ístup
k samostatn výd le ným innostem a na jejich výkon na území jiného
lenského státu, jakož i na z izování a ízení podnik , zejména spole ností
ve smyslu l. III-142 druhého pododstavce, za podmínek stanovených pro
vlastní státní p íslušníky právem zem usazení, nestanoví-li oddíl 4
týkající se kapitálu a plateb jinak.

Rámcový zákon

lánek III-138 (ex lánek 44 TEC)
X**
1. Opat ení pro zavedení svobody usazování v ur itém oboru innosti
stanoví evropský rámcový zákon. P ijme se po konzultaci
s Hospodá ským a sociálním výborem.

Externí p eklad
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2. Evropský parlament, Rada a Komise plní úlohy, které pro n vyplývají
z odstavce 1, p i emž zejména:
(a) zpravidla se p ednostn zabývají takovými obory innosti, v nichž
svoboda usazování zvlášt významn p ispívá k rozvoji výroby a
obchodu;
(b) zajiš ují úzkou spolupráci mezi p íslušnými orgány státní správy
lenských stát , aby se informovaly o konkrétní situaci v r zných oborech
innosti uvnit Unie;
(c) odstra ují administrativní postupy a praxi, které vyplývají
z vnitrostátních právních p edpis nebo z dohod uzav ených d íve mezi
lenskými státy a jejichž další zachování by bylo p ekážkou svobody
usazování;
Z stat na území

(d) zajiš ují, aby pracovníci jednoho lenského státu, kte í jsou
zam stnáni na území jiného lenského státu, mohli na tomto území z stat
za ú elem výkonu samostatn výd le né innosti, spl ují-li podmínky,
které by museli spl ovat, kdyby do tohoto státu vstupovali s úmyslem
takovou innost zahájit;

Nabývání nemovitostí
omezeno l. III-227(2)
– zem d lství

(e) umož ují státním p íslušník m jednoho lenského státu nabývat a
užívat nemovitosti na území jiného lenského státu, pokud to není
v rozporu se zásadami stanovenými v l. III-227(2);

Odstra ování omezení
v ur itých oborech
innosti

(f) postupn odstra ují omezení svobody usazování v každém oboru
innosti, který p ichází v úvahu, a to jak pokud jde o podmínky z izování
zastoupení, pobo ek nebo dce iných spole ností na území lenského státu,
tak pokud jde o podmínky vstupu zam stnanc mate ského podniku na
ídicí nebo dozor í místa t chto zastoupení, pobo ek nebo dce iných
spole ností;

Ochrana zájm
lenských stát

(g) v mí e nezbytné k dosažení jejich rovnocennosti koordinují záruky,
které jsou pro ochranu zájm spole ník i t etích osob vyžadovány
v lenských státech od spole ností ve smyslu lánku III-142 druhého
pododstavce, s cílem dosáhnout toho, aby tyto záruky byly po celé Unii
stejné;

Zákaz narušování
podporami ze strany
lenských stát

(h) kontrolují, zda podmínky usazování nejsou narušovány podporami
poskytovanými lenskými státy.

Orgány ve ejné moci
vylou eny

Externí p eklad

lánek III-139 (ex lánek 45 TEC)

X**
Tento pododdíl se v lenských státech nevztahuje na innosti, které jsou
v doty ném lenském stát spjaty, i když jen p íležitostn , s výkonem
ve ejné moci.
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Další výjimky možné na Evropský zákon nebo rámcový zákon m že n které innosti vylou it
základ zákona
z použitelnosti ustanovení tohoto pododdílu.
Zvláštní režim pro cizí
státní p íslušníky
z d vodu ve ejného
po ádku, ve ejné
bezpe nosti a ochrany
ve ejného zdraví

lánek III-140 (ex lánek 46 TEC)
X**
1. Tento pododdíl a opat ení p ijatá na jeho základ nevylu ují užití t ch
ustanovení právních a správních p edpis , které stanoví zvláštní režim pro
cizí státní p íslušníky z d vodu ve ejného po ádku, ve ejné bezpe nosti a
ochrany ve ejného zdraví.

Koordinace cestou
legislativního postupu

2. Evropský rámcový zákon koordinuje vnitrostátní p edpisy podle
odstavce 1.

Samostatn výd le ná
innost
Cíl: usnadnit
samostatn výd le né
innosti cestou:

lánek III-141 (ex lánek 47 TEC)
X**/X**
1. Evropský rámcový zákon usnad uje p ístup osob k samostatn
výd le ným innostem a jejich výkonu. Má za cíl:

- vzájemného uznávání
diplom

(a) vzájemné uznávání diplom , osv d ení a jiných doklad o kvalifikaci;

- koordinace p edpis

(b) koordinaci právních a správních p edpis lenských stát týkajících se
p ístupu k samostatn výd le ným innostem a jejich výkonu.

Koordinace v oblasti
léka ských a
farmaceutických
povolání

2. Pokud jde o povolání léka ská, ostatní zdravotnická a farmaceutická,
bude postupné odstra ování omezení záviset na koordinaci podmínek pro
výkon t chto povolání v jednotlivých lenských státech.
lánek III-142 (ex lánek 48 TEC)

Se spole nostmi se
zachází stejn jako
s fyzickými osobami

Se spole nostmi založenými podle práva n kterého lenského státu, jež
mají své sídlo, svou úst ední správu nebo hlavní provozovnu uvnit Unie,
se pro ú ely tohoto pododdílu zachází stejn jako s fyzickými osobami,
které jsou státními p íslušníky lenských stát .
„ Spole nostmi nebo firmami“ se rozum jí spole nosti nebo firmy
založené podle ob anského nebo obchodního práva v etn družstev a jiné
právnické osoby ve ejného nebo soukromého práva s výjimkou
neziskových organizací.

Zákaz diskriminace
Externí p eklad

lánek III-143 (ex lánek 294 TEC)
X**
lenské státy poskytnou státním p íslušník m ostatních lenských stát
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jiných státních
p íslušník , pokud se
týká investic

zacházení stejné jako vlastním státním p íslušník m, pokud jde o jejich
finan ní ú ast ve spole nostech ve smyslu l. III-142 druhého
pododstavce; ostatní ustanovení Ústavy tím nejsou dot ena.

Volný pohyb služeb

Pododdíl 3:
Volný pohyb služeb
lánek III-144 (ex lánek 49 TEC)

X**
Omezení jsou zakázána V rámci tohoto pododdílu jsou zakázána omezení volného pohybu služeb
uvnit Unie pro státní p íslušníky lenských stát , kte í jsou usazeni
Práva mohou být
v jiném stát Unie, než se nachází p íjemce služby.
kvalifikovanou v tšinou
rozší ena na státní
Evropský zákon nebo rámcový zákon m že rozší it použitelnost tohoto
p íslušníky t etích zemí pododdílu na poskytovatele služeb, kte í jsou státními p íslušníky t etích
zemí a kte í jsou usazeni uvnit Unie.
lánek III-145 (ex lánek 50 TEC)
Vymezení „služeb“
Služby za úplatu, které
nespadají pod volný
pohyb zboží, kapitálu a
osob
Vymezení zahrnuje:

Za „ služby“ se pro ú ely Ústavy pokládají výkony poskytované zpravidla
za úplatu, pokud nejsou upraveny ustanoveními o volném pohybu osob,
zboží a kapitálu.

- pr myslové innosti

(a) innosti pr myslové povahy;

- obchodní innosti

(b) innosti obchodní povahy;

- emesla
- svobodná povolání

(c) emeslné innosti;
(d) innosti v oblasti svobodných povolání.

Za stejných podmínek,
jaké platí pro vlastní
státní p íslušníky

Aniž je dot en pododdíl 2 týkající se svobody usazování, m že
poskytovatel služby za ú elem jejího poskytnutí do asn provozovat svou
innost v lenském stát , kde je služba poskytována, za stejných
podmínek, jaké tento stát ukládá svým vlastním státním p íslušník m.

„ Služby“ zahrnují zejména:

lánek III-146 (ex lánek 51 TEC)
Doprava

1. Volný pohyb služeb v oblasti dopravy je upraven kapitolou III oddílem
7 o doprav .

Bankovnictví a
pojiš ovnictví

2. Liberalizace bankovních a pojiš ovacích služeb, které jsou spojeny
s pohybem kapitálu, se uskute ní v souladu s liberalizací pohybu kapitálu.

Liberalizace ádným

lánek III-147 (ex lánek 52 TEC)
X**
1. Evropský rámcový zákon stanoví opat ení pro liberalizaci ur itého typu

Externí p eklad
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legislativním postupem služeb. P ijme se po konzultaci s Hospodá ským a sociálním výborem.
2. Evropský rámcový zákon uvedený v odstavci 1 se zpravidla p ednostn
týká t ch služeb, které mají p ímý vliv na výrobní náklady nebo jejichž
liberalizace p ispívá ke sm n zboží.
lánek III-148 (ex lánek 53 TEC)
Možnost p ijetí
opat ení rychlejším
tempem

lenské státy usilují o dosažení liberalizace služeb ve v tší mí e, než jsou
povinny na základ evropského rámcového zákona p ijatého podle l. III147(1), pokud jim to dovolí jejich celková hospodá ská situace, jakož i
situace v p íslušném hospodá ském odv tví.

Doporu ení

Za tím ú elem podává Komise p íslušným lenským stát m doporu ení.
lánek III-149 (ex lánek 54 TEC)

Zákaz diskriminace
Dokud nebudou odstran na omezení volného pohybu služeb, uplat ují je
podle státní p íslušnosti lenské státy na všechny poskytovatele služeb podle l. III-144 prvního
pododstavce, bez rozdílu státní p íslušnosti nebo místa pobytu.
lánek III-150 (ex lánek 55 TEC)
Pro otázky upravené tímto pododdílem se použijí lánky III-139 až III142.
Volný pohyb zboží
Celní unie

ODDÍL 3
VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ
Pododdíl 1:
Celní unie

Zákaz cel a všech
poplatk
lánek III-151 (ex lánky 23/24/25/26/27 TEC)
s rovnocenným ú inkem X
1. Unie zahrnuje celní unii, která pokrývá veškerý obchod se zbožím a
Spole ný celní sazebník která zahrnuje jak zákaz vývozních a dovozních cel a všech poplatk
s rovnocenným ú inkem mezi lenskými státy, tak i p ijetí spole ného
celního sazebníku ve vztahu ke t etím zemím.

Výrobky z t etích zemí
jsou ve „ volném
ob hu“ , jakmile jsou
uvnit Unie
Externí p eklad

2. Odstavec 4 a pododdíl 3 o zákazu množstevních omezení se týkají
výrobk , které pocházejí z lenských stát , jakož i t ch výrobk
pocházejících ze t etích zemí, které jsou v lenských státech ve volném
ob hu.
3. Za výrobky ve volném ob hu se v lenských státech pokládají ty
výrobky, které pocházejí z t etích zemí, u kterých byly v tomto lenském
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Veškerá cla mezi
lenskými státy jsou
zakázána

stát spln ny dovozní náležitosti a zaplacena cla a poplatky
s rovnocenným ú inkem a u kterých nedošlo k plnému ani áste nému
navrácení t chto cel a poplatk .
4. Dovozní a vývozní cla a poplatky s rovnocenným ú inkem jsou mezi
lenskými státy zakázány. Tento zákaz se vztahuje také na cla fiskální
povahy.

Rada rozhoduje o
celním sazebníku kvalif.
v tšinou
5. Rada na návrh Komise p ijme evropská na ízení nebo rozhodnutí, jež
stanoví sazby spole ného celního sazebníku.
Komise musí:
6. P i pln ní úkol , které jí byly sv eny na základ tohoto lánku,
Komise vychází:
- podporovat obchod
- zvyšovat konkurenceschopnost

(a) z nutnosti podporovat obchod mezi lenskými státy a t etími zem mi;

(b) z vývoje podmínek hospodá ské sout že uvnit Unie, pokud a) tento
- zajiš ovat zásobování vývoj vede ke zvýšení konkurenceschopnosti podnik ;
- zabránit narušení
podmínek sout že
(c) z požadavk zásobování Unie surovinami a b) polotovary, p i emž
- vyvarovat se poruch v Komise dbá, aby mezi lenskými státy nedošlo k narušení podmínek
hospodá ství
hospodá ské sout že u kone ných výrobk ;
- rozší it spot ebu
(d) z nutnosti vyvarovat se vážných poruch v hospodá ství lenských stát
a zajistit racionální rozvoj výroby a rozší ení spot eby v Unii.
Pododdíl 2:
Celní spolupráce
Celní spolupráce

Celní spolupráce na
základ legislativního
postupu

lánek III-152 (ex lánek 135 TEC)
X**
V mezích oblasti p sobnosti Ústavy stanoví evropský zákon nebo
rámcový zákon opat ení k posílení celní spolupráce mezi lenskými státy
a mezi lenskými státy a Komisí.

Množstevní omezení

Pododdíl 3:
Zákaz množstevních omezení

Zákaz množstevních
omezení nebo opat ení
rovnocenného ú inku
Výjimky:
- mravnost
- ve ejný po ádek
- ve ejná bezpe nost
- ochrana zdraví a
Externí p eklad

lánek III-153 (ex lánky 28 a 29 TEC)
Množstevní omezení dovozu i vývozu, jakož i veškerá opat ení
s rovnocenným ú inkem jsou mezi lenskými státy zakázána.
lánek III-154 (ex lánek 30 TEC)
lánek III-153 nevylu uje zákazy nebo omezení dovozu, vývozu nebo
tranzitu od vodn né ve ejnou mravností, ve ejným po ádkem, ve ejnou
bezpe ností, ochranou zdraví a života lidí a zví at, ochranou rostlin,
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života lidí, zví at nebo
rostlin, národních
poklad , pr myslového
a obchodního
vlastnictví
Státní monopoly

ochranou národního kulturního pokladu, jenž má um leckou, historickou
nebo archeologickou hodnotu, nebo ochranu pr myslového a obchodního
vlastnictví. Tyto zákazy nebo omezení však nesm jí sloužit jako
prost edky svévolné diskriminace nebo zast eného omezování obchodu
mezi lenskými státy.
lánek III-155 (ex lánek 31 TEC)

lenské státy vylu ují
diskriminaci

1. lenské státy upraví státní monopoly obchodní povahy tak, aby byla
vylou ena jakákoli diskriminace mezi státními p íslušníky lenských
stát , pokud jde o podmínky nákupu a odbytu zboží.

( lánek platí rovn ž
nep ímo)

Tento lánek se vztahuje na každý subjekt, jehož prost ednictvím lenský
stát právn nebo fakticky, p ímo nebo nep ímo kontroluje, ídí nebo
významn ovliv uje dovoz nebo vývoz mezi lenskými státy. Tato
ustanovení platí i pro monopoly, jež stát sv uje jiným subjekt m.

lenské státy se zdrží
zavedení nových
opat ení, která by byla
v rozporu s t mito
zásadami

2. lenské státy se zdrží zavád ní jakéhokoli nového opat ení, které by
bylo v rozporu se zásadami stanovenými v odstavci 1 nebo které by
omezovalo dosah lánk týkajících se zákazu cel a množstevních omezení
mezi lenskými státy.

Zvláštní pravidla pro
3. V p ípad státního monopolu obchodní povahy, s nímž je spjata úprava,
monopoly zabývající se jež má usnad ovat odbyt nebo zhodnocení zem d lských produkt , musí
zem d lskými produkty být pravidla stanovená tímto lánkem používána tak, aby byly zajišt ny
rovnocenné záruky zam stnanosti a životní úrovn doty ných producent .
Volný pohyb kapitálu

ODDÍL 4
KAPITÁL A PLATBY

Zákaz omezení – jak
mezi lenskými státy,
tak mezi nimi a t etími
zem mi

lánek III-156 (ex lánek 56 TEC)
V rámci tohoto oddílu jsou zakázána omezení pohybu kapitálu a plateb
mezi lenskými státy a mezi lenskými státy a t etími zem mi.
lánek III-157 (ex lánek 57 TEC)

X**/U*
Omezení v i t etím
1. lánkem III-156 není dot eno používání žádných omezení v i t etím
zemím, která existovala zemím, která existovala ke dni 31. prosince 1993 podle vnitrostátního
do 1993, jsou zákonná práva nebo práva Unie ve vztahu k pohybu kapitálu do nebo ze t etích
zemí, zahrnujícího p ímé investice v etn investic do nemovitostí,
usazování, poskytování finan ních služeb i p ijetí cenných papír na
kapitálové trhy. S ohledem na omezení existující ve vnitrostátních
právních ádech Estonska a Ma arska je odpovídajícím dnem 31. prosinec
Externí p eklad
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Cíl: volný pohyb do a
z t etích zemí v co
nejvyšší mí e
Liberalizace cestou
legislativního postupu
Jakýkoli krok zp t
vyžaduje
jednomyslnost v Rad

Dan a dohled

1999.
X** 2. Evropský zákon nebo rámcový zákon stanoví opat ení týkající se
pohybu kapitálu do a ze t etích zemí, zahrnujícího p ímé investice, v etn
investic do nemovitostí, usazování, poskytování finan ních služeb i
p ijetí cenných papír na kapitálové trhy.
Evropský parlament a Rada usilují o dosažení cíle volného pohybu
kapitálu mezi lenskými státy a t etími zem mi v co nejvyšší mí e, aniž
jsou dot ena ostatní ustanovení Ústavy.
U* 3. Odchyln od odstavce 2 lze opat ení, která v oblasti liberalizace
pohybu kapitálu do t etích zemí i z nich p edstavují v právu Unie krok
zp t, stanovit pouze evropským zákonem nebo rámcovým zákonem Rady.
Rada rozhoduje jednomysln po konzultaci s Evropským parlamentem.
lánek III-158 (ex lánek 58 TEC)
U
1. lánkem II-156 není dot eno právo lenských stát :

Da ový systém m že
rozlišovat podle místa
bydlišt a místa
investice

(a) uplat ovat p íslušná ustanovení svých da ových p edpis , které
rozlišují mezi da ovými poplatníky podle místa bydlišt a podle místa,
kde je jejich kapitál investován;

lenské státy mohou
u init veškerá opat ení,
aby zabránily
porušování da ových
zákon

(b) u init všechna nezbytná opat ení, jež by zabránila porušování
vnitrostátních právních p edpis , zejména v oblasti zdan ní a obez etného
dohledu nad finan ními institucemi, nebo stanovit postupy pro ohlašování
pohybu kapitálu pro ú ely správní i statistické, nebo u init opat ení
od vodn ná ve ejným po ádkem i ve ejnou bezpe ností.

Zákaz omezení práva
usazování

2. Tímto oddílem není dot ena použitelnost omezení práva usazování,
pokud jsou slu itelná s Ústavou.

Zákaz svévolné
diskriminace nebo
zast eného omezování

3. Opat ení a postupy uvedené v odstavcích 1 a 2 nesm jí p edstavovat ani
prost edek svévolné diskriminace, ani zast ené omezování volného
pohybu kapitálu a plateb ve smyslu lánku II-156.

Komise nebo Rada
mohou prohlásit
da ová opat ení proti
t etím zemím za
zákonná
Rada rozhoduje
jednomysln

4. Nebude-li p ijat evropský zákon nebo rámcový zákon podle l. III157(3), m že Komise nebo, nep ijme-li Komise evropské rozhodnutí do
t í m síc od žádosti dot eného lenského státu, Rada p ijmout evropské
rozhodnutí o tom, že omezující da ová opat ení p ijatá lenským státem
v i jedné nebo n kolika t etím zemím se považují za slu itelná
s Ústavou, pokud jsou od vodn ná n kterým z cíl Unie a jsou slu itelná
s ádným fungováním vnit ního trhu. Rada rozhoduje jednomysln na
žádost lenského státu.

Externí p eklad

- 70 -

Ústava – tená sky p ív tivé vydání, které sestavil Jens-Peter Bonde

Výjime ná ochranná
opat ení týkající se
EMU – max. trvání: 6
m síc
Rada rozhoduje kvalif.
v tšinou
V boji proti terorismu
je zmrazení finan ních
prost edk , aktiv a
výhod p ijatelné –
zákony p ijímány
b žným legislativním
postupem. Provedení:
Rada rozhoduje kvalif.
v tšinou

lánek III-159 (ex lánek 59 TEC)
X
Pokud pohyby kapitálu do i ze t etích zemí za výjime ných okolností
zp sobují nebo hrozí zp sobit vážné poruchy fungování hospodá ské a
m nové unie, m že Rada na návrh Komise p ijmout evropské na ízení
nebo rozhodnutí, kterým se na dobu nep ekra ující šest m síc zavádí
ochranná opat ení v i t etím zemím, jsou-li taková opat ení naprosto
nezbytná. Rozhoduje po konzultaci s Evropskou centrální bankou.
lánek III-160 (nový)
X**
Je-li to nezbytné pro dosažení cíl uvedených v lánku III-257, pokud jde
o p edcházení a boj proti terorismu a souvisejícím innostem, vymezí
evropský zákon rámec správních opat ení týkajících se pohybu kapitálu a
plateb, jako je zmrazení pen žních prost edk , finan ních aktiv nebo
hospodá ských výhod, které náležejí fyzickým nebo právnickým osobám,
skupinám nebo nestátním útvar m, jsou jimi vlastn ny nebo je mají
v držb .
K provedení evropského zákona uvedeného v prvním pododstavci p ijme
Rada na návrh Komise evropská na ízení nebo rozhodnutí.

Nezbytné právní záruky Akty uvedené v tomto
právních zárukách.
Hospodá ská sout ž

lánku musí obsahovat nezbytná ustanovení o
ODDÍL 5

PRAVIDLA HOSPODÁ SKÉ SOUT ŽE
Pododdíl 1:
Pravidla vztahující se na podniky
Zákaz:
- dohod mezi podniky
- rozhodnutí sdružení
- jednání ve vzájemné
shod

lánek III-161 (ex lánek 81 TEC)
1. S vnit ním trhem jsou neslu itelné, a proto zakázané, veškeré dohody
mezi podniky, rozhodnutí sdružení podnik a jednání ve vzájemné shod ,
které by mohly ovlivnit obchod mezi lenskými státy a jejichž cílem nebo
výsledkem je vylou ení, omezení nebo narušení hospodá ské sout že na
vnit ním trhu, zejména ty, které:

- ur ování cen

(a) p ímo nebo nep ímo ur ují nákupní nebo prodejní ceny a jiné obchodní
podmínky;

- omezení tržních
mechanism

(b) omezují nebo kontrolují výrobu, odbyt, technický rozvoj nebo
investice;

Externí p eklad
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- rozd lení trh

(c) rozd lují trhy nebo zdroje zásobování;

- diskrimina ního
(d) uplat ují v i obchodním partner m rozdílné podmínky p i pln ní
zacházení s obchodními stejné povahy, ímž jsou n kte í partne i znevýhodn ni v hospodá ské
partnery
sout ži;
- požadování dalších a
irelevantních pln ní

(e) podmi ují uzav ení smluv tím, že druhá strana p ijme další pln ní,
která ani v cn , ani podle obchodních zvyklostí s p edm tem t chto smluv
nesouvisejí.

innosti v rozporu
s tímto lánkem jsou
neplatné od po átku...

2. Dohody nebo rozhodnutí zakázané podle tohoto lánku jsou neplatné od
po átku.

… ledaže :

3. Odstavec 1 však m že být prohlášen za neú inný pro:
- dohody nebo kategorie dohod mezi podniky,
- rozhodnutí nebo kategorie rozhodnutí sdružení podnik a
- jednání ve vzájemné shod nebo jejich kategorie,

- zlepšují výrobu a
distribuci zboží
- podporují technický a
hospodá ský pokrok a
nevedou k
- zbyte ným omezením
- možnosti vylou it
hospodá skou sout ž
Zneužívání
dominantního
postavení je zakázáno
Formy zneužívání:

které p ispívají ke zlepšení výroby nebo distribuce výrobk anebo
k podpo e technického i hospodá ského pokroku, p i emž vyhrazují
spot ebitel m p im ený podíl na výhodách z toho vyplývajících, a které:
(a) neukládají p íslušným podnik m omezení, jež nejsou k dosažení t chto
cíl nezbytná;
(b) neumož ují t mto podnik m vylou it hospodá skou sout ž ve vztahu
k podstatné ásti výrobk tímto dot ených.
lánek III-162 (ex lánek 82 TEC)
S vnit ním trhem je neslu itelné, a proto zakázané, aby jeden nebo více
podnik zneužívaly dominantního postavení na vnit ním trhu nebo na jeho
podstatné ásti, pokud to m že ovlivnit obchod mezi lenskými státy.
Takové zneužívání m že zejména spo ívat:

- nep im ené ceny

(a) v p ímém nebo nep ímém vynucování nep im ených nákupních nebo
prodejních cen anebo jiných nerovných obchodních podmínek;

- nekalé omezování

(b) v omezování výroby, odbytu nebo technického rozvoje na úkor
spot ebitel ;

- rozdílné podmínky u

(c) v uplat ování rozdílných podmínek v i obchodním partner m p i
pln ní stejné povahy, ímž jsou n kte í partne i znevýhod ováni

Externí p eklad
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stejných pln ní

v hospodá ské sout ži;

-další a irelevantní
pln ní

(d) v podmi ování uzav ení smluv tím, že druhá strana p ijme další
pln ní, která ani v cn , ani podle obchodních zvyklostí s p edm tem
t chto smluv nesouvisejí.

Zp sob rozhodování

lánek III-163 (ex lánek 83 TEC)

X*
Rada p ijme na návrh Komise evropská na ízení k provedení zásad
Na ízení p ijatá
kvalifikovanou v tšinou uvedených v láncích III-161 a III-162. Rada rozhoduje po konzultaci
v Rad
s Evropským parlamentem.
Cíl na ízení:

Cílem t chto opat ení je zejména:

- zajistit dodržování
prost ednictvím pokut

(a) zajistit dodržování zákaz uvedených v l. III-161(1) a v lánku III162 stanovením pokut a penále;

- ú inný dozor
- zjednodušení správy

(b) ur it provád cí pravidla k l. III-161(3) s p ihlédnutím k nutnosti
zajistit ú inný dozor p i co nejv tším zjednodušení správní kontroly;

- vymezit rozsah hosp.
sout že

(c) vymezit v p ípad pot eby rozsah uplat ování lánk III-161 a III-162
v jednotlivých hospodá ských odv tvích;

- vymezit úlohu Komise (d) vymezit úlohy Komise a Soudního dvora Evropské unie p i provád ní
a Soudního dvora EU
ustanovení uvedených v tomto pododstavci;
- vymezit vztah mezi
právními p edpisy
lenských stát a Unie

(e) vymezit pom r mezi právními p edpisy lenských stát na jedné stran
a ustanoveními tohoto pododdílu a evropskými na ízeními p ijatými na
základ tohoto lánku na stran druhé.
lánek III-164 (ex lánek 84 TEC)

lenské státy rozhodují Dokud nenabudou platnosti evropská na ízení p ijatá podle lánku III-163,
až do p ijetí na ízení
rozhodují o p ípustnosti dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shod a
o zneužívání dominantního postavení na vnit ním trhu orgány lenských
stát v souladu se svým vnitrostátním právem a ustanoveními lánku III161, zejména odstavce 3 a lánku III-162.
lánek III-165 (ex lánek 85 TEC)
Komise dbá na
provád ní zásad:
- vyšet ováním p ípad
- p edkládáním návrh

Externí p eklad

1. Aniž je dot en lánek III-164, dbá Komise na provád ní zásad
stanovených v láncích III-161 a III-162. Na žádost lenského státu nebo
z ú ední povinnosti a v sou innosti s p íslušnými orgány lenských stát ,
které jí budou nápomocny, vyšet uje p ípady domn lého porušení
uvedených zásad. Zjistí-li, že k porušení došlo, navrhne prost edky
vhodné k jeho odstran ní.
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- p ijetím
od vodn ného
rozhodnutí, kterým se
konstatuje porušení
Komise p ijímá
na ízení o dohledu a
správ

2. Trvá-li porušení podle odstavce 1 i nadále, Komise p ijme od vodn né
evropské rozhodnutí, kterým konstatuje porušení zásad. Komise m že své
rozhodnutí zve ejnit a zmocnit lenské státy, aby p ijaly pot ebná opat ení
k náprav , jejichž podmínky a podrobnosti Komise ur í.
3. Komise m že p ijmout evropská na ízení týkající se kategorií dohod, o
nichž Rada p ijala evropské na ízení podle l. III-163 druhého
pododstavce písm. (b).
lánek III-166 (ex lánek 86 TEC)

Také státní monopoly
musí dodržovat
pravidla hospodá ské
sout že…
… pokud to nebrání
pln ní jejich úkol

1. Pokud jde o ve ejné podniky a podniky, kterým lenské státy p iznávají
zvláštní nebo výlu ná práva, tyto státy nep ijmou ani neponechají
v platnosti opat ení odporující Ústav , zejména l. I-4(2) a lánk m III161 až III-169.
2. Podniky pov ené poskytováním služeb obecného hospodá ského
zájmu nebo ty, které mají povahu fiskálního monopolu, podléhají
ustanovením Ústavy, zejména pravidl m hospodá ské sout že, pokud
uplatn ní t chto ustanovení nebrání právn nebo fakticky pln ní
zvláštních úkol , které jim byly sv eny. Rozvoj obchodu nesmí být
dot en v mí e, která by byla v rozporu se zájmem Unie.

Komise p ijímá
na ízení a rozhodnutí

3. Komise dohlíží na provád ní tohoto lánku a p ijímá podle pot eb
vhodná evropská na ízení nebo rozhodnutí.

Státní podpory

Pododdíl 2:
Státní podpory poskytované lenskými státy
lánek III-167 (ex lánek 87 TEC)

Zákaz státní podpory
1. Podpory poskytované v jakékoli form státem nebo ze státních
ovliv ující obchod mezi prost edk , které narušují nebo mohou narušit hospodá skou sout ž tím,
lenskými státy
že zvýhod ují ur ité podniky nebo ur itá odv tví výroby, jsou, pokud
ovliv ují obchod mezi lenskými státy, neslu itelné s vnit ním trhem,
nestanoví-li Ústava jinak.
Povoleny jsou:

2. S vnit ním trhem jsou slu itelné:

- sociální podpory
jednotlivc m

(a) podpory sociální povahy poskytované individuálním spot ebitel m za
podmínky, že se poskytují bez diskriminace na základ p vodu výrobk ;

- náhrady v p ípad
mimo ádných událostí
a p írodních pohrom

(b) podpory ur ené k náhrad škod zp sobených p írodními pohromami
nebo jinými mimo ádnými událostmi;

- podpory pro východní (c) podpory poskytované hospodá ství ur itých oblastí Spolkové republiky
N mecko ( m že být
N mecko postižených rozd lením N mecka, pokud jsou pot ebné
Externí p eklad
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zrušeno kvalif. v tšinou k vyrovnání hospodá ských znevýhodn ní zp sobených tímto rozd lením.
5 let po vstupu Ústavy P t let po vstupu Smlouvy o Ústav pro Evropu v platnost m že Rada na
v platnost)
návrh Komise p ijmout evropské rozhodnutí, jímž se toto písmeno zruší.
Mohou být povoleny:

3. Za slu itelné s vnit ním trhem mohou být považovány:

- podpory na rozvoj
oblastí nacházející se
ve zvláštní situaci

(a) podpory, které mají napomáhat hospodá skému rozvoji oblastí
s mimo ádn nízkou životní úrovní nebo s vysokou nezam stnaností,
jakož i rozvoji region uvedených v lánku III-424 s ohledem na jejich
strukturální, hospodá skou a sociální situaci;

- na podporu projekt
(b) podpory, které mají napomoci uskute n ní n kterého významného
spole ného evropského projektu spole ného evropského zájmu nebo nepravit vážnou poruchu
zájmu
v hospodá ství n kterého lenského státu;
- na ur ité hospodá ské (c) podpory, které mají usnadnit rozvoj ur itých hospodá ských inností
innosti a oblasti, bez nebo hospodá ských oblastí, pokud nem ní podmínky obchodu v takové
dot ení obchodních
mí e, jež by byla v rozporu se spole ným zájmem;
podmínek
- na kulturu a kulturní
d dictví, bez dot ení
obchodních podmínek

(d) podpory ur ené na pomoc kultu e a zachování kulturního d dictví,
jestliže neovlivní podmínky obchodu a hospodá ské sout že v mí e
odporující spole nému zájmu;

- jiné výjimky,
(e) jiné kategorie podpor, které ur í evropská na ízení nebo rozhodnutí
schválené Radou kvalif. p ijatá Radou na návrh Komise.
v tšinou
lánek III-168 (ex lánek 88 TEC)
U
Komise neustále
1. Komise ve spolupráci s lenskými státy neustále zkoumá režimy podpor
zkoumá podpory
existující v t chto státech. Navrhuje jim vhodná opat ení, která vyžaduje
lenských stát
postupný rozvoj nebo fungování vnit ního trhu.
Komise m že p ijmout
rozhodnutí požadující
zrušení podpory

2. Zjistí-li Komise poté, co vyzvala zú astn né strany k podání
p ipomínek, že podpora poskytovaná n kterým státem nebo ze státních
prost edk není slu itelná s vnit ním trhem podle lánku III-167 nebo že
je zneužívána, p ijme evropské rozhodnutí o tom, že doty ný lenský stát
ve lh t stanovené Komisí takovou podporu zruší nebo upraví.

P ípady mohou být
p edloženy Soudnímu
dvoru EU

Nepodrobí-li se doty ný lenský stát tomuto evropskému rozhodnutí ve
stanovené lh t , m že Komise nebo jiný zainteresovaný lenský stát,
odchyln od lánk III-360 a III-361, p edložit v c p ímo Soudnímu
dvoru Evropské unie.

Státy mohou požádat

Rada m že na žádost lenského státu jednomysln p ijmout evropské

Externí p eklad
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Radu o prohlášení
jejich podpor za
zákonné
Touto žádostí se
zmín ný postup na t i
m síce pozastaví

Komise musí být
informována a dát sv j
souhlas se zamýšlenou
podporou
lenský stát eká na
kone né rozhodnutí
Komise p ijímá
na ízení

rozhodnutí o tom, že podpora, kterou tento stát poskytuje nebo hodlá
poskytnout, má být odchyln od lánku III-167 nebo od evropských
na ízení podle lánku III-169 považována za slu itelnou s vnit ním trhem,
od vod ují-li takové rozhodnutí mimo ádné okolnosti. Zahájila-li již
Komise ve v ci této podpory ízení podle prvního pododstavce tohoto
odstavce, bude podáním žádosti p íslušného lenského státu Rad uvedené
ízení pozastaveno až do vyjád ení Rady.
Nevyjád í-li se však Rada do t í m síc po podání této žádosti, rozhodne
v c Komise.
3. Komise musí být lenskými státy v as informována o zám ru
poskytnout nebo upravit podpory, aby mohla podat svá vyjád ení. Má-li za
to, že takový zám r není s ohledem na lánek III-167 slu itelný s vnit ním
trhem, zahájí neprodlen ízení podle odstavce 2 tohoto lánku. Doty ný
lenský stát neprovede zamýšlená opat ení, dokud Komise v tomto ízení
nep ijme kone né rozhodnutí.
4. Komise m že p ijmout evropská na ízení týkající se kategorií státních
podpor, u kterých Rada podle lánku III-169 dala možnost vyjmout je
z ízení uvedeného v odstavci 3 tohoto lánku.

lánek III-169 (ex lánek 89 TEC)
X*
Rada p ijme na ízení
Rada m že na návrh Komise p ijmout evropská na ízení pro použití
kvalifikovanou v tšinou lánk III-167 a III-168 a zejména stanovit podmínky, za nichž se použije
l. III-168(3), jakož i vymezit druhy podpor, které jsou vy aty z ízení
podle uvedeného odstavce. Rada rozhoduje po konzultaci s Evropským
parlamentem.
ODDÍL 6
Da ová ustanovení

DA OVÁ USTANOVENÍ
lánek III-170 (ex lánky 90, 91 a 92 TEC)

Zákaz diskrimina ního
zdan ní
- v etn nep ímých
daní

P i vývozu: navrácené
dan ne vyšší než
ástka vnitrostátních
Externí p eklad

1. lenské státy nepodrobí p ímo ani nep ímo výrobky jiných lenských
stát jakémukoli vyššímu vnitrostátnímu zdan ní než je to, jemuž jsou
p ímo nebo nep ímo podrobeny podobné výrobky domácí.
lenské státy nepodrobí dále výrobky jiných
lenských stát
vnitrostátnímu zdan ní, které by poskytovalo nep ímou ochranu jiným
výrobk m.
2. Pokud jsou výrobky vyvezeny na území n kterého lenského státu,
nesmí být navrácení vnitrostátních daní vyšší než vnitrostátní dan ,
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daní

kterým byly výrobky p ímo nebo nep ímo podrobeny.

Rada m že kvalif.
v tšinou schválit
do asné výjimky

3. Osvobození od dan a navracení daní p i vývozu do jiných lenských
stát s výjimkou dan z obratu, spot ebních a ostatních nep ímých daní,
jakož i vyrovnávací poplatky p i dovozu z lenských stát jsou p ípustné
pouze tehdy, pokud by zamýšlená ustanovení na omezenou dobu p edem
schválilo evropské rozhodnutí p ijaté Radou na návrh Komise.

Nep ímé dan
Nep ímé dan jsou
harmonizovány na
základ jednomyslného
rozhodnutí Rady

Externí p eklad

lánek III-171 (ex lánek 93 TEC)

U*
Evropský zákon nebo rámcový zákon Rady stanoví opat ení
k harmonizaci právních p edpis týkajících se daní z obratu, spot ebních
daní a jiných nep ímých daní, pokud je tato harmonizace nezbytná pro
vytvo ení nebo fungování vnit ního trhu a zabrán ní narušení hospodá ské
sout že. Rada rozhoduje jednomysln po konzultaci s Evropským
parlamentem a Hospodá ským a sociálním výborem.
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Harmonizace
Sbližování zvláštních
zákon k vnit nímu
trhu

ODDÍL 7
SPOLE NÁ USTANOVENÍ

lánek III-172 (ex lánek 95 TEC)
X**
Zákony a rámcové
1. Není-li v Ústav stanoveno jinak, použije se tento lánek k dosažení
cíl uvedených v lánku III-130. Evropský zákon nebo rámcový zákon
zákony k vnit nímu
trhu, p ijaté b žným
stanoví opat ení ke sbližování právních a správních p edpis lenských
legislativním postupem stát , jejichž ú elem je vytvo ení nebo fungování vnit ního trhu. P ijme se
po konzultaci s Hospodá ským a sociálním výborem.
– kvalifikovanou
v tšinou
2. Odstavec 1 se nevztahuje na ustanovení o daních, ustanovení týkající se
volného pohybu osob, ani na ustanovení týkající se práv a zájm
Nevztahuje se na:
- dan
zam stnanc .
- pohyb osob
- práva zam stnanc
3. Komise bude ve svých návrzích p edkládaných podle odstavce 1,
týkajících se zdraví, bezpe nosti, ochrany životního prost edí a ochrany
Vysoká úrove ochrany spot ebitele, vycházet z vysoké úrovn ochrany a p ihlédne p itom
zdraví, bezpe nosti,
zejména k novému vývoji založenému na v deckých poznatcích. V rámci
životního prost edí,
svých pravomocí usilují o dosažení tohoto cíle též Evropský parlament a
spot ebitele, nikoli ale Rada.
„ nejvyšší“ úrove
4. Pokládá-li
lenský stát po p ijetí harmoniza ního opat ení
prost ednictvím evropského zákona nebo rámcového zákona nebo
Záruka ochrany
prost ednictvím evropského na ízení Komise za nezbytné ponechat si
životního prost edí
vlastní vnitrostátní p edpisy ze závažných d vod uvedených v lánku III154 nebo vnitrostátní p edpisy týkající se ochrany životního nebo
Ponechání si lepších
pracovního prost edí, oznámí je Komisi spolu s d vody pro jejich
pravidel pro:
- životní prost edí
ponechání.
- pracovní prost edí
5. Aniž je dot en odstavec 4, pokládá-li lenský stát po p ijetí
Zavedení lepších
harmoniza ního opat ení prost ednictvím evropského zákona nebo
pravidel pro:
rámcového zákona nebo prost ednictvím evropského na ízení Komise za
- životní prost edí
nezbytné zavést vnitrostátní p edpisy opírající se o nové v decké d kazy
- pracovní prost edí
vztahující se k ochran životního nebo pracovního prost edí, z d vodu
- zvláštní problémy
zvláštního problému tohoto lenského státu, který se objeví po p ijetí
státu po harmonizaci
harmoniza ního opat ení, oznámí zamýšlené p edpisy Komisi spolu
s d vody pro jejich zavedení.

Komise rozhoduje, zda
je opat ení:
- diskrimina ní
- zast en omezující
obchod
Externí p eklad

6. Komise do šesti m síc po oznámení podle odstavc 4 a 5 p ijme
evropské rozhodnutí, kterým schválí nebo zamítne doty né vnitrostátní
p edpisy poté, co prov í, zda neslouží jako prost edek svévolné
diskriminace nebo zast eného omezování obchodu mezi lenskými státy a
nenarušují fungování vnit ního trhu.
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- p ekážkou fungování
vnit ního trhu

Nerozhodne-li Komise v této lh t , považují se vnitrostátní p edpisy
uvedené v odstavcích 4 a 5 za schválené.

Prodloužení lh ty o
šest m síc

Je-li to opodstatn né složitostí v ci a není-li to nebezpe né pro lidské
zdraví, m že Komise oznámit doty nému lenskému státu, že se lh ta
uvedená v tomto odstavci prodlužuje o další dobu až šesti m síc .

Je-li schválena
odchylka lenského
státu od harmonizace,
m že ji Komise
navrhnout pro všechny

7. Je-li lenský stát oprávn n podle odstavce 6 zachovat nebo zavést
vnitrostátní p edpisy, které se odchylují od harmoniza ního opat ení,
p ezkoumá Komise neprodlen , zda má navrhnout p izp sobení tohoto
opat ení.

Zdraví není zahrnuto
do p edchozí tzv.
záruky ochrany
životního prost edí

8. Upozorní-li lenský stát na ur itý problém ve ejného zdraví v n které
oblasti, která byla p edm tem harmoniza ních opat ení, uv domí o n m
Komisi, která neprodlen p ezkoumá, zda nenavrhne odpovídající
opat ení.

P edloží se p ímo
Soudnímu dvoru EU,
jestliže lenský stát
zneužívá pravomoci

9. Odchyln od postupu podle lánk III-360 a III-361 m že Komise nebo
kterýkoli lenský stát p edložit v c p ímo Soudnímu dvoru Evropské unie,
domnívá-li se, že jiný lenský stát zneužívá pravomoci stanovené v tomto
lánku.

Ochranná doložka pod
kontrolou Unie

10. Harmoniza ní opat ení uvedená v tomto lánku zahrnují ve vhodných
p ípadech ochrannou doložku, která zmoc uje lenské státy p ijmout
z jednoho nebo více d vod neekonomické povahy uvedených v lánku
III-154 prozatímní opat ení, která podléhají kontrolnímu postupu Unie.

Sbližování zákon
Zákony mohou být
sbližovány na základ
jednomyslnosti v Rad ,
pokud neexistuje
zvláštní právní základ

lánek III-173 (ex lánek 94 TEC)

U*
Aniž je dot en lánek III-172, stanoví evropský rámcový zákon Rady
opat ení ke sbližování právních a správních p edpis lenských stát ,
která mají p ímý vliv na vytvo ení nebo fungování vnit ního trhu. Rada
rozhoduje jednomysln po konzultaci s Evropským parlamentem a
Hospodá ským a sociálním výborem.

lánek III-174 (ex lánek 96 TEC)
Narušená hospodá ská
X**
sout ž
Zjistí-li Komise, že existující rozdíly mezi právními a správními p edpisy
lenských stát narušují podmínky hospodá ské sout že na vnit ním trhu a
vyvolávají narušení, které je nutno odstranit, konzultuje doty né lenské
státy.
Narušení odstraní
rámcový zákon

Externí p eklad

Nevede-li tato konzultace ke shod , stanoví nezbytná opat ení
k odstran ní daného narušení evropský rámcový zákon. Mohou být p ijata
jakákoli jiná vhodná opat ení uvedená v Ústav .
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lánek III-175 (ex lánek 97 TEC)
Povinnost konzultovat
s Komisí možné
narušení hospodá ské
sout že

1. Jsou-li d vody k obavám, že p ijetí nebo zm na právního a správního
p edpisu lenského státu m že vyvolat narušení ve smyslu lánku III-174,
zahájí lenský stát, který p ijetí nebo zm nu zamýšlí, konzultace s Komisí.
Komise po konzultaci s lenskými státy doporu í p íslušným lenským
stát m vhodná opat ení, aby k danému narušení nedošlo.
2. Jestliže stát, který hodlá p ijmout nebo zm nit vnitrostátní p edpisy,
nevyhoví doporu ení Komise, které je mu ur eno, nelze od jiných
lenských stát požadovat, aby podle lánku III-174 zm nily své
vnitrostátní p edpisy za ú elem odstran ní tohoto narušení. Jestliže
lenský stát, který nedbal doporu ení Komise, vyvolá narušení pouze ke
své vlastní újm , lánek III-174 se nepoužije.

Duševní vlastnictví
Zákony a rámcové
zákony p ijaté kvalif.
v tšinou v Rad zajistí
jednotnou ochranu
práv duševního
vlastnictví

lánek III-176 (nový)

X**/U*
X** V rámci vytvá ení nebo fungování vnit ního trhu stanoví evropský
zákon nebo rámcový zákon opat ení o vytvo ení evropských práv
duševního vlastnictví, které zajistí jednotnou ochranu práv duševního
vlastnictví v Unii a o zavedení centralizovaného režimu pro vydávání
povolení, koordinaci a kontrolu na úrovni Unie.

Pravidla pro používání U* Evropský zákon Rady stanoví pravidla pro používání jazyk ve vztahu
jazyk se stanoví
k evropským práv m duševního vlastnictví. Rada rozhoduje jednomysln
jednomysln
po konzultaci s Evropským parlamentem.

HOSPODÁ SKÁ
POLITIKA A HMU

KAPITOLA II
HOSPODÁ SKÁ A M NOVÁ POLITIKA
lánek III-177 (ex lánek 4 TEC)

Koordinace
hospodá ství
Otev ené tržní
Externí p eklad

U*
Pro ú ely lánku I-3 zahrnují innosti lenských stát a Unie za podmínek
stanovených Ústavou zavedení hospodá ské politiky, která je založena na
úzké koordinaci hospodá ských politik lenských stát , na vnit ním trhu a
na vymezení spole ných cíl a která je provád na v souladu se zásadou
otev eného tržního hospodá ství s volnou sout ží.
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hospodá ství
M nová politika a
zavedení jednotné m ny
je sou ástí hospodá ské
politiky

Soub žn s tím zahrnují tyto innosti za podmínek a v souladu s postupy
stanovenými v Ústav jednotnou m nu – euro, jakož i vymezení a
provád ní jednotné m nové a devizové politiky, jejímž prvo adým cílem
je udržovat cenovou stabilitu a aniž je dot en tento cíl, podporovat obecné
hospodá ské politiky v Unii v souladu se zásadou otev eného tržního
hospodá ství s volnou sout ží.

Stabilní ceny

Tyto innosti lenských stát a Unie zahrnují dodržování následujících
hlavních zásad: stabilní ceny, zdravé ve ejné finance a m nové podmínky
a stabilní platební bilance.

Zdravé ve ejné finance

ODDÍL 1
HOSPODÁ SKÁ POLITIKA
lánek III-178 (ex lánek 98 TEC)

Cíl: otev ené tržní
hospodá ství s volnou
sout ží

lenské státy sm ují své hospodá ské politiky tak, aby v rámci hlavních
sm r uvedených v l. III-179(2) p ispívaly k dosahování cíl Unie ve
smyslu lánku I-3. lenské státy a Unie jednají v souladu s hlavními
sm ry stanovenými v lánku III-179(2) a ve shod se zásadou otev eného
tržního hospodá ství s volnou sout ží, ímž je podporováno efektivní
umís ování zdroj , jakož i ve shod se zásadami stanovenými v lánku
III-177.

Koordinace
hospodá ské politiky

lánek III-179 (ex lánek 99 TEC)
X/X**
1. lenské státy považují své hospodá ské politiky za v c spole ného
zájmu a koordinují je v rámci Rady v souladu s lánkem III-178.

Hlavní sm ry p ijaty
kvalif. v tšinou v Rad
jako nezávazné
doporu ení

X 2. Rada na doporu ení Komise vypracuje návrh hlavních sm r
hospodá ských politik lenských stát a Unie a podá o tom zprávu
Evropské rad .
Evropská rada na základ zprávy Rady projedná záv ry o hlavních
sm rech hospodá ských politik lenských stát a Unie. Na základ t chto
záv r p ijme Rada doporu ení, ve kterém budou tyto hlavní sm ry
stanoveny. O svém doporu ení informuje Evropský parlament.

Rada sleduje na
základ zpráv Komise
hospodá ství lenských
stát

3. K zajišt ní užší koordinace hospodá ských politik a trvalé konvergence
hospodá ské výkonnosti lenských stát sleduje Rada na základ zpráv
p edkládaných Komisí hospodá ský vývoj v každém lenském stát a
v Unii, jakož i soulad hospodá ských politik s hlavními sm ry uvedenými
v odstavci 2 a pravideln provádí celkové hodnocení.
Pro ú ely tohoto mnohostranného dohledu poskytují lenské státy Komisi

Externí p eklad
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informace o d ležitých opat eních v oblasti své hospodá ské politiky,
jakož i další informace, které považují za nezbytné.
Jsou-li hlavní sm ry
porušeny, vydá Komise
varování a Rada m že
na základ kvalif.
v tšiny:
- vydat doporu ení
- zve ejnit je

X 4. Zjistí-li se na základ postupu uvedeného v odstavci 3, že
hospodá ské politiky lenského státu nejsou v souladu s hlavními sm ry
uvedenými v odstavci 2 nebo že by mohly ohrozit ádné fungování
hospodá ské a m nové unie, m že se Komise na doty ný lenský stát
obrátit s varováním. Rada m že na doporu ení Komise podat doty nému
lenskému státu nezbytná doporu ení. Rada m že na návrh Komise
rozhodnout o zve ejn ní svých doporu ení.

K hlasu doty ného
lenského státu se
nep ihlíží

V rámci tohoto odstavce Rada p i rozhodování nep ihlíží k hlasu lena
Rady zastupujícího doty ný lenský stát.
Kvalifikovaná v tšina je vymezena jako nejmén 55% ostatních len
Rady zastupujících lenské státy, které p edstavují nejmén 65%
obyvatelstva zú astn ných lenských stát .
Bloka ní menšinu musí tvo it nejmén tolik t chto ostatních len Rady,
kolik jich zastupuje nejmén 35% obyvatelstva zú astn ných lenských
stát , a ješt jeden len, jinak se kvalifikovaná v tšina považuje za
dosaženou.

Zpráva pro Evropský
parlament

5. P edseda Rady a Komise podají Evropskému parlamentu zprávu o
výsledcích mnohostranného dohledu. P edseda Rady m že být vyzván,
aby vystoupil p ed p íslušným výborem Evropského parlamentu, jestliže
Rada svá doporu ení zve ejnila.

Pravidla pro dohled na X** 6. Evropský zákon m že stanovit podrobná pravidla pro postup p i
základ kvalif. v tšiny mnohostranném dohledu podle odstavc 3 a 4.

lánek III-180 (ex lánek 100 TEC)

Vzniknou-li p i
zásobování vážné
obtíže, mohou být
p ijata opat ení

X*
X 1. Aniž jsou dot eny jiné postupy stanovené v Ústav , m že Rada na
návrh Komise p ijmout evropské rozhodnutí, které stanoví opat ení
p im ená hospodá ské situaci, zejména když vzniknou závažné obtíže
v zásobování ur itými výrobky.

Možnost poskytnutí
finan ní pomoci
v p ípadech
mimo ádných událostí
nebo p írodních
pohrom

X 2. Nastanou-li lenskému státu z d vodu p írodních pohrom nebo
mimo ádných událostí, které nem že ovlivnit, obtíže nebo je-li z téhož
d vodu vážn ohrožen závažnými obtížemi, m že Rada na návrh Komise
p ijmout evropské rozhodnutí, jímž doty nému lenskému státu za
ur itých podmínek poskytne finan ní pomoc Unie. P edseda rady o
rozhodnutí informuje Evropský parlament.

Externí p eklad
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lánek III-181 (ex lánek 101 TEC)
Zákaz pro národní
banky a centrální
banku poskytovat jiným
úv rovým institucím
možnost p e erpání

1. Evropské centrální bance nebo centrálním bankám lenských stát (dále
jen „ národní centrální banky“ ) se zakazuje poskytovat možnost p e erpání
bankovních ú t nebo jakýkoli jiný typ úv ru orgán m, institucím nebo
jiným subjekt m Unie, úst edním vládám, regionálním nebo místním
orgán m nebo jiným ve ejnoprávním orgán m, jiným ve ejnoprávním
subjekt m nebo podnik m ve ejného práva lenských stát . Rovn ž je
zakázán p ímý nákup jejich dluhových nástroj Evropskou centrální
bankou nebo národními centrálními bankami.
2. Odstavec 1 se nepoužije na úv rové instituce ve ve ejném vlastnictví,
kterým národní centrální banky a Evropská centrální banka v souvislosti
s poskytováním pen žních prost edk centrálními bankami poskytují
stejné zacházení jako soukromým úv rovým institucím.
lánek III-182 (ex lánek 102 TEC)

Zákaz zvýhodn ní
p j ek

Zakazují se jakákoli opat ení a ustanovení, která nejsou od vodn na
obez etným dohledem a která umož ují orgán m, institucím i jiným
subjekt m Unie, úst edním vládám, regionálním nebo místním orgán m
nebo jiným ve ejným orgán m, jiným ve ejnoprávním subjekt m nebo
ve ejným podnik m lenských stát zvýhodn ný p ístup k finan ním
institucím.
lánek III-183 (ex lánek 103 TEC)

Unie nesmí odpovídat
za dluhy
- s výjimkou
vzájemných záruk

Podrobnosti stanoví
kvalif. v tšinou Rada

Nejd ležit jší lánek o
m nové unii
Vyvarovat se velkých
schodk
Externí p eklad

X*
1. Unie neodpovídá za závazky ani nep ebírá závazky úst edních vlád,
regionálních nebo místních orgán nebo jiných ve ejných orgán , jiných
ve ejnoprávních subjekt nebo ve ejných podnik kteréhokoli lenského
státu, aniž jsou dot eny vzájemné finan ní záruky pro spole né
uskute ování ur itého zám ru. lenský stát neodpovídá za závazky ani
nep ebírá závazky úst edních vlád, regionálních nebo místních orgán
nebo jiných ve ejných orgán , jiných ve ejnoprávních subjekt nebo
ve ejných podnik jiného lenského státu, aniž jsou dot eny vzájemné
finan ní záruky pro spole né uskute ování ur itého zám ru.
2. Rada m že na návrh Komise p ijmout evropská na ízení nebo
rozhodnutí, která up esní definice pro použití zákaz uvedených
v láncích III-181, III-182 a v tomto lánku. Rozhoduje po konzultaci
s Evropským parlamentem.
lánek III-184 (ex lánek 104 TEC)
X
1. lenské státy se vyvarují nadm rných schodk ve ejných financí.
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Komise sleduje
rozpo tovou káze
Dv kritéria:
o 3% m že plánovaný
nebo skute ný schodek
ve ejných financí
p ekro it referen ní
hodnotu, pokud

2. Komise sleduje vývoj rozpo tové situace a výši ve ejného zadlužení
v lenských státech, aby bylo možno zjistit závažné chyby. Zkoumá
zejména dodržování rozpo tové kázn na základ t chto dvou kritérií:
(a) zda pom r plánovaného nebo skute ného schodku ve ejných financí
k hrubému domácímu produktu nep ekra uje doporu ovanou hodnotu,
ledaže by

- podstatn klesá

i. pom r podstatn a nep etržit klesal a dosáhl úrovn , která se blíží
doporu ované hodnot , nebo

- p ekro ení bylo
výjime né

ii. p ekro ení doporu ované hodnoty bylo pouze výjime né a do asné a
pom r z stával blízko k doporu ované hodnot ;

p ekro ení 60%
celkového ve ejného
zadlužení… pokud se
pom r zadlužení
dostate n snižuje

(b) zda pom r ve ejného zadlužení k hrubému domácímu produktu
nep ekra uje doporu ovanou hodnotu, ledaže se pom r dostate n snižuje
a blíží se uspokojivým tempem k doporu ované hodnot .

Referen ní hodnoty
stanoveny v Protokolu
. 10

Referen ní hodnoty jsou stanoveny v Protokolu o postupu p i nadm rném
schodku.

Zpráva o nadm rném
schodku p ihlíží
k relevantním faktor m,
jako jsou
ve ejné investi ní
výdaje a st edn dobá
situace.
Zpráva Komise o riziku
nadm rného schodku

3. Nespl uje-li lenský stát požadavky podle jednoho nebo žádného
z t chto kritérií, Komise vypracuje zprávu. Zpráva Komise p ihlédne
k tomu, zda schodek ve ejných financí p ekra uje ve ejné investi ní
výdaje, jakož i ke všem dalším rozhodujícím faktor m v etn
st edn dobé hospodá ské a rozpo tové situace lenského státu.
Komise m že také vypracovat zprávu, je-li i p es pln ní kritérií toho
názoru, že v n kterém lenském stát existuje riziko nadm rného schodku.

Výbor dává stanovisko
ke zpráv

4. Hospodá ský a finan ní výbor z ízený podle
stanovisko ke zpráv Komise.

Stanovisko Komise k
schodku pro lenský
stát

5. Usoudí-li Komise, že v lenském stát existuje nebo m že vzniknout
nadm rný schodek, p edloží stanovisko danému lenskému státu a
informuje o tom Radu.

Rada rozhoduje na
návrh Komise kvalif.
v tšinou, zda je

X 6. Rada na návrh Komise a po zvážení všech p ípadných p ipomínek,
které doty ný lenský stát u iní, rozhodne po celkovém zhodnocení, zda
existuje nadm rný schodek. V takovém p ípad na doporu ení Komise

Externí p eklad

lánku III-192 vydá
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Rada bez zbyte ného odkladu p ijme doporu ení, která p edá doty nému
schodek nadm rný a
p ijme pro doty ný
lenskému státu, aby tento lenský stát mohl do dané lh ty tuto situaci
lenský stát doporu ení ukon it. S výhradou odstavce 8 nebudou tato doporu ení zve ejn na.
Doty ný lenský stát
nehlasuje – podmínkou
je 55% hlas
p edstavujících 65%
obyvatelstva

V rámci tohoto odstavce Rada p i rozhodování nep ihlíží k hlasu lena
Rady zastupujícího doty ný stát.
Kvalifikovaná v tšina je vymezena jako nejmén 55% ostatních len
Rady zastupujících lenské státy, které p edstavují nejmén 65%
obyvatelstva zú astn ných lenských stát .
Bloka ní menšinu musí tvo it nejmén tolik t chto ostatních len Rady,
kolik jich zastupuje nejmén 35% obyvatelstva zú astn ných lenských
stát , a ješt jeden len, jinak se kvalifikovaná v tšina považuje za
dosaženou.

V p ípad odstavc 811 se rozhoduje kvalif. X 7. Rada na doporu ení Komise p ijme evropská rozhodnutí a
v tšinou, bez hlasování doporu ení uvedená v odstavcích 8 až 11.
doty ného lenského
státu
Rada p i rozhodování nep ihlíží k hlasu lena Rady zastupujícího doty ný
lenský stát.
Kvalif. v tšina = 55%
len Rady
Kvalifikovaná v tšina je vymezena jako nejmén 55% ostatních len
zastupujících 65%
Rady zastupujících lenské státy, které p edstavují nejmén 65%
obyvatelstva.
obyvatelstva zú astn ných lenských stát .
Bloka ní menšina =
35% obyvatelstva
Bloka ní menšinu musí tvo it nejmén tolik t chto ostatních len Rady,
eurozóny + 1 lenský
kolik jich zastupuje nejmén 35% obyvatelstva zú astn ných lenských
stát , a ješt jeden len, jinak se kvalifikovaná v tšina považuje za
stát
dosaženou.
Rada m že:
- zve ejnit doporu ení

X 8. P ijme-li Rada evropské rozhodnutí o tom, že ve stanovené lh t
nebyla na její doporu ení p ijata žádná ú inná opat ení, m že svá
doporu ení zve ejnit.

- uložit opat ení

X 9. Nenásleduje-li lenský stát ani poté doporu ení Rady, m že Rada
p ijmout evropské rozhodnutí, kterým vyzve lenský stát, aby v ur ité
lh t u inil opat ení ke snížení schodku, která Rada považuje za nezbytná
pro nápravu situace.

- požádat o zprávy

V takovém p ípad m že Rada požádat doty ný lenský stát, aby podle
zvláštního harmonogramu p edkládal zprávy za ú elem posouzení jeho
úsilí o nápravu.

Pokud se stát
nepod ídí, mohou být
použita tato opat ení:

X 10. Pokud se lenský stát nepod ídí evropskému rozhodnutí p ijatému
podle odstavce 9, m že Rada rozhodnout, že použije nebo p ípadn zesílí
jedno nebo více z následujících opat ení:

Externí p eklad
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- vyžádání informací

(a) požádá doty ný lenský stát, aby p ed vydáním obligací a jiných
cenných papír zve ejnil dodate né informace, které Rada ur í;

- p ehodnocení
úv rových podmínek

(b) vyzve Evropskou investi ní banku, aby p ehodnotila svou úv rovou
politiku v i doty nému lenskému státu;

- vyžádání si
neúro eného vkladu

(c) požádá doty ný lenský stát, aby u Unie uložil neúro ený vklad
v p im ené výši, dokud nebude podle názoru Rady nadm rný schodek
napraven;

- uložení pokut

(d) uloží pokuty v p im ené výši.
P edseda Rady informuje Evropský parlament o p ijatých opat eních.

Jestliže je problém
s nadm rným schodkem
vy ešen, opat ení se
zruší

X 11. Rada zruší n která nebo všechna svá opat ení uvedená v odstavcích
6, 8, 9 a 10, pokud usoudí, že je nadm rný schodek v doty ném lenském
stát napraven. Zve ejnila-li Rada p edtím svá doporu ení, u iní, jakmile
bude zrušeno evropské rozhodnutí podle odstavce 8, ve ejné prohlášení,
že nadm rný schodek v doty ném lenském stát již neexistuje.
12. Právo podat žalobu podle lánk
v rámci odstavc 1 až 6, 8 a 9.

III-360 a III-361 nelze uplatnit

Protokol . 10 týkající
se schodk

13. Další ustanovení týkající se provád ní postupu popsaného v tomto
lánku jsou stanovena v Protokolu o postupu p i nadm rném schodku.

Protokol . 10 se
nahradí evropským
zákonem – p ijatým
jednomysln Radou

U* Evropský zákon Rady stanoví vhodná opat ení, která nahradí tento
protokol. Rada rozhoduje jednomysln po konzultaci s Evropským
parlamentem a Evropskou centrální bankou.

Provád cí pravidla
p ijme Rada kvalif.
v tšinou

X* S výhradou ostatních ustanovení tohoto odstavce p ijme Rada na návrh
Komise evropská na ízení nebo rozhodnutí, která stanoví bližší
podrobnosti a definice k používání tohoto protokolu. Rozhoduje po
konzultaci s Evropským parlamentem.
ODDÍL 2

M nová politika

M NOVÁ POLITIKA
lánek III-185 (ex lánek 105 TEC)

U*
Cílem Evropského
1. Prvo adým cílem Evropského systému centrálních bank je udržovat
systému centrálních
cenovou stabilitu. Aniž je dot en tento cíl, podporuje Evropský systém
bank je cenová stabilita centrálních bank obecné hospodá ské politiky v Unii se zám rem p isp t
Externí p eklad
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Úkoly ESCB:
- m nová politika
- devizové operace
- správa devizových
rezerv
- praktické platební
systémy
Vyjma provozních
z statk v držení vlád
S centrální bankou je
t eba konzultovat, když
- akty Unie spadají do
její p sobnosti
-v oblasti její
p sobnosti jsou
p ijímány vnitrostátní
p edpisy
ECB m že p edložit
stanovisko

k dosažení jejích cíl , jak jsou vymezeny v lánku I-3. Evropský systém
centrálních bank jedná ve shod se zásadami stanovenými v lánku III177 a v souladu se zásadou otev eného tržního hospodá ství s volnou
sout ží, ímž podporuje efektivní umís ování zdroj .
2. Evropský systém centrálních bank plní tyto základní úkoly:
(a) vymezuje a provádí m novou politiku Unie;
(b) provádí devizové operace v souladu s lánkem III-326;
(c) drží a spravuje oficiální devizové rezervy lenských stát ;
(d) podporuje plynulé fungování platebních systém .
3. Ustanovení odstavci 2(c) se nevztahuje na držení a správu devizových
provozních z statk vládami lenských stát .
4. Evropská centrální banka je konzultována:
(a) ke všem návrh m akt Unie v oblasti její p sobnosti;
(b) vnitrostátními orgány ke všem návrh m právních p edpis v oblasti
její p sobnosti, avšak v mezích a za podmínek stanovených Radou
postupem podle l. III-187(4).
Evropská centrální banka m že p edkládat stanoviska orgán m, institucím
nebo jiným subjekt m Unie nebo vnitrostátním orgán m v záležitostech
spadajících do oblasti její p sobnosti.

ESCB musí vykonávat
dohled

5. Evropský systém centrálních bank p ispívá k ádnému ízení politik,
které provád jí p íslušné orgány v oblasti obez etného dohledu nad
úv rovými institucemi a stability finan ního systému.

O finan ním dohledu
rozhoduje Rada
jednomysln

6. Evropský zákon Rady m že sv it Evropské centrální bance zvláštní
úkoly týkající se politik, které se vztahují k obez etnému dohledu nad
úv rovými a dalšími finan ními institucemi, s výjimkou pojiš ovacích
podnik . Rada rozhoduje jednomysln po konzultaci s Evropským
parlamentem a Evropskou centrální bankou.
lánek III-186 (ex lánek 106 TEC)

Výlu né právo
povolovat vydávání
bankovek

Externí p eklad

X*
1. Evropská centrální banka má výlu né právo povolovat vydávání
eurobankovek v Unii. Tyto bankovky mohou vydávat Evropská centrální
banka a národní centrální banky. Bankovky vydávané Evropskou centrální
bankou a národními centrálními bankami jsou jedinými bankovkami, které
mají v Unii status zákonného platidla.
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Vydávání mincí
schvaluje ECB

2. lenské státy mohou vydávat euromince, objem jejich emise však
vyžaduje schválení Evropské centrální banky.

Pravidla p ijímána
kvalif. v tšinou Rady

Rada m že na návrh Komise p ijmout evropská na ízení, která stanoví
opat ení k slad ní nominálních hodnot a technických specifikací mincí
ur ených pro ob h v rozsahu nezbytném k umožn ní jejich plynulého
ob hu v Unii. Rada rozhoduje po konzultaci s Evropským parlamentem a
Evropskou centrální bankou.

Organizace
Rada guvernér a
Výkonná rada

lánek III-187 (ex lánek 107 TEC)
X**/X*
1. Evropský systém centrálních bank je ízen rozhodovacími orgány
Evropské centrální banky, kterými jsou Rada guvernér a Výkonná rada.

Statut je stanoven
v Protokolu . 4

2. Statut Evropského systému centrálních bank je stanoven v Protokolu o
statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky.

Ustanovení mohou být
zákonem zm n na,
když:

3. Ustanovení lánku 5(1), (2) a (3), lánk 17 a 18, lánku 19(1), lánk
22, 23, 24, 26, lánku 32(2), (3), (4) a (6), lánku 33(1)(a) a lánku 36
statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky
lze zm nit evropským zákonem:

- to navrhne Komise

X** (a) bu na návrh Komise a po konzultaci s Evropskou centrální
bankou;
X** (b) nebo na doporu ení Evropské centrální banky a po konzultaci
s Komisí.

- doporu í ECB
Rada p ijme opat ení

4. Rada p ijme evropská na ízení a rozhodnutí o opat eních podle lánku
4, lánku 5(4), lánku 19(2), lánku 20, lánku 28(1), lánku 29(2), lánku
30(4) a lánku 34(3) statutu Evropského systému centrálních bank a
Evropské centrální banky. Rozhoduje po konzultaci s Evropským
parlamentem:

- Komise navrhuje,
ECB je konzultována

X* (a) bu
bankou;

na návrh Komise a po konzultaci s Evropskou centrální

XX* (b) nebo na doporu ení Evropské centrální banky a po konzultaci
- ECB doporu uje,
Komise je konzultována s Komisí.
Nezávislost

lánek III-188 (ex lánek 108 TEC)

Ani ECB ani národní
P i výkonu pravomocí a pln ní úkol a povinností sv ených jim Ústavou
centrální banky nesm jí a statutem Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální
p ijímat od žádného
banky nesm jí Evropská centrální banka, žádná národní centrální banka
orgánu pokyny
ani žádný len jejich rozhodovacích orgán vyžadovat ani p ijímat pokyny
od orgán , institucí i jiných subjekt Unie, od žádné vlády lenského
Externí p eklad

- 88 -

Ústava – tená sky p ív tivé vydání, které sestavil Jens-Peter Bonde
státu ani od jakéhokoli jiného subjektu. Orgány, instituce nebo jiné
subjekty Unie a vlády lenských stát se zavazují zachovávat tuto zásadu
a nesnažit se ovliv ovat leny rozhodovacích orgán Evropské centrální
banky i národních centrálních bank p i pln ní jejich úkol .
lánek III-189 (ex lánek 109 TEC)
P izp sobení
Každý lenský stát zajistí, aby jeho vnitrostátní právní p edpisy, v etn
vnitrostátních právních statutu jeho národní centrální banky byly slu itelné s Ústavou a se
p edpis
statutem Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální
banky.

ECB p ijímá:

lánek III-190 (ex lánek 110 TEC)
X*/XX*
1. K pln ní úkol sv ených Evropskému systému centrálních bank,
v souladu s Ústavou a za podmínek stanovených statutem Evropského
systému centrálních bank a Evropské centrální banky, Evropská centrální
banka p ijímá:

- na ízení k provád ní
úkol

(a) evropská na ízení v rozsahu nezbytném pro pln ní úkol vymezených
v lánku 3(1)(a), lánku 19(1), lánku 22 nebo lánku 25(2) statutu
Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky a dále
v p ípadech stanovených evropskými na ízeními a rozhodnutími,
jež jsou uvedeny v l. III-187(4);

- rozhodnutí k pln ní
úkol

(b) evropská rozhodnutí nezbytná pro pln ní úkol sv ených Evropskému
systému centrálních bank Ústavou a statutem Evropského systému
centrálních bank a Evropské centrální banky,

- doporu ení a
stanoviska
ECB m že vlastní akty
zve ejnit

(c) doporu ení a stanoviska.

ECB m že ukládat
pokuty – podmínky
stanoví Rada kvalif.
v tšinou

3. Rada p ijme postupem podle l. III-187(4) evropská na ízení, kterými
stanoví meze a podmínky, za nichž je Evropská centrální banka zmocn na
ukládat podnik m pokuty i penále za nepln ní povinností vyplývajících
z jejích evropských na ízení a rozhodnutí.

Opat ení pro používání
eura p ijata
legislativním postupem,
ECB je konzultována

lánek III-191 (ex lánek 123(4) TEC)
X**
Aniž jsou dot eny pravomoci Evropské centrální banky, stanoví evropský
zákon nebo rámcový zákon opat ení nezbytná pro používání eura jako
jednotné m ny. P ijme se po konzultaci s Evropskou centrální bankou.

2. Evropská centrální banka m že rozhodnout o zve ejn ní svých
evropských rozhodnutí, doporu ení a stanovisek.

ODDÍL 3

Externí p eklad
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INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ
lánek III-192 (ex lánek 114(2) až (4) TEC)
Hospodá ský a
X*
finan ní výbor
- podporuje koordinaci 1. Na podporu koordinace politik lenských stát v rozsahu pot ebném pro
fungování vnit ního trhu se z izuje Hospodá ský a finan ní výbor.
politik lenských stát
2. Výbor má tyto úkoly:
- vydává stanoviska

(a) vydávat stanoviska na žádost Rady
podn tu a p edkládat je t mto orgán m;

i Komise nebo z vlastního

- posuzuje finan ní a
hospodá skou situaci
lenských stát

(b) sledovat hospodá skou a finan ní situaci lenských stát a Unie a
pravideln o ní, zejména o finan ních vztazích se t etími zem mi a
mezinárodními institucemi, podávat zprávy Rad a Komisi;

- p ispívá k p íprav
prací Rady

(c) aniž je dot en lánek III-344, p ispívat k p íprav prací Rady
uvedených v lánku III-159, l. III-179(2), (3), (4) a (6), láncích III-180,
III-183, III-184, l. III-185(6), l. III-186(2), l. III-187(3) a (4), láncích
III-191, III-196, l. III-198(2) a (3), lánku III-201. l. III-202(2) a (3) a
láncích III-322 a III-326, a plnit další poradní a p ípravné úkoly
sv ené mu Radou;

- posuzuje všechna
opat ení o pohybu
kapitálu a volnosti
plateb

(d) posuzovat alespo jednou ro n situaci v oblasti pohybu kapitálu a
volnosti plateb, jak vyplývá z použití Ústavy a z akt Unie; posuzování se
týká všech opat ení vztahujících se na pohyb kapitálu a platby; výbor
podává zprávu Komisi a Rad o výsledky tohoto posouzení.

lenské státy, Komise a Každý lenský stát, Komise a Evropská centrální banka jmenují nejvíce
ECB jmenují po 2
po dvou lenech výboru.
lenech
O složení
Hospodá ského a
finan ního výboru
rozhoduje Rada

3. Rada p ijme na návrh Komise evropské rozhodnutí, kterým se stanoví
podrobná ustanovení týkající se složení Hospodá ského a finan ního
výboru. Rozhoduje po konzultaci s Evropskou centrální bankou a tímto
výborem. P edseda Rady informuje o takovém rozhodnutí Evropský
parlament.

lenské státy s
výjimkou

4. Po dobu existence lenských stát , na které se vztahuje výjimka podle
lánku III-197, sleduje výbor nad rámec úkol podle odstavce 2 m novou
a finan ní situaci a všeobecný platební styk t chto lenských stát a
pravideln o tom podává zprávu Rad a Komisi.

Žádost na Komisi, aby
podala doporu ení
Externí p eklad

lánek III-193 (ex lánek 115 TEC)
XX
V záležitostech upravených v l. III-179(4), lánku III-184 s výjimkou
odstavce 13, láncích III-191, III-196, l. III-198(3) a lánku III-326 m že
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nebo návrh

Rada nebo lenský stát požádat Komisi, aby podle pot eby podala
doporu ení nebo návrh. Komise posoudí žádost a neprodlen p edloží své
záv ry Rad .

Eurozóna

ODDÍL 4
USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE LENSKÝCH STÁT , JEJICHŽ
M NOU JE EURO
lánek III-194 (nový)

Pro zem eurozóny
budou p ijata
dopl ková opat ení

X
1. K zajišt ní ádného fungování hospodá ské a m nové unie a v souladu
s p íslušnými ustanoveními Ústavy p ijme Rada, v souladu s n kterým
z p íslušných postup uvedených v láncích III-179 a III-184, s výjimkou
postupu podle l. III-184(1)3, opat ení týkající se lenských stát , jejichž
m nou je euro, k:

K posílení koordinace
jejich rozpo tové kázn
Sm ry hospodá ské
politiky

(a) posílení koordinace jejich rozpo tové kázn a dohledu nad ní;
(b) vypracování sm r hospodá ské politiky pro tyto státy, p i emž se dbá
na to, aby byly slu itelné se sm ry p ijímanými pro celou Unii a byl nad
nimi zajišt n dohled.

Kvalif. v tšina jen mezi
leny eurozóny, 55%
t chto len Rady,
p edstavujících 65%
obyvatelstva

2. Na hlasování o opat eních podle odstavce 1 se podílejí pouze lenové
Rady zastupující lenské státy, jejichž m nou je euro.

Bloka ní menšina =
35% obyvatelstva
eurozóny + 1 lenský
stát

Bloka ní menšinu musí tvo it nejmén tolik t chto len Rady, kolik jich
zastupuje nejmén 35% obyvatelstva zú astn ných lenských stát , a ješt
jeden len, jinak se kvalifikovaná v tšina považuje za dosaženou.

Protokol . 12

Pravidla zasedání ministr lenských stát , jejichž m nou je euro, jsou
stanovena Protokolem o Euroskupin .

Kvalifikovaná v tšina je vymezena jako nejmén 55% t chto len Rady
zastupujících lenské státy, které p edstavují nejmén 65% obyvatelstva
zú astn ných stát .

lánek III-195 (nový)

Mezinárodní innost

lánek III-196 (nový)
X
Rada p ijme spole ný 1. K zajišt ní postavení eura v mezinárodním m novém systému p ijme
postoj k mezinárodnímu Rada na návrh Komise evropské rozhodnutí, které stanoví spole né
m novému systému
postoje k otázkám, jež mají zvláštní význam pro hospodá skou a m novou
kvalifikovanou v tšinou unii v rámci p íslušných mezinárodních finan ních institucí a konferencí.
Rada rozhoduje po konzultaci s Evropskou centrální bankou.
Kvalifikovaná v tšina
Externí p eklad
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pro jednotné zastoupení 2. Rada m že na návrh Komise p ijmout vhodná opat ení pro zajišt ní
jednotného zastoupení v rámci mezinárodních finan ních institucí a
v mezinárodních
organizacích
konferencí. Rada rozhoduje po konzultaci s Evropskou centrální bankou.
O zastoupení Rada
rozhoduje kvalif.
v tšinou jen za leny
eurozóny

3. O opat eních podle odstavc 1 a 2 hlasují pouze
zastupující lenské státy, jejichž m nou je euro.

lenové Rady

Kvalifikovaná v tšina je vymezena jako nejmén 55% t chto len Rady
zastupujících lenské státy, které p edstavují nejmén 65% obyvatelstva
zú astn ných lenských stát .
Bloka ní menšinu musí tvo it nejmén tolik t chto len Rady, kolik jich
zastupuje nejmén 35% obyvatelstva zú astn ných lenských stát , a ješt
jeden len, jinak se kvalifikovaná v tšina považuje za dosaženou.
ODDÍL 5
P ECHODNÁ USTANOVENÍ
lánek III-197 (ex lánek 122(1) a (3) až (5) TEC)
Výjimky pro lenské
1. lenské státy, o kterých Rada nerozhodla, že spl ují nezbytné
státy, které nemají euro podmínky pro p ijetí eura, jsou dále ozna ovány jako „ lenské státy, na
které se vztahuje výjimka“ .
Na tyto lenské státy se
nepoužijí ustanovení – 2. Na lenské státy, na které se vztahuje výjimka, se nepoužijí tato
ustanovení Ústavy:
(a) p ijetí t ch ástí hlavních sm r hospodá ských politik, které se obecn
týkají eurozóny ( l. III-179(2));
(b) donucovací opat ení k náprav nadm rných schodk ( l. III-184(9) a
(10));
(c) cíle a úkoly Evropského systému centrálních bank ( l. III-185(1), (2),
(3) a (5));
(d) vydávání eura ( lánek III-186);
(e) akty Evropské centrální banky ( lánek III-190);
(f) opat ení týkající se užívání eura ( lánek III-191);
(g) m nové dohody a další opat ení vztahující se ke kurzové politice
( lánek III-326);
Externí p eklad
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( lánek III-326);
(h) jmenování len
382(2));

Výkonné rady Evropské centrální banky ( l. III-

i) evropská rozhodnutí stanovící spole né postoje k otázkám, které mají
zvláštní význam pro hospodá skou a m novou unii v rámci p íslušných
mezinárodních finan ních institucí a konferencí ( l. III-196(1));
j) opat ení pro zajišt ní jednotného zastoupení v rámci mezinárodních
finan ních institucí a konferencí ( l. III-196(2)).
Vyn tí t ch lenských
stát z ESCB je
stanoveno statutem
lenské státy
s výjimkou nemají
v Rad hlasovací právo
p i jednání o euru…
… zejména p i p ijímání
doporu ení v rámci
mnohostranného
dohledu nebo postup
v p ípad nadm rného
schodku
Kvalif. v tšina = 55%
len Rady
zastupujících 65%
obyvatelstva

V láncích uvedených v písmenech (a) až (j) se tedy pojmem „ lenské
státy“ rozumí lenské státy, jejichž m nou je euro.
3. Podle kapitoly IX statutu Evropského systému centrálních bank a
Evropské centrální banky jsou lenské státy, na které se vztahuje výjimka
a jejich národní centrální banky vy aty z práv a povinností v rámci
Evropského systému centrálních banky.
4. Hlasovací práva len Rady zastupujících lenské státy, na které se
vztahuje výjimka, se pozastavují tehdy, jestliže Rada p ijímá opat ení
podle lánk vyjmenovaných v odstavci 2 a v t chto p ípadech:
(a) doporu ení podávaná lenským stát m, jejichž m nou je euro, v rámci
mnohostranného dohledu, v etn program stability a varování ( l. III179(4));
(b) opat ení týkající se nadm rných schodk u lenských stát , jejichž
m nou je euro ( l. III-184(6), (7), (8) a (11)).

Kvalifikovaná v tšina je vymezena jako nejmén 55% ostatních len
Rady zastupujících lenské státy, které p edstavují nejmén 65%
obyvatelstva zú astn ných lenských stát .
Bloka ní menšinu musí tvo it nejmén tolik t chto ostatních len Rady,
kolik jich zastupuje nejmén 35% obyvatelstva zú astn ných lenských
stát , a ješt jeden len, jinak se kvalifikovaná v tšina považuje za
dosaženou.
lánek III-198 (ex lánky 121, 122(2) a 123(5) TEC)

Komise a ECB
podávají každoro ní
zprávy o pokroku
Externí p eklad

1. Alespo jednou za dva roky, nebo na žádost lenského státu, na který se
vztahuje výjimka, podávají Komise a Evropská centrální banka Rad
zprávu o pokroku dosaženém lenskými státy, na které se vztahuje
- 93 -

Ústava – tená sky p ív tivé vydání, které sestavil Jens-Peter Bonde
lenských stát , které
výjimka, p i pln ní jejich závazk týkajících se uskute ování
se cht jí p ipojit k euru hospodá ské a m nové unie. Tyto zprávy posuzují také slu itelnost
vnitrostátních právních p edpis každého z t chto lenských stát v etn
statut jejich národních centrálních bank s lánky III-188 a III-189 a se
Zprávy posuzují, zda
byla spln na tato
statutem Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální
kritéria:
banky. Zprávy dále posoudí, zda bylo dosaženo vysokého stupn
udržitelné konvergence, na základ toho, jak jednotlivé lenské státy
splnily tato kritéria:
- cenová stabilita
(a) dosažení vysokého stupn cenové stability patrného z míry inflace,
která se blíží mí e inflace nejvýše t í lenských stát , jež dosáhly v oblasti
cenové stability nejlepších výsledk ;
- nikoli nadm rný
rozpo tový schodek
(b) dlouhodob udržitelný stav ve ejných financí patrný ze stavu
ve ejných rozpo t nevykazujících nadm rný schodek ve smyslu l. III184(6);
(c) dodržování normálního funk ního rozp tí stanoveného mechanismem
- dodržování
normálního funk ního sm nných kurz Evropského m nového systému po dobu alespo dvou
rozp tí
let, aniž by došlo k devalvaci v i euru;
- stálost konvergence

(d) stálost konvergence dosažené lenským státem, na který se vztahuje
výjimka, a jeho ú asti v mechanismu sm nných kurz Evropského
m nového systému, která se odráží v úrovních dlouhodobých úrokových
sazeb.

4 konvergen ní kritéria
ty i kritéria uvedená v tomto odstavci a rozhodující období, po n mž
jsou blíže stanovena
mají být respektována, jsou blíže stanovena v Protokolu o kritériích
konvergence. Zprávy Komise a Evropské centrální banky také p ihlédnou
v Protokolu . 11
k výsledk m integrace trh , situaci a vývoji b žného ú tu platební bilance
a posouzení vývoje náklad na jednotku pracovní síly a jiných cenových
index .
Rada rozhodne kvalif.
X 2. Po konzultaci s Evropským parlamentem a rozprav v Evropské rad
v tšinou, kdo m že
p istoupit k eurozón
p ijme Rada na návrh Komise evropské rozhodnutí o tom, které lenské
státy, na které se vztahuje výjimka, spl ují nezbytné podmínky na základ
kritérií stanovených v odstavci 1, a pro doty né lenské státy výjimku
zruší.
Kvalifikovaná v tšina
zemí s eurem doporu í Rada rozhoduje po obdržení doporu ení od kvalifikované v tšiny svých
len zastupujících lenské státy, jejichž m nou je euro. Tito lenové
rozhodnou do šesti m síc poté, co Rada obdrží návrh Komise.
Kvalifikovaná v tšina uvedená v druhém pododstavci je vymezena jako
nejmén 55% t chto len Rady zastupujících lenské státy, které
p edstavují nejmén 65% obyvatelstva zú astn ných lenských stát .
Bloka ní menšinu musí tvo it nejmén tolik t chto len Rady, kolik jich
zastupuje nejmén 35% obyvatelstva zú astn ných lenských stát , a ješt
jeden len, jinak se kvalifikovaná v tšina považuje za dosaženou.
Externí p eklad
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Eurozóna stanoví
jednomysln sm nný
kurz, podle n jž euro
nahradí m nu nového
lena eurozóny

jeden len, jinak se kvalifikovaná v tšina považuje za dosaženou.
U 3. Bude-li rozhodnuto postupem podle odstavce 2 o zrušení výjimky,
p ijme Rada na návrh Komise evropská na ízení nebo rozhodnutí, která
neodvolateln stanoví sm nný kurz, podle n jž euro nahradí m nu
doty ného lenského státu, a další opat ení nezbytná pro zavedení eura
jako jednotné m ny v doty ném lenském stát . Rada rozhoduje
jednomyslným usnesením len zastupujících lenské státy, jejichž m nou
je euro, a doty ného lenského státu po konzultaci s Evropskou centrální
bankou.
lánek III-199 (ex lánky 123(3) a 117(2) TEC)

Generální rada ECB

1. Po dobu existence lenských stát , na které se vztahuje výjimka, a aniž
je dot en l. III-187(1), z izuje se jako t etí rozhodovací orgán
Evropské centrální banky Generální rada Evropské centrální banky
uvedená v lánku 45 statutu Evropského systému centrálních bank a
Evropské centrální banky.

Vztahy mezi státy, na
které se vztahuje
výjimka, a ECB

2. Po dobu existence lenských stát , na které se vztahuje výjimka,
Evropská centrální banka ve vztahu k t mto lenským stát m:
(a) posiluje spolupráci mezi národními centrálními bankami;
(b) posiluje koordinaci m nových politik lenských stát s cílem zajistit
cenovou stabilitu;
(c) dohlíží na fungování mechanismu sm nných kurz ;
(d) po ádá konzultace o otázkách, které spadají do p sobnosti národních
centrálních bank a ovliv ují stabilitu finan ních institucí a trh ;
(e) vykonává bývalé úkoly Evropské fondu pro m novou spolupráci, které
p edtím p evzal Evropský m nový institut.
lánek III-200 (ex lánek 124(1) TEC)

Sm nný kurz je v cí
spole ného zájmu

Každý lenský stát, na který se vztahuje výjimka, pokládá svou kurzovou
politiku za v c spole ného zájmu. P itom zohled uje zkušenosti získané
ze spolupráce v rámci mechanismu sm nných kurz .

lánek III-201 (ex lánek 119 TEC)
XX
Když je platební
1. Nastanou-li nebo hrozí-li vážn lenskému státu, na který se vztahuje
bilance lenského státu, výjimka, obtíže s jeho platební bilancí vyplývající z celkové nerovnováhy
na který se vztahuje
jeho platební bilance nebo z typu m ny, kterou má k dispozici a mohou-li
výjimka, vážn
tyto obtíže zejména ohrozit fungování vnit ního trhu nebo uskute ování
Externí p eklad
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ohrožena …

… m že Komise
doporu it poskytnutí
vzájemné pomoci

spole né obchodní politiky, prozkoumá Komise okamžit situaci
doty ného státu a opat ení, která tento stát s využitím všech prost edk ,
které má k dispozici, v souladu s Ústavou p ijal nebo m že p ijmout.
Komise uvede opat ení, jež doty nému státu doporu uje.
Ukáží-li se opat ení p ijatá lenským státem, na který se vztahuje výjimka
a opat ení navržená Komisí jako nedostate ná k p ekonání obtíží, které
nastaly nebo mohou nastat, Komise po konzultaci s Hospodá ským a
finan ním výborem doporu í Rad poskytnutí vzájemné pomoci a vhodné
metody jejího poskytnutí.
Komise pravideln informuje Radu o situaci a jejím vývoji.

Rada m že poskytnout
vzájemnou pomoc na
základ kvalif. v tšiny

2. Rada p ijme evropská na ízení nebo rozhodnutí, kterými poskytuje
takovou vzájemnou pomoc a stanoví její podmínky a podrobnosti.
Vzájemná pomoc m že mít zejména formu:
(a) dohodnutého postupu ve vztahu k jiným mezinárodním organizacím
nebo v jejich rámci, na n ž se mohou lenské státy, na které se vztahuje
výjimka, obrátit;
(b) opat ení pot ebných k zamezení odklonu obchodu, pokud stát, na který
se vztahuje výjimka a který má obtíže, udržuje nebo znovu zavádí
množstevní omezení v i t etím zemím;
(c) poskytnutí omezených úv r ostatními lenskými státy; k tomu je t eba
jejich souhlasu.

Komise rozhodne o
zmocn ní, Rada m že
kvalif. v tšinou
rozhodnutí odvolat

3. Neposkytne-li Rada vzájemnou pomoc doporu enou Komisí nebo jsouli poskytnutá vzájemná pomoc a u in ná opat ení nedostate né, zmocní
Komise lenský stát, na který se vztahuje výjimka a který má obtíže, aby
p ijal ochranná opat ení, jejichž podmínky a podrobnosti Komise stanoví.
Rada m že takové zmocn ní odvolat a m nit podmínky a podrobnosti
t chto opat ení.
lánek III-202 (ex lánek 120 TEC)

V p ípad náhlé krize
mohou lenské státy
p ijmout ochranná
opat ení

Komise a ostatní
lenské státy jsou
Externí p eklad

XX
1. Dojde-li k náhlé krizi v platební bilanci a není-li okamžit p ijato
evropské rozhodnutí podle l. III-201(2), m že lenský stát, na který se
vztahuje výjimka, u init preventivn nezbytná ochranná opat ení. Taková
opat ení sm jí fungování vnit ního trhu narušit pouze v co nejmenší mí e
a nesm jí p ekro it rozsah nezbytn nutný pro odstran ní náhle vzniklých
obtíží.
2. Komise a ostatní lenské státy budou o ochranných opat eních
uvedených v odstavci 1 informovány nejpozd ji p i jejich vstupu
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informovány

v platnost. Komise m že Rad doporu it poskytnutí vzájemné pomoci
podle lánku III-201.

Rada rozhoduje kvalif.
v tšinou

3. Rada m že na doporu ení Komise a po konzultaci s Hospodá ským a
finan ním výborem p ijmout evropské rozhodnutí, aby doty ný lenský
stát zm nil, pozastavil nebo zrušil ochranná opat ení uvedená v odstavci
1.

Kapitola o
zam stnanosti zavedená
Amsterodamskou
smlouvou

KAPITOLA III
POLITIKY V DALŠÍCH OBLASTECH
ODDÍL 1

Koordinovaná strategie
ZAM STNANOST
zam stnanosti
- vysoká úrove
lánek III-203 (ex lánek 125 TEC)
zam stnanosti díky
podpo e kvalifikované, Unie a lenské státy pracují v souladu s tímto oddílem na rozvoji
vzd lané a p izp sobivé koordinované strategie zam stnanosti a zejména na podpo e kvalifikace,
pracovní síly
vzd lání a p izp sobivosti pracovník a schopnosti trh práce reagovat na
hospodá ské zm ny, aby dosáhly cíl uvedených v lánku I-3.
lánek III-204 (ex lánek 126 TEC)
lenské státy mají svou
pravomoc, ale musí
1. lenské státy p ispívají svou politikou zam stnanosti slu itelnou
sledovat cíle Unie
s hlavními sm ry hospodá ských politik lenských stát a Unie p ijatými
podle l. III-179(2) dosažení cíl uvedených v lánku III-203.
Podporu zam stnanosti
je t eba koordinovat
2. lenské státy považují podporu zam stnanosti za záležitost spole ného
zájmu a sla ují své odpovídající innosti podle lánku III-206 v Rad ,
p i emž p ihlížejí k vnitrostátním zvyklostem, které se týkají
odpov dnosti sociálních partner .
lánek III-205 (ex lánek 127 TEC)
Unie podporuje lenské
státy p i dosažení
1. Unie p ispívá k dosažení vysoké úrovn zam stnanosti tím, že
vysoké úrovn
podn cuje spolupráci mezi lenskými státy a podporuje a p ípadn
zam stnanosti
dopl uje jejich opat ení. Uznává p itom pravomoci lenských stát .
Ostatní politiky Unie
berou otázky
zam stnanosti v úvahu

Externí p eklad

2. Cíl dosažení vysoké úrovn zam stnanosti je brán v úvahu p i
vymezování a provád ní politik a inností Unie.
lánek III-206 (ex lánek 128 TEC)
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Hlavní zásady
zam stnanosti pro
lenské státy

1. Na základ spole né výro ní zprávy Rady a Komise p ezkoumává
Evropská rada každým rokem stav zam stnanosti v Unii a p ijímá k tomu
záv ry.

Rada na základ kvalif.
v tšiny stanoví
nezávazné hlavní
zásady zam stnanosti,
slu itelné s hlavními
sm ry hospodá ství

X* 2. Na základ záv r Evropské rady stanoví každoro n Rada na návrh
Komise hlavní zásady, které berou lenské státy v úvahu p i své politice
zam stnanosti. Rada rozhoduje po konzultaci s Evropským parlamentem,
Výborem region , Hospodá ským a sociálním výborem a Výborem pro
zam stnanost.
Tyto hlavní zásady musí být slu itelné s hlavními sm ry p ijatými podle
l. III-179(2).

Výro ní zprávy všech
lenských stát

3. Každý lenský stát p edkládá Rad a Komisi výro ní zprávu o hlavních
opat eních, která p ijal k provád ní své politiky zam stnanosti s ohledem
na hlavní zásady politiky zam stnanosti uvedené v odstavci 2.

Rada na základ
doporu ení Komise
vydá doporu ení pro
lenské státy kvalif.
v tšinou

X 4. Na základ zpráv uvedených v odstavci 3 a po obdržení stanoviska
Výboru pro zam stnanost prov uje Rada každoro n provád ní politiky
zam stnanosti lenských stát s ohledem na hlavní zásady zam stnanosti.
Rada p itom m že na doporu ení Komise p ijmout doporu ení, která
p edá lenským stát m.

Spole ná výro ní
zpráva

X 5. Na základ výsledk této prov rky podají Rada a Komise Evropské
rad spole nou výro ní zprávu o situaci zam stnanosti v Unii a o
provád ní hlavních zásad zam stnanosti.
lánek III-207 (ex lánek 129 TEC)

Pobídková opat ení se
p ijímají na základ
kvalifikované v tšiny
v Rad

Zákaz harmonizace

X**
Evropský zákon nebo rámcový zákon m že stanovit pobídková opat ení
ke spolupráci mezi lenskými státy a k podpo e jejich innosti v oblasti
zam stnanosti prost ednictvím podn t , které mají za cíl rozvíjet vým nu
informací a osv d ených zkušeností, poskytovat srovnávací analýzy a
poradenství, jakož i podporovat inova ní p ístupy a vyhodnocovat
zkušenosti, zejména využitím pilotních projekt . P ijme se po konzultaci
s Výborem region a s Hospodá ským a sociálním výborem.
Evropský zákon nebo rámcový zákon nesmí zahrnovat harmonizaci
právních p edpis lenských stát .
lánek III-208 (ex lánek 130 TEC)

Výbor pro
zam stnanost

Externí p eklad

Prostá v tšina
Rada p ijme prostou v tšinou evropské rozhodnutí o z ízení Výboru pro
zam stnanost s poradní funkcí k podpo e koordinace politik zam stnanosti
a trhu práce mezi lenskými státy. Rozhoduje po konzultaci s Evropským
parlamentem.

- 98 -

Ústava – tená sky p ív tivé vydání, které sestavil Jens-Peter Bonde
Výbor má tyto úkoly:
- sleduje

(a) sledovat vývoj stavu zam stnanosti a politiky zam stnanosti Unie a
lenských stát ;

- podává stanoviska

(b) aniž je dot en lánek III-344, podávat na žádost Rady nebo Komise
nebo z vlastního podn tu stanoviska a p ispívat k p íprav jednání Rady
podle lánku III-206.

- konzultuje se
sociálními partnery

Výbor p i pln ní svých úkol konzultuje se sociálními partnery.
Každý lenský stát a Komise jmenují po dvou lenech výboru.
ODDÍL 2

Sociální politika
Cíle

SOCIÁLNÍ POLITIKA
lánek III-209 (ex lánek 136 TEC)

R st úrovn
zam stnanosti a
životních a pracovních
podmínek

Unie a lenské státy, v domy si základních sociálních práv, jak jsou
stanovena v Evropské sociální chart podepsané v Turínu dne 18. íjna
1961 a v Chart Spole enství základních sociálních práv pracovník
z roku 1989, mají za cíl podporu zam stnanosti, zlepšování životních a
pracovních podmínek tak, aby bylo možno tyto podmínky vyrovnat a
p itom udržet jejich zvýšenou úrove , p im enou sociální ochranu,
sociální dialog, rozvoj lidských zdroj za ú elem trvale vysoké
zam stnanosti a boj proti vylou ení.

innost Unie bere
ohled na rozmanitost
vnitrostátních zvyklostí
v oblasti smluvních
vztah a p ínos
konkurenceschopnosti

Za tím ú elem Unie a lenské státy postupují s p ihlédnutím
k rozmanitosti vnitrostátních zvyklostí, zejména v oblasti smluvních
vztah a k pot eb udržovat konkurenceschopnost hospodá ství Unie.

Sociální harmonizace

Soudí, že takový vývoj bude výsledkem nejen fungování vnit ního trhu,
který napom že harmonizaci sociálních systém , ale také výsledkem
postup stanovených Ústavou a sbližování právních a správních p edpis
lenských stát .
lánek III-210 (ex lánek 137 TEC)

Unie podporuje a
dopl uje
Legislativní postup
(kvalif. v tšina, veto
EP) X**
Legislativní postup
Externí p eklad

X**/U*
1. Za ú elem dosažení cíl stanovených v lánku III-209 Unie podporuje a
dopl uje innost lenských stát v t chto oblastech:
(a) zlepšování p edevším pracovního prost edí tak, aby byly chrán ny
zdraví a bezpe nost pracovník ;
(b) pracovní podmínky;
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(kvalif. v tšina, veto
EP) X**
Jednomyslnost v Rad , (c) sociální zabezpe ení a sociální ochrana pracovník ;
konzultován EP, U*
Jednomyslnost v Rad ,
konzultován EP, U*
(d) ochrana pracovník p i skon ení pracovního pom ru;
(e) informování pracovník a konzultace s nimi;
Legislativní postup
(kvalif. v tšina, veto
EP) X**
Jednomyslnost v Rad , (f) zastupování a kolektivní obrana zájm pracovník a zam stnavatel
konzultován EP, U*
v etn spolurozhodování, s výhradou odstavce 6;
Jednomyslnost v Rad ,
konzultován EP, U*
(g) podmínky zam stnávání státních p íslušník t etích zemí oprávn n
pobývajících na území Unie;
Legislativní postup
(kvalif. v tšina, veto
(h) zapojení osob vylou ených z trhu práce, aniž je dot en lánek III-283;
EP) X**
Legislativní postup
(kvalif. v tšina, veto
(i) rovnost p íležitostí mezi ženami a muži na trhu práce a rovné zacházení
EP) X**
Legislativní postup
na pracovišti;
(kvalif. v tšina, veto
EP) X**
(j) boj proti sociálnímu vylou ení;
Legislativní postup
(kvalif. v tšina, veto
EP) X**
(k) modernizace systém sociální ochrany, aniž je dot eno písmeno (c).
Opat ení k podpo e
2. Pro ú ely odstavce 1 m že:
spolupráce p ijatá
legislativním postupem (a) evropský zákon nebo rámcový zákon stanovit opat ení k podpo e
spolupráce mezi lenskými státy prost ednictvím podn t , které mají za
Vylou ení harmonizace cíl zlepšování znalostí, rozvoj vým ny informací a osv d ených
zkušeností, podporu inova ních p ístup a vyhodnocování zkušeností,
Minimální pravidla
s vylou ením harmonizace právních p edpis lenských stát ;
v písm. (a)-(i), viz výše
(b) v oblastech uvedených v odstavci 1 písm. (a) až (i) evropský rámcový
zákon stanovit minimální požadavky, které uplatní postupn
s p ihlédnutím ke stávajícím podmínkám a technickým p edpis m
jednotlivých lenských stát . Tento rámcový zákon se zdrží ukládání
správních, finan ních a právních omezení bránících zakládání a rozvoji
malých a st edních podnik .
Ve všech p ípadech se evropský zákon nebo rámcový zákon p ijme po
konzultaci s Výborem region a s Hospodá ským a sociálním výborem.
Externí p eklad
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U* 3. Odchyln od odstavce 2 p ijme Rada evropský zákon nebo rámcový
zákon v oblastech uvedených v odstavci 1 písm. (e), (d), (f) a (g),
jednomysln po konzultaci s Evropským parlamentem, Výborem region
a Hospodá ským a sociálním výborem.
Rada m že na návrh Komise p ijmout evropské rozhodnutí o použití
ádného legislativního postupu na odstavec 1 písm. (e), (d), (f) a (g).
Rozhoduje jednomysln po konzultaci s evropským parlamentem.
Sociální partne i
mohou provád t
rámcové zákony

4. lenský stát m že pov it sociální partnery na jejich spole nou žádost
provád ním evropských rámcových zákon p ijatých podle odstavc 2 a
3, nebo p ípadn provád ním evropských na ízení nebo rozhodnutí
p ijatých v souladu s lánkem III-212.

lenský stát musí ale
zaru it výsledek

V takovém p ípad lenský stát zajistí, že nejpozd ji ke dni, k n muž musí
být proveden evropský rámcový zákon nebo k n muž musí být provedeno
evropské na ízení nebo evropské rozhodnutí, p ijmou sociální partne i
formou dohody nezbytná opat ení a doty ný lenský stát p ijme všechna
nezbytná opat ení, aby mohl kdykoli zaru it, že výsledk p edepsaných
tímto rámcových zákonem, na ízením nebo rozhodnutím bude dosaženo.

Akty Unie:
- se nesm jí dotýkat
základních zásad
sociálních systém

5. Evropské zákony a rámcové zákony p ijaté podle tohoto lánku:
(a) se nedotýkají práva lenských stát vymezovat základní zásady jejich
systému sociálního zabezpe ení a nesm jí významn ovliv ovat finan ní
rovnováhu tohoto systému;

(b) nebrání žádnému lenskému státu, aby zachovával i zavád l p ísn jší
- nesm jí bránit vyšším ochranná opat ení, která jsou slu itelná s Ústavou.
standard m, pokud
jsou slu itelné s
Ústavou
6. Tento lánek se nevztahuje na odm nu za práci, na právo sdružovat se,
Odm na za práci,
na právo na stávku ani na právo na výluku.
právo sdružovat se, na
stávku a na výluku jsou
p edm tem ásti II a
III-213 písm. (g)
lánek III-211 (ex lánek 138 TEC)
Konzultace mezi
sociálními partnery

1. Komise podporuje konzultace mezi sociálními partnery na úrovni Unie
a p ijímá všechna ú elná opat ení pro usnadn ní jejich dialogu, p i emž
zajiš uje vyváženou podporu jednajících stran.

- p ed p edložením

2. Pro ú ely odstavce 1 Komise p ed p edložením návrh z oblasti sociální

Externí p eklad
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návrh

politiky konzultuje se sociálními partnery otázku možného zam ení akce
Unie.

- o obsahu návrhu p i
p edložení

3. Považuje-li Komise po konzultaci podle odstavce 2 akci Unie za
ú elnou, konzultuje se sociálními partnery obsah zamýšleného návrhu.
Sociální partne i p edají Komisi své stanovisko, p ípad doporu ení.
4. P i konzultaci podle odstavc 2 a 3 mohou sociální partne i informovat
Komisi o svém úmyslu zahájit postup podle l. III-212(1). Doba trvání
tohoto postupu nesmí p ekro it dev t m síc , nerozhodnou-li se spole n
doty ní sociální partne i a Komise tuto dobu prodloužit.

Lh ta: 9 m síc pro
dosažení shody podle
III-212

lánek III-212 (ex lánek 139 TEC)
Sociální partne i
mohou uzavírat na
úrovni Unie dohody

1. Pokud si to sociální partne i p ejí, m že dialog mezi nimi na úrovni
Unie vést ke smluvním vztah m, v etn uzavírání dohod.

Provád ní:
- zvyklosti sociálních
partner
- lenské státy
- na ízení/rozhodnutí
Rady (kvalifikovanou
v tšinou)

X* 2. Dohody uzav ené na úrovni Unie se provád jí bu podle stávajících
postup a zvyklostí sociálních partner a lenských stát , nebo
v záležitostech týkajících se lánku III-210 na základ spole né žádosti
podepsaných stran evropským na ízením nebo rozhodnutím p ijatým
Radou na návrh Komise. Evropský parlament je o tom informován.

V n kterých p ípadech
jednomyslnost

U* Obsahuje-li doty ná dohoda jedno nebo více ustanovení vztahujících
se k n které z oblastí, pro kterou je podle l. III-210(3) vyžadována
jednomyslnost, rozhoduje Rada jednomysln .
lánek III-213 (ex lánek 140 TEC)

Komise podporuje
Za ú elem dosažení cíl stanovených v lánku III-209 a aniž jsou dot ena
spolupráci a koordinaci jiná ustanovení Ústavy, podporuje Komise spolupráci mezi lenskými
v oblasti:
státy a usnad uje koordinaci jejich innosti ve všech oblastech sociální
politiky spadajících do tohoto oddílu, zejména v oblastech:
- zam stnanosti

(a) zam stnanosti;

- pracovního práva a
pracovních podmínek

(b) pracovního práva a pracovních podmínek;

- vzd lávání

(c) odborného a dalšího odborného vzd lávání;

- sociálního
zabezpe ení

(d) sociálního zabezpe ení;

- ochrany p ed
pracovními úrazy a

(e) ochrany p ed pracovními úrazy a nemocemi z povolání;

Externí p eklad
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nemocemi z povolání
- ochrany zdraví

(f) ochrany zdraví p i práci;

- práva sdružovat se a
práva kolektivního
vyjednávání

(g) práva sdružovat se a práva kolektivního vyjednávání mezi
zam stnavateli a zam stnanci.

Prost edky:
- pr zkumy
- stanoviska
- konzultace
- sm ry
- osv d ená praxe
- dohled
- hodnocení

Za tím ú elem Komise v úzké spolupráci s lenskými státy vypracovává
pr zkumy, zaujímá stanoviska a organizuje konzultace o problémech,
které vznikají na vnitrostátní úrovni a o problémech, které se týkají
mezinárodních organizací, a zejména vyvíjí podn ty ve snaze stanovit
sm ry a ukazatele, po ádat vým nu osv d ených zkušeností a p ipravit
nezbytné podklady pro pravidelný dohled a hodnocení. Evropský
parlament je pln informován.

Rovnost v práci
Stejná odm na za
rovnocennou práci
Obecné vymezení
„ odm ny“

P ed zaujetím stanovisek podle tohoto
Hospodá ský a sociální výbor.

lánku konzultuje Komise

lánek III-214 (ex lánek 141 TEC)

X**
1. Každý lenský stát zajistí uplatn ní zásady stejné odm ny žen a muž
za stejnou nebo rovnocennou práci.
2. „ Odm nou“ ve smyslu tohoto lánku se rozumí obvyklá základní i
minimální mzda nebo plat a veškeré ostatní odm ny, jež zam stnavatel
p ímo nebo nep ímo, v hotovosti nebo v naturáliích vyplácí zam stnanci
v souvislosti se zam stnáním.
Rovnost odm ování bez diskriminace na základ pohlaví znamená, že:

Jsou požadovány
jednotné metody
výpo tu

(a) se odm na za stejnou práci vypo ítává p i úkolové mzd podle stejné
sazby;
(b) asová odm na za práci je stejná na stejném pracovním míst .

Zákon na základ
legislativního postupu,
konzultace s Hosp. a
soc. výborem

3. Evropský zákon nebo rámcový zákon stanoví opat ení k uplatn ní
zásady rovných p íležitostí a rovného zacházení pro ženy a muže
v otázkách práce a zam stnanosti v etn zásady stejné odm ny za stejnou
nebo rovnocennou práci. P ijme se po konzultaci s Hospodá ským a
sociálním výborem.

Zvláštní výhody pro
mén zastoupené
pohlaví povoleny

4. S ohledem na zajišt ní úplné rovnosti žen a muž v profesním život
nebrání zásada rovného zacházení lenskému státu zachovat nebo zavést
opat ení poskytující zvláštní výhody pro usnadn ní profesní innosti mén
zastoupeného pohlaví nebo pro p edcházení i vyrovnávání nevýhod
v profesní karié e.

Externí p eklad
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v profesní karié e.

lánek III-215 (ex lánek 142 TEC)
Placená dovolená

lenské státy se vynasnaží zachovat stávající rovnocennost systém
placené dovolené.
lánek III-216 (ex lánek 143 TEC)

Výro ní zpráva Komise Komise každoro n vypracuje zprávu o pokroku v dosahování cíl
o sociální situaci
stanovených v lánku III-209 a o demografické situaci v Unii. Zprávu
p edloží Evropskému parlamentu, Rad a Hospodá skému a sociálnímu
výboru.
Výbor pro sociální
ochranu

lánek III-217 (ex lánek 144 TEC)

X*
Rada p ijme prostou v tšinou evropské rozhodnutí o z ízení Výboru pro
sociální ochranu s poradní funkcí k podpo e spolupráce mezi lenskými
Rada rozhodne prostou státy a Komisí v záležitostech sociální ochrany. Rada rozhoduje po
v tšinou
konzultaci s Evropským parlamentem.
Úkoly výboru:

Výbor má tyto úkoly:

- sledovat sociální
situaci

(a) sledovat sociální situaci a vývoj politik sociální ochrany v lenských
státech a v Unii;

- podporovat ov enou
praxi

(b) podporovat vým nu informací, zkušeností a ov ené praxe mezi
lenskými státy a Komisí;

- podávat zprávy,
stanoviska

(c) aniž je dot en lánek III-344, vypracovávat na žádost Rady nebo
Komise nebo z vlastního podn tu zprávy, zaujímat stanoviska nebo
vyvíjet jiné innosti v oblastech, které spadají do oblasti jeho p sobnosti.

Do výboru jmenují po
dvou lenech lenské
státy a Komise

P i pln ní svých úkol naváže výbor vhodné styky se sociálními partnery.
Každý lenský stát a Komise jmenují po dvou lenech výboru.
lánek III-218 (ex lánek 145 TEC)

Zprávy Komise o vývoji Výro ní zpráva Komise pro Evropský parlament obsahuje zvláštní
sociální situace pro EP kapitolu o vývoji sociální situace v Unii.
EP m že požádat o
další informace

Externí p eklad

Evropský parlament m že Komisi vyzvat, aby vypracovala zprávy o
zvláštních problémech týkajících se sociální situace.
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Evropský sociální fond
podporuje:
- možnosti
zam stnávání
pracovník
- mobilitu pracovník
- p izp sobování se
pracovník zm nám
pr myslu
Fond spravuje Komise
za pomoci výboru
lenských stát , odbor
a zam stnavatel

lánek III-219 (ex lánky 146/147/148 TEC)
X**
1. Pro zlepšení možností zam stnávání pracovník na vnit ním trhu a tím
pro zvyšování životní úrovn se z izuje Evropský sociální fond, jehož
zám rem bude rozši ovat možnosti zam stnávání pracovník a zvyšovat
jejich profesní a geografickou mobilitu uvnit Unie a usnad ovat jejich
p izp sobování se zm nám v pr myslu a ve výrobních systémech,
zejména odborným vzd láváním a rekvalifikací.

2. Fond spravuje Komise. Komisi je p i tom nápomocen výbor, jehož
p edsedou je len Komise a jehož leny jsou zástupci vlád, odborových
organizací a organizací zam stnavatel .

Provád ní
prost ednictvím zákona 3. Provád cí opat ení týkající se fondu stanoví evropský zákon. P ijme se
p ijatého kvalif.
po konzultaci s Výborem region a Hospodá ským a sociálním výborem.
v tšinou
ODDÍL 3
Sociální a územní
soudržnost
Cíle:
- snižování rozdíl
- rozvoj nejvíce
znevýhodn ných
region se zvláštní
pozorností v novanou
venkovským a
postiženým region m

Strukturální fondy
Prost edky:
- koordinace
Externí p eklad

HOSPODÁ SKÁ, SOCIÁLNÍ A ÚZEMNÍ SOUDRŽNOST
lánek III-220 (ex lánek 158 TEC)
Unie za ú elem podpory harmonického vývoje rozvíjí a prosazuje innost
vedoucí k posilování hospodá ské, sociální a územní soudržnosti.
Unie se p edevším zam í na snižování rozdíl mezi úrovní rozvoje
r zných region a na snížení zaostalosti nejvíce znevýhodn ných region .
V rámci doty ných region je zvláštní pozornost v nována venkovským
oblastem, oblastem postiženým pr myslovým p echodem a region m,
které jsou závažn
a trvale znevýhodn ny p írodními nebo
demografickými podmínkami, jako jsou nap íklad nejsevern jší regiony
s velmi nízkou hustotou obyvatelstva a ostrovní, p eshrani ní a horské
regiony.
lánek III-221 (ex lánek 159 TEC)
X**
lenské státy provád jí své hospodá ské politiky a koordinují je tak, aby
dosahovaly cíl uvedených v lánku III-220. Tvorba a provád ní politik a
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hospodá ských politik
lenských stát
- strukturální fondy
- Evropská investi ní
banka

inností Unie a uskute ování vnit ního trhu p ihlíží k t mto cíl m a
p ispívá k jejich dosažení. Unie dále podporuje dosahování t chto cíl
prost ednictvím strukturálních fond (orienta ní sekce Evropského
zem d lského orienta ního a záru ního fondu, Evropský sociální fond,
Evropský fond pro regionální rozvoj), Evropské investi ní banky a jiných
dostupných finan ních nástroj .

Zpráva Komise každé
t i roky

Komise p edkládá každé t i roky Evropskému parlamentu, Rad , Výboru
region a Hospodá skému a sociálnímu výboru zprávu o pokroku
dosaženém p i upev ování hospodá ské, sociální a územní soudržnosti a o
zp sobu, jakým k tomu p isp ly r zné prost edky stanovené v tomto
lánku. Tato zpráva p ípadn obsahuje vhodné návrhy.

Mimo fondy mohou být
ádným legislativním
postupem stanovena
zvláštní opat ení

Aniž jsou dot ena opat ení p ijatá v rámci dalších politik Unie, m že
evropský zákon nebo rámcový zákon stanovit jakákoli zvláštní opat ení
mimo rámec fond . P ijme se po konzultaci s Výborem region a
Hospodá ským a sociálním výborem.

Regionální fond

lánek III-222 (ex lánek 160 TEC)
Úkolem Evropského fondu pro regionální rozvoj je, aby svou ú astí na
rozvoji a strukturálních zm nách zaostávajících region a p em n
upadajících pr myslových oblastí pomáhal odstra ovat zásadní regionální
rozdíly v Unii.

Úkoly
Úkoly strukturálních
fond vymezí zákon
(Rada rozhoduje do r.
2007 jednomysln )
Fond soudržnosti

lánek III-223 (ex lánek 161 TEC)
nejd íve U***, pak X**
1. Aniž je dot en lánek III-224, evropský zákon vymezí úkoly,
p ednostní cíle a organizaci strukturálních fond , které mohou zahrnovat
sdružování fond , obecná pravidla pro n použitelná a nezbytná
ustanovení pro zajišt ní jejich ú innosti a pro zajišt ní koordinace fond
mezi sebou navzájem a s dalšími existujícími finan ními nástroji.
Fond soudržnosti z ízený evropským zákonem poskytne finan ní
p ísp vky na projekty ve sfé e životního prost edí a transevropských sítí
v oblasti dopravní infrastruktury.
Ve všech p ípadech se evropský zákon p ijme po konzultaci s Výborem
region a Hospodá ským a sociálním výborem.

První ustanovení o
strukturálních fondech
a Fondu soudržnosti
p ijímá Rada
jednomysln

Externí p eklad

2. První ustanovení o strukturálních fondech a o Fondu soudržnosti, p ijatá
v návaznosti na ustanovení platná v den podpisu Smlouvy o Ústav pro
Evropu, se stanoví evropským zákonem Rady. Rada rozhoduje
jednomysln po obdržení souhlasu Evropského parlamentu.
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lánek III-224 (ex lánek 162 TEC)

Provád cí opat ení
p ijme Rada kvalif.
v tšinou

X**
Provád cí opat ení týkající se Evropského fondu pro regionální rozvoj
stanoví evropský zákon. P ijme se po konzultaci s Výborem region a
Hospodá ským a sociálním výborem.
Ve vztahu k orienta ní sekci Evropského zem d lského orienta ního a
záru ního fondu a k Evropskému sociálnímu fondu se použijí lánek III231 a l. III-219(3).

Zem d lství a rybolov

ODDÍL 4:
ZEM D LSTVÍ A RYBOLOV
lánek III-225 (ex lánek 32(1), druhá v ta TEC)

Vymezení zem d lství a Unie vymezuje a provádí spole nou zem d lskou politiku a spole nou
politiku rybolovu.
rybolovu
Pojem „ zem d lství“
zahrnuje rybolov

„ Zem d lskými produkty“ se rozum jí produkty rostlinné a živo išné
výroby a rybolovu, jakož i výrobky po prvotním zpracování, které mají
s t mito produkty p ímou souvislost. Odkazy na spole nou zem d lskou
politiku nebo na zem d lství a užívání výrazu „ zem d lský“ se rovn ž
vztahují na rybolov, s ohledem na zvláštní rysy tohoto oboru.
lánek III-226 (ex lánek 32 TEC)

Zem d lství je sou ástí
vnit ního trhu
1. Vnit ní trh se rozší í na zem d lství a obchod zem d lskými produkty.
Obecná zásada:
2. Pravidla stanovená pro vytvá ení nebo fungování vnit ního trhu se
pravidla vnit ního trhu vztahují i na zem d lské produkty, nestanoví-li lánky III-227 až III-232
se vztahují i na
jinak.
zem d lství
3. Produkty, na n ž se vztahují lánky III-227 až III-232, jsou zahrnuty do
seznamu v p íloze I.
Spole ná zem d lská
politika (SZP)

4. Fungování a rozvoj vnit ního trhu se zem d lskými produkty musejí
být doprovázeny spole nou zem d lskou politikou.
lánek III-227 (ex lánek 33 TEC)

Cíle:

1. Cílem spole né zem d lské politiky je:

- zvýšit produktivitu

(a) zvýšit produktivitu zem d lství podporou technického pokroku a
zajiš ováním racionálního rozvoje zem d lské výroby a optimálního
využití produk ních initel , zejména pracovní síly;
- zajistit slušnou životní (b) zajistit tak odpovídající životní úrove zem d lského obyvatelstva, a
Externí p eklad
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úrove zem d lského
obyvatelstva
- stabilizovat trhy
- zajistit dodávky
- zajistit rozumné ceny
SZP musí p ihlížet k:
- zvláštní povaze
zem d lské innost
- provád ní úprav
postupn
- t sným vazbám
s hospodá stvím

to zejména zvýšením
v zem d lství;

individuálních

p íjm

osob

pracujících

(c) stabilizovat trhy;
(d) zajistit plynulé zásobování;
(e) zajistit spot ebitel m dodávky za rozumné ceny.
2. P i vypracovávání spole né zem d lské politiky a zvláštních metod,
které m že zahrnovat, se p ihlíží:
(a) ke zvláštní povaze zem d lské innosti, vyplývající ze sociální
struktury zem d lství a ze strukturálních a p írodních rozdíl mezi
r znými zem d lskými oblastmi;
(b) k nutnosti provád t vhodné úpravy postupn ;
(c) ke skute nosti, že v lenských státech zem d lství p edstavuje odv tví,
které je t sn spjato s celým hospodá stvím.
lánek III-228 (ex lánek 34 TEC)

Spole ná organizace
trh (CMO) …

1. K dosažení cíl stanovených v lánku UUU-227 je z ízena spole ná
organizace zem d lských trh .

… cestou t chto metod:

Tato organizace má v závislosti na doty ných produktech jednu z t chto
forem:

- pravidla hospodá ské (a) spole ná pravidla hospodá ské sout že;
sout že
- povinná koordinace

(b) povinná koordinace r zných vnitrostátních systém organizace trhu;

- evropská organizace
trhu

(c) evropská organizace trhu.

Prost edky:
- regulace cen
- podpory
- skladování
- stabilizace dovozu a
vývozu
Zákaz diskriminace
uvnit Unie

2. Spole ná organizace trh podle odstavce 1 m že zahrnovat veškerá
opat ení pot ebná k dosažení cíl stanovených v lánku III-227, zejména
regulaci cen, subvencování výroby i odbytu r zných produkt , skladovací
a p evodní opat ení a spole né mechanismy pro stabilizaci dovozu nebo
vývozu.

Externí p eklad

Spole ná organizace trh se musí omezit na dosažení cíl uvedených
v lánku III-227 a musí vylu ovat jakoukoli diskriminaci mezi producenty
nebo spot ebiteli uvnit Unie.
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Jednotné metody
výpo tu cen

Spole ná cenová politika musí být založena na spole ných kritériích a
jednotných metodách výpo tu.

Záru ní fondy

3. Aby spole ná organizace trh podle odstavce 1 mohla dosáhnout svých
cíl , m že být vytvo en jeden nebo více zem d lských orienta ních a
záru ních fond .
lánek III-229 (ex lánek 35 TEC)

Prost edky:
- koordinace,
vzd lávání, výzkum,
ší ení poznatk
- podpora spot eby
Meze použitelnosti
pravidel hospodá ské
sout že, p edpisy
p ijímány b žným
postupem
Komise navrhne, Rada
rozhodne o poskytnutí
podpory:
- podnik m ve
znevýhodn ných
oblastech

K dosažení cíl uvedených v lánku III-227 mohou být v rámci spole né
zem d lské politiky p ijata opat ení jako nap íklad:
(a) ú inná koordinace úsilí v oblasti odborného vzd lávání, výzkumu a
ší ení odborných zem d lských poznatk ; p itom mohou být spole n
financovány projekty nebo instituce;
(b) spole né opat ení na podporu spot eby ur itých produkt .
lánek III-230 (ex lánek 36 TEC)
X** 1. Oddíl týkající se pravidel hospodá ské sout že se vztahuje na
zem d lskou výrobu a obchod zem d lskými produkty pouze v rozsahu,
který ur í evropský zákon nebo rámcový zákon podle l. III-231(2), se
z etelem k cíl m uvedeným v lánku III-227.
X 2. Rada m že na návrh Komise p ijmout evropské na ízení nebo
rozhodnutí schvalující poskytování podpor:
(a) k ochran podnik , jež jsou znevýhodn ny strukturálními nebo
p írodními podmínkami;

- na programy
(b) v rámci program hospodá ského rozvoje.
hospodá ského rozvoje
lánek III-231 (ex lánek 37 TEC)
Rozhodovací postup
Komise navrhuje
1. P i vypracování a provád ní spole né zem d lské politiky Komise
p edkládá návrhy, v etn nahrazení vnitrostátních systém organizace trhu
n kterou z forem spole né organizace trh uvedenou v l. III-228(1) a
uskute ování opat ení uvedených v tomto oddíle.
2. Tyto návrhy musí brát v úvahu vzájemnou závislost zem d lských
otázek uvedených v tomto oddíle.
Legislativní postup pro X** 2. Evropský zákon nebo rámcový zákon stanoví spole nou organizaci
organizaci trh , Rada zem d lských trh uvedenou v l. III-228(1) a ostatní ustanovení nezbytná
rozhoduje jen o:
pro sledování cíl spole né zem d lské politiky a spole né politiky
rybolovu. P ijme se po konzultaci s Hospodá ským a sociálním výborem.
Externí p eklad
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X 3. Rada p ijme na návrh Komise evropská rozhodnutí nebo na ízení
- stanovení cen, dávek, týkající se stanovení cen, dávek, podpor a množstevních omezení a
podpor a množstevních stanovení a p id lení rybolovných práv.
omezení
- p íd lu rybolovných
práv
4. V souladu s odstavcem 2 lze vnitrostátní systémy organizace trhu
Spole ná organizace
nahradit spole nou organizací trhu uvedenou v l. III-228(1), pokud:
trhu nahradí
vnitrostátní systémy,
(a) spole ná organizace poskytne lenským stát m, které se stav jí proti
tomuto opat ení a které mají vlastní systém organizace trhu pro p íslušnou
pokud:
- je p ihlédnuto k asu produkci, rovnocenné záruky zam stnanosti a životní úrovn p íslušných
pot ebnému na úpravy producent , a to s p ihlédnutím k úpravám, které jsou možné a ke stupni
a specializace
s asem vyžadované specializace;
- jsou zajišt ny
obdobné podmínky jako
na vnitrostátním trhu

(b) spole ná organizace trhu zabezpe í obchodu uvnit Unie podmínky
obdobné podmínkám existujícím na vnitrostátním trhu.
5. Bude-li zavedena spole ná organizace trhu pro ur ité suroviny p ed
zavedením spole né organizace trh pro odpovídající zpracované
produkty, mohou být dané suroviny dovezeny ze zemí mimo Unii, pokud
se používají pro zpracované produkty ur ené pro vývoz do t etích zemí.
lánek III-232 (ex lánek 38 TEC)

V p ípad diskriminace Jestliže v n kterém lenském stát ur itý produkt podléhá vnitrostátnímu
vyrovnávací poplatky
systému organizace trhu nebo vnit ní regulaci s rovnocenným ú inkem a
je-li tím z hlediska sout žního postavení nep ízniv ovlivn na produkce
stejného druhu v jiném lenském stát , zavedou lenské státy vyrovnávací
poplatek p i dovozu tohoto produktu z lenského státu, v n mž taková
organizace nebo regulace existuje, ledaže by tento stát zavedl vyrovnávací
poplatek p i vývozu.
Komise stanoví výši
ástky nezbytných
Komise p ijme evropská na ízení nebo rozhodnutí, která stanoví výši
poplatk
poplatk v mí e nutné k obnovení rovnováhy. M že schválit také použití
jiných opat ení, jejichž podmínky a podrobnosti sama ur í.

Externí p eklad
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Životní prost edí –
sdílená pravomoc

ODDÍL 5
ŽIVOTNÍ PROST EDÍ
lánek III-233 (ex lánek 174 TEC)

1. Politika Unie v oblasti životního prost edí p ispívá k sledování t chto
Cíle v oblasti životního cíl :
prost edí
(a) udržování, ochrana a zlepšování kvality životního prost edí;
(b) ochrana lidského zdraví;
(c) obez etné a racionální využívání p írodních zdroj ;
(d) podpora opat ení na mezinárodní úrovni, elících regionálním nebo
celosv tovým problém m životního prost edí.
Vysoká, nikoli ale
„ nejvyšší“ úrove
ochrany. Zásady:
- p edb žná opatrnost
- prevence
- zne iš ovatel platí
Ochranná doložka

Unie p ihlédne k:

2. Politika Unie v oblasti životního prost edí je zam ena na vysokou
úrove ochrany, p i emž p ihlíží k rozdílné situaci v jednotlivých
regionech Unie. Je založena na zásadách p edb žné opatrnosti a prevence,
odvracení ohrožení životního prost edí p edevším u zdroje a na zásad
„ zne iš ovatel platí“ .
V této souvislosti obsahují harmoniza ní opat ení odpovídající
požadavk m ochrany životního prost edí pop ípad ochrannou doložku,
které jsou
lenské státy oprávn ny p ijmout
na základ
z mimoekonomických d vod ochrany životního prost edí do asná
opat ení podléhající kontrolnímu procesu Unie.
3. P i p íprav politiky v oblasti životního prost edí p ihlédne Unie k:
(a) dostupným v deckým a technickým údaj m;
(b) podmínkám životního prost edí v r zných regionech Unie;
(c) možnému prosp chu a náklad m plynoucím z innosti nebo
ne innosti;
(d) hospodá skému a sociálnímu rozvoji Unie jako celku a vyváženému
rozvoji jejích region .

Spolupráce s t etími
zem mi a
mezinárodními
organizacemi
Externí p eklad

4. V rámci svých pravomocí spolupracují Unie a lenské státy s t etími
zem mi a p íslušnými mezinárodními organizacemi. Podrobnosti
spolupráce Unie mohou být p edm tem dohod mezi Unií a doty nými
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t etími stranami.
Prvním pododstavcem není dot ena pravomoc lenských stát
v mezinárodních orgánech a uzavírat mezinárodní smlouvy.

jednat

lánek III-234 (ex lánek 175/176 TEC)

innost se stanoví
b žným legislativním
aktem na základ
kvalif. v tšiny

X**/U*
X** 1. Evropský zákon nebo rámcový zákon stanoví, jakou innost je
t eba vyvíjet, aby bylo dosaženo cíl uvedených v lánku III-233. P ijme
se po konzultaci s Výborem region a s Hospodá ským a sociálním
výborem.

Jednomyslnost je
požadována pro:

U* 2. Odchyln od odstavce 1 a aniž je dot en lánek III-172, p ijme
Rada jednomysln evropské zákony nebo rámcové zákony, které stanoví:

- fiskální opat ení

(a) ustanovení p edevším fiskální povahy;
(b) opat ení týkající se:

- územní plánování

(i) územního plánování;

- hospoda ení
s vodními zdroji

(ii) hospoda ení s vodními zdroji nebo týkající se p ímo nebo nep ímo
dostupnosti vodních zdroj ;

- využívání p dy, bez
nakládání s odpady

(iii) využívání p dy, s výjimkou nakládání s odpady;

volba energetických
zdroj a zásobování

(c) opat ení významn ovliv ující volbu lenského státu mezi r znými
energetickými zdroji a základní skladbu jeho zásobování energií.

Rada m že
jednomysln
rozhodnout o použití
ádného legislativního
postupu na výše
uvedené oblasti

Rada m že na návrh Komise jednomysln p ijmout evropské rozhodnutí o
použití ádného legislativního postupu na oblasti uvedené v prvním
pododstavci.
Ve všech p ípadech rozhoduje Rada po konzultaci s Evropským
parlamentem, Výborem region a Hospodá ským a sociálním výborem.

Ak ní programy: ádný X** 3. Evropský zákon stanoví obecné ak ní programy, v nichž ur í
legislativní postup
p ednostní cíle, kterých má být dosaženo. P ijme se po konzultaci
s Výborem region a Hospodá ským a sociálním výborem.
Politiku v oblasti
životního prost edí
musí financovat a
provád t lenské státy
Do asné výjimky, když
Externí p eklad

Opat ení nezbytná pro provád ní t chto program se p ijmou za podmínek
odstavce 1 nebo 2, podle povahy v ci.
4. Aniž jsou dot ena ur itá opat ení p ijatá Unií, lenské státy zajiš ují
financování a provád ní politiky v oblasti životního prost edí.
5. Zahrnuje-li opat ení založené na ustanoveních odstavce 1 náklady
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jsou náklady p íliš
vysoké

považované orgány lenského státu za neúm rné a aniž je dot ena zásada
„ zne iš ovatel platí“ , stanoví toto opat ení ve vhodné form :

- do asné výjimky

(a) do asné výjimky a/nebo

- finan ní podpora

(b) finan ní podporu z Fondu soudržnosti.

Mohou být zachována
p ísn jší vnitrostátní
pravidla, pokud jsou
slu itelná s Ústavou.
Komise musí být
informována

6. Ochranná opat ení p ijatá podle tohoto lánku nebrání lenskému státu
zachovávat nebo zavád t p ísn jší ochranná opat ení. Tato opat ení musí
být slu itelná s Ústavou. Oznamují se Komisi.

Ochrana spot ebitele –
sdílená pravomoc

Cíl: vysoká, ale nikoli
„ nejvyšší“ úrove
ochrany

ODDÍL 6
OCHRANA SPOT EBITELE
lánek III-235 (ex lánek 153 (1) a (3)-(5) TEC)
X**
1. K podpo e zájm spot ebitel a zajišt ní vysoké úrovn ochrany
spot ebitele p ispívá Unie k ochran zdraví, bezpe nosti a hospodá ských
zájm spot ebitel , jakož i k podpo e jejich práva na informace,
vzd lávání a práva sdružovat se k ochran svých zájm .
2. Unie p ispívá k dosažení cíl uvedených v odstavci 1 prost ednictvím:

Jako sou ást vnit ního
trhu

(a) opat ení p ijatých podle
fungování vnit ního trhu;

Zvláštní opat ení

(b) opat ení, která podporují, dopl ují a sledují politiku lenských stát .

Legislativní postup na
základ kvalifikované
v tšiny

3. Opat ení uvedená v odst. 2(b) stanoví evropský zákon nebo rámcový
zákon. P ijme se po konzultaci s Hospodá ským a sociálním výborem.

Mohou být zachována
p ísn jší vnitrostátní
pravidla, pokud jsou
slu itelná s Ústavou.
Komise musí být
informována

4. Akty p ijaté podle odstavce 3 nebrání lenskému státu zachovávat nebo
zavád t p ísn jší ochranná opat ení. Tato opat ení musí být slu itelná
s Ústavou. Oznamují se Komisi.

Dopravní politika –
sdílená pravomoc
Externí p eklad

lánku III-65 v rámci vytvá ení nebo

ODDÍL 7
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DOPRAVA
lánek III-236 (ex lánky 70 a 71 TEC)

X**/X**
1. V oblastech upravovaných tímto oddílem sledují lenské státy cíle
Ústavy v rámci spole né dopravní politiky.
Legislativní akt se
p ijme kvalif. v tšinou
v Rad
Pokrývá:

X** 2. Evropský zákon nebo rámcový zákon provede odstavec 1
s p ihlédnutím ke zvláštnostem dopravy. P ijme se po konzultaci
s Výborem region a s Hospodá ským a sociálním výborem.
Evropský zákon nebo rámcový zákon stanoví:

- mezinárodní dopravu

(a) spole ná pravidla pro mezinárodní dopravu do nebo z n kterého
lenského státu anebo procházející p es území jednoho nebo n kolika
lenských stát ;

- dopravní služby

(b) podmínky, za nichž mohou dopravci, kte í nejsou rezidenty tohoto
státu, provozovat dopravu uvnit n kterého lenského státu;

- bezpe nost dopravy

(c) opat ení ke zlepšení bezpe nosti dopravy;

- jiná opat ení

(d) veškerá jiná ú elná opat ení.

Legislativní akt p ihlíží X** 3. P i p ijímání evropského zákona nebo rámcového zákona
k místním rozdíl m
uvedeného v odstavci 2 se p ihlíží k p ípad m, kdy by se jeho uplat ování
mohlo vážn dotknout životní úrovn a úrovn zam stnanosti v n kterých
regionech, jakož i využití dopravních za ízení.
P echodný lánek

lánek III-237 (ex lánek 72 TEC)

U
Až do p ijetí evropského zákona nebo rámcového zákona uvedeného v l.
- jednomyslnost
III-236(2), pokud Rada jednomysln nep ijme evropské rozhodnutí o
požadována pro zm nu ud lení výjimky, nesmí žádný lenský stát m nit p edpisy upravující tuto
znevýhod ující
oblast k 1. lednu 1958 nebo pro p istupující státy ke dni p istoupení
dopravce jiných
zp sobem, který by p ímo nebo nep ímo znevýhod oval dopravce jiných
lenských stát
lenských stát ve srovnání s domácími dopravci.
lánek III-238 (ex lánek 73 TEC)
Podpory povoleny do
ur itého limitu

Je t eba p ihlížet
k hospodá ské situaci
Externí p eklad

S Ústavou jsou slu itelné podpory, které odpovídají pot eb koordinovat
dopravu nebo které p edstavují náhradu za ur itá pln ní související
s pojmem ve ejné služby.
lánek III-239 (ex lánek 74 TEC)
Veškerá opat ení v oblasti cen a podmínek dopravy u in ná v rámci
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dopravc

Ústavy musí p ihlížet k hospodá ské situaci dopravc .
lánek III-240 (ex lánek 75 TEC)

Zákaz diskriminace

X*
1. V doprav uvnit Unie je zakázána diskriminace spo ívající v tom, že
dopravce uplat uje na dopravu téhož zboží dopravovaného za stejných
okolností ceny a dopravní podmínky odlišné v závislosti na zemi p vodu
nebo ur ení dopravovaného zboží.
2. Odstavec 1 nevylu uje, aby byly p ijaty jiné evropské zákony nebo
rámcové zákony podle l. III-236(2).

Podrobná pravidla
p ijme Rada kvalif.
v tšinou

3. Rada na návrh Komise p ijme evropská na ízení nebo rozhodnutí
k provedení odstavce 1. Rozhoduje po konzultaci s Evropským
parlamentem a Hospodá ským a sociálním výborem.
M že zejména p ijmout evropská na ízení nebo rozhodnutí pot ebná
k tomu, aby orgány Unie mohly zabezpe it pln ní pravidla stanoveného
v odstavci 1 a aby mohly zajistit uživatel m dopravy výhody vyplývající
z uvedeného ustanovení.

Komise zasáhne proti
diskriminaci

4. Komise prozkoumá z vlastního podn tu nebo na žádost n kterého
lenského státu p ípady diskriminace uvedené v odstavci 1 a po konzultaci
s každým p íslušným lenským státem vydá v rámci evropských na ízení a
rozhodnutí podle odstavce 3 pot ebná evropská rozhodnutí.
lánek III-241 (ex lánek 76 TEC)

Vnitrostátní podpora je 1. V doprav uvnit Unie je zakázáno uplat ovat takové ceny a podmínky
zakázána, pokud není
uložené lenským státem, které jakýmkoli zp sobem podporují nebo
Komisí povolena
chrání jeden nebo n kolik ur itých podnik nebo pr myslových odv tví,
ledaže k tomu dá povolení evropské rozhodnutí p ijaté Komisí.
2. Komise prozkoumá z vlastního podn tu nebo na žádost n kterého
lenského státu ceny a podmínky uvedené v odstavci 1, p ihlédne zejména
k požadavk m p íslušné regionální hospodá ské politiky, k pot ebám
nerozvinutých oblastí a k obtížím oblastí vážn postižených politickými
okolnostmi, jakož i k ú ink m t chto cen a podmínek na hospodá skou
sout ž mezi r znými zp soby dopravy.
Komise vydá
rozhodnutí
Sazebník vy at

Komise po konzultaci s každým doty ným lenským státem vydá
nezbytná evropská rozhodnutí.
3. Zákaz uvedený v odstavci 1 se netýká sazeb zavedených k zajišt ní
konkurenceschopnosti.
lánek III-242 (ex lánek 77 TEC)

Externí p eklad
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Rozumné poplatky za
p echod hranic

Dávky nebo poplatky nezávislé na cen dopravy ú tované dopravcem
v souvislosti s p echodem hranic nesm jí p esahovat rozumnou míru
stanovenou s p ihlédnutím ke skute ným výdaj m vynaloženým
v souvislosti s tímto p echodem.
lenské státy se vynasnaží tyto výdaje snižovat.
Komise m že k provedení tohoto
doporu ení.

lánku podávat

lenským stát m

lánek III-243 (ex lánek 78 TEC)
X
Výjimka kv li rozd lení Ustanovení tohoto oddílu nebrání použití opat ení p ijatých ve Spolkové
N mecka
republice N mecko, pokud jsou nutná k vyrovnání hospodá ských
nevýhod, jež byly hospodá ství ur itých oblastí Spolkové republiky
zp sobeny rozd lením N mecka. P t let po vstupu Smlouvy o Ústav pro
Po 5 letech m že být
kvalif. v tšinou zrušen Evropu v platnost m že Rada na návrh Komise p ijmout evropské
rozhodnutí, jímž se tento lánek zruší.
lánek III-244 (ex lánek 79 TEC)
Poradní výbor

Oddíl se vztahuje na
dopravu po železnici,
silnici a vodních
cestách

P i Komisi se z izuje poradní výbor složený z odborník jmenovaných
vládami lenských stát . Komise s výborem podle pot eby konzultuje
otázky dopravy.
lánek III-245 (ex lánek 80 TEC)

X**
1. Tento oddíl se vztahuje na dopravu po železnicích, silnicích a
vnitrozemských vodních cestách.

- námo ní doprava
- letecká doprava

2. Evropský zákon nebo rámcový zákon m že stanovit vhodná opat ení
pro dopravu námo ní a leteckou. P ijme se po konzultaci s Výborem
region a Hospodá ským a sociálním výborem.

Transevropské sít
- sdílená pravomoc

ODDÍL 8
TRANSEVROPSKÉ SÍT
lánek III-246 (ex lánek 154 TEC)

Externí p eklad
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Vytvá ení
- dopravních
- telekomunika ních
- energetických
infrastruktur

1. Za ú elem dosažení cíl uvedených v láncích III-130 a III-220 a
s úmyslem umožnit ob an m Unie, hospodá ským subjekt m, jakož i
regionálním a místním územním samosprávným celk m plné využití
výhod vyplývajících z vytvá ení prostoru bez vnit ních hranic, p ispívá
Unie ke z izování a rozvoji transevropských sítí v oblastech dopravních,
telekomunika ních a energetických infrastruktur.

Propojení a
interoperabilita

2. V rámci systému otev ených a konkuren ních trh bude innost Unie
zam ena na podporu propojení a interoperability vnitrostátních sítí, jakož
i p ístupu k nim. Zejména p ihlédne k pot eb propojit ostrovní, enklávní
a okrajové regiony s úst edními regiony Unie.

Prost edky:

lánek III-247 (ex lánek 155 TEC)
X**
1. K dosažení cíl uvedených v lánku III-246 Unie:

- hlavní sm ry

(a) vymezí soubor hlavních sm r zahrnující cíle, priority a hlavní rysy
opat ení p edpokládaných v oblasti transevropských sítí; tyto hlavní sm ry
ur í projekty spole ného zájmu;

- opat ení k zajišt ní
interoperability

(b) provede akce, které se p ípadn ukáží nezbytné pro zajišt ní
interoperability sítí, zejména v oblasti harmonizace technických norem;

- projekty

(c) m že podporovat projekty spole ného zájmu, které jsou podporovány
lenskými státy a jsou uvedeny v rámci hlavních sm r podle písmene (a),
zejména formou výzkumu jejich proveditelnosti, úv rových záruk nebo
subvencí úrokových sazeb. Unie m že také p isp t k financování
specifických projekt v lenských státech v oblasti dopravní infrastruktury
prost ednictvím Fondu soudržnosti.
Unie zohlední ve svých opat eních potenciální ekonomickou životnost
podnik .

ádný legislativní
2. Evropský zákon nebo rámcový zákon stanoví hlavní sm ry a další
postup s kvalif. v tšinou opat ení uvedená v odstavci 1. P ijme se po konzultaci s Výborem region
a Hospodá ským a sociálním výborem.
Schválení lenským
státem
Hlavní sm ry a projekty spole ného zájmu, které se týkají území
lenského státu, vyžadují schválení doty ným lenským státem.
Koordinace mezi
3. Ve spojení s Komisí koordinují lenské státy mezi sebou politiky
lenskými státy
provád né na vnitrostátní úrovni, které mohou mít významný vliv na
uvedených v lánku III-246. V úzké spolupráci
dosahování cíl
s lenskými státy m že Komise vyvinout jakékoli užite né podn ty na
podporu takové koordinace.
Mezinárodní
spolupráce
Externí p eklad

4. Unie se m že rozhodnout spolupracovat se t etími zem mi k podpo e
projekt spole ného zájmu a k zajišt ní interoperability sítí.
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Výzkum, technologický
rozvoj a vesmír –
sdílená pravomoc
lenským stát m se
nebrání v jejich vlastní
innosti
Cíle:
- posílení v deckých a
technolog.. základen
- podpora výzkumu
Podporování:
- podnik
- výzkumných st edisek
- vysokých škol
- volného pohybu
výzkumník

ODDÍL 9
VÝZKUM A TECHNOLOGICKÝ ROZVOJ A VESMÍR
lánek III-248 (ex lánek 163 TEC)
1. innost Unie má za cíl posilovat její v decké a technologické základny
vytvo ením evropského výzkumného prostoru, ve kterém se v dci,
v decké poznatky a technologie voln pohybují a podporovat rozvoj její
konkurenceschopnosti, v etn konkurenceschopnosti pr myslu, jakož i
podporovat všechny výzkumné innosti, které jsou z hlediska ostatních
kapitol Ústavy pokládány za nezbytné.
2. Pro ú ely odstavce 1 Unie podporuje podniky v etn malých a
st edních, výzkumná st ediska a vysoké školy v jejich innosti v oblasti
výzkumu a technologického rozvoje vysoké úrovn . Podporuje jejich
snahy o vzájemnou spolupráci, zejména tím, že umož uje v dc m
svobodn mezi sebou spolupracovat bez ohledu na hranice a podnik m
využívat potenciál vnit ního trhu Unie, a to zvlášt zp ístupn ním
ve ejných zakázek v jednotlivých státech, stanovením spole ných norem a
odstran ním právních a da ových p ekážek této spolupráce.
3. O všech innostech Unie v oblasti výzkumu a technologického rozvoje,
v etn demonstra ních projekt , se rozhoduje v souladu s tímto oddílem a
jsou v souladu s ním i provád ny.
lánek III-249 (ex lánek 164 TEC)

Prost edky:

K dosažení cíl uvedených v lánku III-248 provádí Unie tyto innosti,
které dopl ují innost lenských stát :

- programy

(a) provád ní program výzkumu, technologického rozvoje a demonstrace
za podpory spolupráce s podniky a mezi nimi s výzkumnými st edisky a
s vysokými školami;

- spolupráce

(b) podpora spolupráce se t etími zem mi a s mezinárodními
organizacemi v oblasti výzkumu, technologického rozvoje a demonstrací
provád ných Unií;

- ší ení informací

(c) ší ení a vyhodnocování výsledk
inností v oblasti výzkumu,
technologického rozvoje a demonstrace provád ných v Unii;

- vzd lávání a mobilita

(d) podpora vzd lávání a mobility výzkumných pracovník v rámci Unie.
lánek III-250 (ex lánek 165 TEC)

Externí p eklad
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Koordinace innosti
lenských stát

1. Unie a lenské státy koordinují své innosti ve výzkumu a
technologickém rozvoji tak, aby zajiš ovaly vzájemnou provázanost
vnitrostátních politik a politiky Unie.

- hlavní sm ry
- osv d ené zkušenosti
- dohled
- hodnocení

2. V úzkém spojení s lenskými státy m že Komise vyvinout jakékoli
užite né podn ty na podporu koordinace uvedené v odstavci 1, zvlášt
podn ty pro stanovení hlavních sm r a ukazatel , po ádání vým ny
osv d ených zkušeností a p ípravu podklad pro pravidelný dohled a
hodnocení. Evropský parlament je pln informován.

lánek III-251 (ex lánek 166 TEC)
X**/X*
X** 1. Evropský zákon stanoví víceletý rámcový program vymezující
Víceletý rámcový
program p ijatý
všechny
innosti financované Unií. P ijme se po konzultaci
legislativním postupem s Hospodá ským a sociálním výborem.
Program stanoví:

Rámcový program:

- cíle

(a) stanoví v decké a technologické cíle, kterých má být dosaženo
innostmi stanovenými v lánku III-249, jakož i p íslušné priority;
(b) nazna í hlavní rysy t chto inností;

- maximální finan ní
ú ast

(c) ur í nejvyšší celkovou ástku a podrobnosti finan ní ú asti Unie na
rámcovém programu a odpovídající podíl na každé z vymezených
inností.
2. Víceletý rámcový program je p izp sobován nebo dopl ován podle
vývoje situace.

Zvláštní programy

X* 3. Evropský zákon Rady stanoví zvláštní programy pro provád ní
víceletého rámcového programu v rámci každé innosti. V každém
zvláštním programu budou stanoveny podrobnosti jeho provád ní, doba
jeho trvání a prost edky považované za nezbytné. Úhrn ástek,
považovaných zvláštními programy za nezbytný, nesmí p ekro it nejvyšší
celkovou ástku ur enou pro rámcový program a každou
z inností. Tento zákon se p ijme po konzultaci s Evropským parlamentem
a Hospodá ským a sociálním výborem.

Podrobná pravidla
stanoví Rada kvalif.
v tšinou na návrh
Komise

X** 4. Jako dopln k k innostem uvedeným ve víceletém rámcovém
programu stanoví evropský zákon nezbytná opat ení k uskute n ní
evropského výzkumného prostoru. P ijme se po konzultaci
s Hospodá ským a sociálním výborem.
lánek III-252 (ex lánek 167, 168, 169, 170
a ex lánek 172 odst. 2 TEC)

Externí p eklad
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Evropský zákon nebo
rámcový zákon ur í:

X**
1. K provád ní víceletého rámcového programu evropský zákon nebo
rámcový zákon stanoví:

- pravidla ú asti

(a) pravidla pro ú ast podnik , výzkumných st edisek a vysokých škol;

- pravidla ší ení

(b) pravidla pro ší ení výsledk výzkumu.
Evropský zákon nebo rámcový zákon se p ijme po konzultaci
s Hospodá ským a sociálním výborem.

ádný legislativní
postup na základ
kvalif. v tšiny
Dopl kové programy
jen pro n které lenské
státy…
Jsou stanoveny ádným
legislativním postupem
s kvalif. v tšinou

2. P i provád ní víceletého rámcového programu lze evropským zákonem
stanovit dopl kové programy, jichž se ú astní jen n které lenské státy,
které je s výhradou p ípadné ú asti Unie financují.
Evropský zákon stanoví pravidla týkající se t chto dopl kových
program , zvlášt pokud jde o ší ení poznatk a p ístup jiných lenských
stát k nim. P ijme se po konzultaci s Hospodá ským a sociálním výborem
a se souhlasem dot ených lenských stát .

Unie se m že ú astnit
3. P i provád ní víceletého rámcového programu lze evropským zákonem
na programech
provád ných lenskými se souhlasem dot ených lenských stát stanovit pravidla pro ú ast na
státy
výzkumných a rozvojových programech provád ných n kolika lenskými
státy, v etn ú asti ve strukturách vytvo ených k uskute n ní t chto
program .

Mezinárodní
spolupráce

Evropský zákon se p ijme po konzultaci s Hospodá ským a sociálním
výborem.
4. P i provád ní víceletého rámcového programu m že Unie stanovit
pravidla pro spolupráci se t etími zem mi nebo mezinárodními
organizacemi v oblasti výzkumu, technologického rozvoje a demonstrace
provád ných Unií.
Podrobnosti této spolupráce mohou být p edm tem mezinárodních smluv
mezi Unií a doty nými t etími stranami.

Podrobná pravidla
p ijme Rada kvalif.
v tšinou

Externí p eklad

lánek III-253 (ex lánek 171 a 172 odst. 1 TEC)
X*
Rada m že na návrh Komise p ijmout evropská na ízení nebo rozhodnutí
o založení spole ných podnik nebo jiné struktury nutné k ú innému
uskute n ní výzkumných program , program technologického rozvoje a
demonstrace provád ných Unií. Rada rozhoduje po konzultaci
s Evropským parlamentem a s Hospodá ským a sociálním výborem.
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Evropská politika pro
oblast vesmíru - ESP
ESP:
- podporuje spole né
iniciativy
- podporuje výzkum
- koordinuje úsilí

lánek III-254 (nový)

X**
1. K podpo e v deckého a technického pokroku, pr myslové konkuren ní
schopnosti a provád ní svých politik vypracuje Unie evropskou politiku
pro oblast vesmíru. K tomu ú elu m že podporovat spole né iniciativy,
podporovat výzkum a technologický rozvoj a koordinovat nezbytné úsilí
pro výzkum a využití vesmíru.

2. Jako p ísp vek k dosažení cíl uvedených v odstavci 1 stanoví evropský
Zákony p ijímány
kvalifikovanou v tšinou zákon nebo rámcový zákon nezbytná opat ení, která mohou mít podobu
evropského kosmického programu.
Vztahy s Evropskou
kosmickou agenturou
3. Unie z ídí veškeré ú elné vztahy s Evropskou kosmickou agenturou.
lánek III-255 (ex lánek 173 TEC)
Výro ní zpráva Komise Na po átku každého roku p edloží Komise zprávu Evropskému
parlamentu a Rad . Tato zpráva pojedná zejména o innostech v oblasti
výzkumu, technologického rozvoje a ší ení výsledk za uplynulý rok a o
pracovním programu pro b žný rok.
Energie
- sdílená pravomoc
- nový lánek
Vnit ní trh s energií:

ODDÍL 10
ENERGETIKA
lánek III-256 (nový)

X**/U*
1. V rámci vytvá ení a fungování vnit ního trhu a s p ihlédnutím k pot eb
chránit a zlepšovat životní prost edí má politika Unie v oblasti energie za
cíl:

- zajistit fungování trhu
(a) zajistit fungování trhu s energií;
s energií
- zajistit bezpe nost
dodávek energie
- podporovat nové a
obnovitelné zdroje
energie

(b) zajistit bezpe nost dodávek energie v Unii a
c) podporovat energetickou ú innost a úspory energie, jakož i rozvoj
nových a obnovitelných zdroj energie.

X** 2. Aniž je dot eno použití jiných ustanovení Ústavy, evropský zákon
Legislativní akt p ijat
kvalifikovanou v tšinou nebo rámcový zákon stanoví opat ení pro dosažení cíl uvedených
v odstavci 1. P ijme se po konzultaci s Výborem region a Hospodá ským
a sociálním výborem.
Tato pravomoc se
nedotýká práva
Evropský zákon nebo rámcový zákon se nedotýká práva lenského státu
lenských stát na
stanovit podmínky pro využívání svých energetických zdroj , jeho volby
volbu zdroje energie
mezi r znými energetickými zdroji a základní skladby jeho zásobování
energií, aniž je dot en l. III-234 odst. 2 písm. (c).
Externí p eklad
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Jednomyslnost
v záležitostech fiskální
povahy

Prostor svobody,
bezpe nosti a práva

U* 3. Odchyln od odstavce 2 stanoví opat ení podle uvedeného odstavce
evropský zákon nebo rámcový zákon Rady, pokud jsou tato opat ení
p edevším fiskální povahy. Rada rozhoduje jednomysln po konzultaci
s Evropským parlamentem.
KAPITOLA IV
PROSTOR SVOBODY, BEZPE NOSTI A PRÁVA
ODDÍL 1
OBECNÁ USTANOVENÍ
lánek III-257 (ex lánky 29 TEU = Smlouva o EU a 61 TEC)

Sdílená pravomoc

1. Unie vytvá í prostor svobody, bezpe nosti a práva p i respektování
základních práv a r zných právních systém a tradic lenských stát .

Bez kontrol na
vnit ních hranicích
Spole ná politika
v oblasti azylu,
p ist hovalectví a
kontrol na vn jších
hranicích

2. Zajiš uje, že na vnit ních hranicích neprobíhá kontrola osob a rozvíjí
spole nou politiku v oblasti azylu, p ist hovalectví a kontrol na vn jších
hranicích, která je založena na solidarit mezi lenskými státy a je
spravedlivá v i státním p íslušník m t etích zemí. Pro ú ely této kapitoly
se s osobami bez státní p íslušnosti zachází jako se státními p íslušníky
t etích zemí.

Cíl: boj proti zlo inu,
rasismu a xenofobii.
Prost edky:
- spolupráce mezi
policejními a soudními
orgány
- vzájemné uznávání
soudních rozhodnutí
- sbližování trestního
práva

3. Unie usiluje o zajišt ní vysoké úrovn bezpe nosti prost ednictvím
opat ení pro p edcházení a boj proti trestné innosti, rasismu a xenofobii
prost ednictvím opat ení pro koordinaci a spolupráci mezi policejními a
soudními orgány a jinými p íslušnými orgány, jakož i prost ednictvím
vzájemného uznávání soudních rozhodnutí v trestních v cech a je-li to
nezbytné prost ednictvím sbližování p edpis trestního práva.

Vzájemné uznávání
rozhodnutí
v ob anských v cech

4. Unie usnad uje p ístup ke spravedlnosti, zejména zásadou vzájemného
uznávání soudních a mimosoudních rozhodnutí v ob anských v cech.

Strategické sm ry
- vymezované
Evropskou radou
Ú ast vnitrostátních
Externí p eklad

lánek III-258 (nový)
Evropská rada vymezuje v rámci prostoru svobody, bezpe nosti a práva
strategické sm ry pro legislativní a operativní plánování.
lánek III-259 (nový)
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parlament
- zajistí subsidiaritu p i Vnitrostátní parlamenty zajistí s ohledem na legislativní návrhy a podn ty
soudní spolupráci
p edkládané v rámci oddíl 4 a 5 dodržování zásady subsidiarity v souladu
s Protokolem o používání zásad subsidiarity a proporcionality.
v trestních v cech,
jakož i policejní
spolupráci
lánek III-260 (nový)
Komise a lenské státy X*
hodnotí provád ní
Aniž jsou dot eny lánky III-360 až III-362, m že Rada na návrh Komise
politik podle této
p ijmout evropská na ízení nebo rozhodnutí, která stanoví zp sob, jakým
lenské státy ve spolupráci s Komisí postupují p i objektivním a
kapitoly.
nestranném hodnocení toho, jak orgány lenských stát provád jí politiky
Rada rozhoduje kvalif. Unie podle této kapitoly, zejména pro usnadn ní plného uplat ování
zásady vzájemného uznávání. O obsahu a výsledcích hodnocení je
v tšinou po obdržení
návrhu Komise
informován Evropský parlament a vnitrostátní parlamenty.
Stálý výbor Rady

lánek III-261 (ex lánek 36 TEU)

Výbor zjiš uje
spolupráci v oblasti
vnit ní bezpe nosti.

K zajišt ní podpory a posílení operativní spolupráce v oblasti vnit ní
bezpe nosti uvnit Unie se v Rad z izuje stálý výbor. Aniž je dot en
lánek III-344, usnad uje tento výbor koordinaci innosti p íslušných
orgán lenských stát . Do jednání výboru mohou být zapojeni zástupci
Vnitrostátní parlamenty dot ených institucí a jiných subjekt Unie. O jednáních je informován
a EP jsou informovány Evropský parlament a vnitrostátní parlamenty.
lánek III-262 (ex lánek 33 TEU a ex lánek 64 TEC)

Nedotýká se
odpov dnosti lenských Tato kapitola se nedotýká výkonu odpov dnosti lenských stát
stát za zákonnost a
udržování ve ejného po ádku a ochranu vnit ní bezpe nosti.
po ádek

za

lánek III-263 (ex lánek 66 TEC)
Správní spolupráce na
základ na ízení
p ijatých kvalif.
v tšinou na návrh
Komise

X*
Rada p ijme evropská na ízení k zajišt ní správní spolupráce mezi
p íslušnými útvary lenských stát v oblastech uvedených v této kapitole,
jakož i mezi t mito útvary a Komisí. Rozhoduje na návrh Komise,
s výhradou lánku III-264 a po konzultaci s Evropským parlamentem.
lánek III-264 (nový)

Práva mimo ádné
iniciativy (p i soudní a
policejní spolupráci):
- bu Komise
- nebo ¼ lenských
Externí p eklad

Akty uvedené v oddílech 4 a 5 a evropská na ízení uvedená v lánku III263, která zajiš ují správní spolupráci v oblastech podle t chto oddíl , se
p ijímají:
(a) na návrh Komise, nebo
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stát
Kontroly na hranicích,
azyl a p ist hovalectví
- sdílená pravomoc
Cíle:
- bez kontrol osob na
vnit ních hranicích
- dohled nad vn jšími
hranicemi
- integrovaný systém
ochrany vn jších
hranic
Opat ení p ijímaná
kvalif. v tšinou:
- spole ná vízová
politika

(b) z podn tu tvrtiny lenských stát .
ODDÍL 2
POLITIKY TÝKAJÍCÍ SE KONTROL NA HRANICÍCH,
AZYLU A P IST HOVALECTVÍ
lánek III-265 (ex lánek 62 TEC)
X**/X*
1. Unie rozvíjí politiku s cílem:
(a) zajistit, aby osoby bez ohledu na svou státní p íslušnost nebyly
kontrolovány p i p ekra ování vnit ních hranic;
(b) zajistit kontrolu osob a ú inný dohled nad p ekra ováním vn jších
hranic;
(c) postupn zavést integrovaný systém ochrany vn jších hranic;

2. Pro ú ely odstavce 1 evropský zákon nebo rámcový zákon stanoví
opat ení týkající se:
X** (a) spole né politiky v oblasti víz a jiných krátkodobých povolení
k pobytu;

- pravidla pro kontrolu
X** (b) kontrol, jimž podléhají osoby p ekra ující vn jší hranice;
osob p ekra ujících
vn jší hranice
- pravidla pro
cestování ob an
t etích zemí

c) podmínek, za kterých požívají státní p íslušníci t etích zemí v Unii po
krátkou dobu svobody cestování;

- zavedení
integrovaného systému
ochrany

X** (d) veškerých opat ení nezbytných pro postupné zavedení
integrovaného systému ochrany vn jších hranic;

- bez kontrol osob p i
p ekra ování vnit ních
hranic

X** (e) neprovád ní kontrol osob bez ohledu na jejich státní p íslušnost
p i p ekra ování vnit ních hranic.

Bez ú inku na
„ vymezení“ hranic

3. Tento lánek se nedotýká pravomoci lenských stát k zem pisnému
vymezení jejich hranic podle mezinárodního práva.

Azylová politika
Externí p eklad

lánek III-266 (ex lánek 63 body 1 a 2 a ex lánek 64(2) TEC)
- 124 -

Ústava – tená sky p ív tivé vydání, které sestavil Jens-Peter Bonde

X**/X*
- respektování Ženevské 1. Unie vyvíjí spole nou politiku týkající se azylu, podp rné ochrany a
úmluvy
do asné ochrany s cílem poskytnout každému státnímu p íslušníkovi t etí
zem , který pot ebuje mezinárodní ochranu, p im ený status a zajistit
dodržování zásady nenavracení. Tato politika musí být v souladu
s Ženevskou úmluvou ze dne 28. ervence 1951 a Protokolem ze dne 31.
ledna 1967 o právním postavení uprchlík a s ostatními p íslušnými
smlouvami.
Kvalif. v tšinou
p ijímané zákony o

X** 2. Pro ú ely odstavce 1 evropský zákon nebo rámcový zákon stanoví
opat ení týkající se spole ného evropského azylového systému, který
obsahuje:

- jednotném azylovém
statusu

(a) jednotný azylový status pro státní p íslušníky t etích zemí platný v celé
Unii;

- jednotném statusu pro (b) jednotný status podp rné ochrany pro státní p íslušníky t etích zemí,
kte í, aniž by získali evropský azyl, pot ebují mezinárodní ochranu;
státní p íslušníky
t etích zemí, kte í
pot ebují ochranu
- spole ný režim
do asné ochrany
vysídlených osob

(c) spole ný režim do asné ochrany vysídlených osob v p ípad
hromadného p ílivu;

- spole ný postup pro
ud lování a odnímání
azylu

(d) spole ný postup pro ud lování a odnímání jednotného azylového
statusu nebo statusu dopl kové ochrany;

- ur ení odpov dnosti
za posouzení žádosti o
azyl

(e) kritéria a mechanismy pro ur ení lenského státu odpov dného za
posouzení žádosti o azyl nebo dopl kovou ochranu;

- normy pro p íjem
žadatel o azyl

(f) normy týkající se podmínek pro p ijímání žadatel
podp rnou ochranu;

- partnerství s t etími
zem mi pro zvládání
p íliv

(g) partnerství a spolupráci se t etími zem mi pro zvládání p íliv osob
žádajících o azyl nebo podp rnou i do asnou ochranu.

P ijetí do asných
opat ení v p ípad
náhlého hromadného
p ílivu:
Komise navrhne, Rada
rozhodne kvalif.

X* 3. Ocitne-li jeden nebo více lenských stát ve stavu nouze v d sledku
náhlého p ílivu státních p íslušník t etích zemí, m že Rada na návrh
Komise p ijmout evropská na ízení nebo rozhodnutí o do asných
opat eních ve prosp ch doty ných lenských stát . Rozhoduje po
konzultaci s Evropským parlamentem.

Externí p eklad

o azyl nebo
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v tšinou
Spole ná
p ist hovatelská
politika
- ízení migra ních
tok
- spravedlivé zacházení
- boj proti
nedovolenému
p ist hovalectví
ádný legislativní
postup pro:
- vstup a pobyt
- dlouhodobá víza
- povolení k pobytu
- slu ování rodin
- vymezení práv
státních p íslušník
t etích zemí
- vyhošt ní a vracení
- boj proti obchodu s
lidmi
- dohody o navracení

lánek III-267 (ex lánek 63 odst. 3 a 4 TEC)

X**
1. Unie vyvíjí spole nou p ist hovatelskou politiku, jejímž cílem je ve
všech etapách zajistit ú inné ízení migra ních tok , spravedlivé
zacházení pro p íslušníky t etích zemí oprávn n
pobývajících
v lenských státech, jakož i p edcházení a zesílená opat ení pro boj proti
nedovolenému p ist hovalectví a obchodu s lidmi.

2. Pro ú ely odstavce 1 evropský zákon nebo rámcový zákon stanoví
opat ení v t chto oblastech:
(a) podmínky vstupu a pobytu a pravidla, podle nichž lenské státy ud lují
dlouhodobá víza a vydávají povolení k pobytu, v etn t ch, která jsou
ud lována a vydávána za ú elem slu ování rodin;
(b) vymezení práv státních p íslušník t etích zemí oprávn n
pobývajících v lenském stát , v etn podmínek upravujících svobodu
pohybovat se a pobývat v ostatních lenských státech;
(c) nedovolené p ist hovalectví a nedovolený pobyt v etn vyhošt ní a
vracení osob s neoprávn ným pobytem;
(d) boj proti obchodu s lidmi, p edevším s ženami a d tmi.
3. Unie m že se t etími zem mi uzav ít dohody o navracení státních
p íslušník t etích zemí, kte í nespl ují nebo již nespl ují podmínky pro
vstup, zdržování se nebo pobyt na území n kterého lenského státu, do
zem p vodu nebo do zem , odkud p icházejí.

Podpora integrace
uprchlík , vylou ení
harmonizace

4. Evropský zákon nebo rámcový zákon m že stanovit opat ení pro
povzbuzení a podporu innosti lenských stát k podpo e integrace
státních p íslušník t etích zemí oprávn n pobývajících na jejich území,
s vylou ením harmonizace právních p edpis lenských stát .

Pravomoc lenských
stát stanovit po et
p ist hovalc z t etích
zemí

5. Tento lánek se nedotýká práva lenských stát stanovit objem vstup
státních p íslušník t etích zemí p icházejících z t etích zemí na jejich
území s cílem hledat tam práci jako zam stnanci nebo osoby samostatn
výd le n inné.
lánek III-268 (nový)

lenské státy sdílejí
finan ní d sledky
Externí p eklad

Politiky Unie podle tohoto oddílu a jejich provád ní se ídí zásadou
solidarity a spravedlivého rozd lení odpov dnosti mezi lenskými státy, a
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vyplývající z této
kapitoly
Soudní spolupráce
v ob anských v cech

to i na finan ní úrovni. Kdykoli je to nutné, obsahují akty Unie p ijaté
podle tohoto oddílu vhodná opat ení pro používání této zásady.
ODDÍL 3
SOUDNÍ SPOLUPRÁCE V OB ANSKÝCH V CECH
lánek III-269 (ex lánek 65 TEC)

- vzájemné uznávání
rozhodnutí
- sbližování právních
p edpis

X**/U*
1. V ob anských v cech s mezinárodním prvkem vyvíjí Unie soudní
spolupráci založenou na zásad vzájemného uznávání soudních a
mimosoudních rozhodnutí. Tato spolupráce m že zahrnovat p ijímání
opat ení pro sbližování právních p edpis lenských stát .

ádný legislativní
postup na základ
kvalif. v tšiny pro:

X** 2. Pro ú ely odstavce 1 evropský zákon nebo rámcový zákon stanoví
opat ení, která mají, zejména pokud je to nezbytné k ádnému fungování
vnit ního trhu, za cíl zajistit:

- vzájemné uznávání a
výkon rozhodnutí

(a) vzájemné uznávání a výkon soudních a mimosoudních rozhodnutí
mezi lenskými státy;

- soudní a mimosoudní
písemnosti

(b) mezinárodní doru ování soudních a mimosoudních písemností;

- slu itelnost kolizních
norem a kompetence

(c) slu itelnost kolizních norem platných v lenských státech a p edpis
pro ešení kompeten ních spor ;

- opat ování d kaz

(d) spolupráci p i opat ování d kaz ;

- p ístup ke
spravedlnosti

(e) ú inný p ístup ke spravedlnosti;

- slu itelnost úpravy
ob anskoprávního
ízení

(f) odstra ování p ekážek ádného pr b hu ob anskoprávního ízení,
pop ípad
podporu slu itelnosti úpravy ob anskoprávního ízení
v lenských státech;

- alternativní metody
urovnávání spor

(g) vyvíjení alternativních metod urovnávání spor ;

- další vzd lávání

(h) podporu dalšího vzd lávání soudc a soudních zam stnanc .

Rada rozhoduje o
rodinném právu
jednomysln ,

U* 3. Odchyln od odstavce 2 stanoví opat ení týkající se rodinného práva
s mezinárodním prvkem evropský zákon nebo rámcový zákon Rady. Rada
rozhoduje jednomysln po konzultaci s Evropským parlamentem.

… pokud Rada
jednomysln

U* Rada m že na návrh Komise p ijmout evropské rozhodnutí ur ující ta
hlediska rodinného práva s mezinárodním prvkem, která mohou být

Externí p eklad
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nerozhodne, že ur ité
aspekty rodinného
práva budou
schvalovány kvalif.
v tšinou (Passerelle)

p edm tem akt p ijatých ádným legislativním postupem. Rada
rozhoduje jednomysln po konzultaci s Evropským parlamentem.

Soudní spolupráce
v trestních v cech
(není-li stanoveno
jinak, Komise
nebo ¼ lenských stát
m že podle tohoto
oddílu p edkládat
návrhy)

ODDÍL 4:

Zásady:
- vzájemné uznávání
rozsudk a rozhodnutí
- sbližování právních a
správních p edpis

SOUDNÍ SPOLUPRÁCE V TRESTNÍCH V CECH
X**/U*

lánek III-270 (ex lánek 31(1) a-d TEU)

X** 1. Soudní spolupráce v trestních v cech je v Unii založena na zásad
vzájemného uznávání rozsudk a soudních rozhodnutí a zahrnuje
lenských stát v oblastech
sbližování právních a správních p edpis
uvedených v odstavci 2 a v lánku III-271.

Legislativní postup pro: Evropský zákon nebo rámcový zákon stanoví opat ení, která mají za cíl:
-pravidla pro zajišt ní
uznávání
(a) stanovit pravidla a postupy pro zajišt ní uznávání všech forem
rozsudk a soudních rozhodnutí v celé Unii;
- urovnávání
kompeten ních spor
- další vzd lávání
- spolupráci mezi
soudními orgány
v rámci ízení
Minimální pravidla
p ijata legislativním
postupem
Respektování rozdíl
mezi právními
tradicemi
Týkají se:
- p ípustnosti d kaz

Externí p eklad

b) p edcházet kompeten ním spor m mezi lenskými státy a urovnávat je;
(c) napomáhat dalšímu vzd lávání soudc a soudních zam stnanc ;
(d) usnad ovat spolupráci mezi soudními nebo obdobnými orgány
lenských stát v rámci trestního ízení a výkonu rozhodnutí.
X** 2. V rozsahu nezbytném pro usnadn ní vzájemného uznávání
rozsudk a soudních rozhodnutí a policejní a soudní spolupráce v trestních
v cech s mezinárodním rozm rem m že evropský rámcový zákon stanovit
minimální pravidla. Tato pravidla p ihlížejí k rozdíl m mezi právními
tradicemi a systémy lenských stát .

Týkají se:
(a) vzájemné p ípustnosti d kaz mezi lenskými státy;
(b) práv osob v trestním ízení;
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- práv osob v trestním
ízení
- práv ob tí
Rada m že tuto oblast
jednomyslným
rozhodnutím rozší it,
po souhlasu EP
Pravidla nebrání
v zavedení vyšší
ochrany osob
lenský stát m že
p edat návrh zákona
Evropské rad , pokud
by tím byly porušeny
základní právní zásady
Evropská rada
m že:
- vrátit návrh zp t Rad
- požádat Komisi nebo
skupinu lenských stát
o nový návrh

(c) práv ob tí trestných in ;
U* (d) dalších zvláštních hledisek trestního ízení, která Rada p edem
ur ila v evropském rozhodnutí; p i p ijímání tohoto rozhodnutí Rada
rozhoduje jednomysln po obdržení souhlasu Evropského parlamentu.
P ijetí minimálních pravidel podle tohoto odstavce nebrání
stát m zachovat nebo zavést vyšší stupe ochrany osob.

lenským

3. Pokud se len Rady domnívá, že by se návrh evropského rámcového
zákona podle odstavce 2 dotkl základních aspekt jeho systému trestního
soudnictví, m že požádat, aby se záležitostí zabývala Evropská rada.
V takovém p ípad se postup podle lánku III-396 pozastaví. Po
projednání Evropská rada do ty m síc od tohoto pozastavení:

(a) vrátí návrh zp t Rad , která ukon í pozastavení postupu podle lánku
III-396, nebo
b) požádá Komisi nebo skupinu lenských stát , od nichž návrh pochází, o
p edložení nového návrhu; v tom p ípad se p vodn navržený akt
považuje za nep ijatý.

Jestliže se Evropská
rada nedokáže
shodnout, m že 1/3
stát zavést posílenou
spolupráci na základ
návrhu rámcového
zákona

4. Pokud do konce období uvedeného v odstavci 3 Evropská rada
nejednala nebo pokud do 12 m síc od p edložení nového návrhu podle
odst. 3(b) nebyl p ijat evropský rámcový zákon a alespo jedna t etina
lenských stát si p eje navázat posílenou spolupráci na základ
dot eného návrhu rámcového zákona, oznámí to Evropskému parlamentu,
Rad a Komisi.

Ostatní zem to
nemohou blokovat

V takovém p ípad se povolení k zavedení posílené spolupráce podle l. I44(2) a III-419(1) považuje za ud lené a použijí se ustanovení o posílené
spolupráci.

Vymezení trestných
in a sankcí,
minimální pravidla pro
trestné iny:
- terorismus,
- obchod s lidmi,
- sexuální
Externí p eklad

lánek III-271 (31(1)e TEU)
X** 1. Evropský rámcový zákon m že stanovit minimální pravidla
týkající se vymezení trestných in a sankcí v oblastech mimo ádn
závažné trestné innosti, která nabývá mezinárodního rozm ru z d vodu
povahy nebo dopadu t chto trestných in nebo kv li zvláštní pot eb
potírat ji na spole ném základ .
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vyko is ování,
- nedovolený obchod
s drogami,
- praní pen z,
- korupce,
- pad lání platebních
prost edk ,
-po íta ová trestná
innost,
- organizovaná trestná
innost
Rada m že rozší it tyto
oblasti na základ
jednomyslného
rozhodnutí
Harmonizace:
sbližování
trestn právních
p edpis na základ
minimálních pravidel
pro vymezení trestných
in a sankcí
lenský stát m že
p edat návrh zákona
Evropské rad , pokud
by tím byly porušeny
základní právní zásady
Evropská rada m že:
- vrátit návrh zp t Rad
- požádat Komisi nebo
skupinu lenských stát
o nový návrh
Jestliže se Evropská
rada nedokáže
shodnout, m že 1/3
stát zavést posílenou
spolupráci na základ
návrhu rámcového
zákona
Ostatní zem to
nemohou blokovat

Externí p eklad

Jsou to tyto oblasti trestné innosti: terorismus, obchod s lidmi a sexuální
vyko is ování žen a d tí, nedovolený obchod s drogami, nedovolený
obchod se zbran mi, praní pen z, korupce, pad lání platebních prost edk ,
trestná innost v oblasti výpo etní techniky a organizovaná trestná
innost.
U*** Na základ vývoje trestné innosti m že Rada p ijmout evropské
rozhodnutí ur ující další oblasti trestné innosti, které spl ují kritéria
uvedená v tomto odstavci. Rozhoduje jednomysln po obdržení souhlasu
Evropského parlamentu.

X**, X***, U*, U*** 2. Ukáže-li se, že sbližování trestn právních
p edpis lenského státu je nezbytné pro zajišt ní ú inného provád ní
politiky Unie v oblasti, která byla p edm tem harmoniza ního opat ení,
m že evropský rámcový zákon stanovit minimální pravidla pro vymezení
trestných in a sankcí v dané oblasti. P ijme se stejným postupem, který
byl použit pro p ijetí doty ných harmoniza ních opat ení, aniž je dot en
lánek III-264.
3. Pokud se len Rady domnívá, ž by návrh evropského rámcového
zákona podle odstavc 1 nebo 2 porušil základní zásady jeho systému
trestního soudnictví, m že požádat, aby se záležitostí zabývala Evropská
rada. V takovém p ípad se postup podle lánku III-396, je-li použitelný,
pozastaví. Po projednání Evropská rada do ty m síc od tohoto
pozastavení:
a) vrátí návrh zp t Rad , která ukon í pozastavení postupu podle lánku
III-396, je-li použitelný, nebo
b) požádá Komisi nebo skupinu lenských stát , od nichž návrh pochází, o
p edložení nového návrhu; v tom p ípad se p vodn navržený akt
považuje za nep ijatý.
4. Pokud do konce období uvedeného v odstavci 3 Evropská rada
nejednala nebo pokud do 12 m síc od p edložení nového návrhu podle
odst. 3(b) nebyl p ijat evropský rámcový zákon a alespo jedna t etina
lenských stát si p eje navázat posílenou spolupráci na základ
dot eného návrhu rámcového zákona, oznámí to Evropskému parlamentu,
Rad a Komisi.
V takovém p ípad se povolení k zavedení posílené spolupráce podle l. I44(2) a III-419(1) považuje za ud lené a použijí se ustanovení o posílené
spolupráci.
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Zákon na podporu
prevence trestné
innosti kvalif.
v tšinou, s vylou ením
harmonizace
Eurojust
Koordinace mezi
vnitrostátními orgány
pov enými
vyšet ováním a
stíháním, když se
vyžaduje stíhání na
spole ném základ

lánek III-272 (nový)

X**
Evropský zákon nebo rámcový zákon m že stanovit pobídková a
podp rná opat ení pro innost lenských stát v oblasti p edcházení
trestné innosti, s vylou ením harmonizace právních p edpis lenských
stát .
lánek III-273 (ex lánek 31(2) TEU)

X**
1. Posláním Eurojustu je podporovat a posilovat koordinaci a spolupráci
mezi vnitrostátními orgány pov enými vyšet ováním a stíháním ve
vztahu k závažné trestné innosti, která se dotýká dvou nebo n kolika
lenských stát nebo která vyžaduje stíhání na spole ném základ , a to na
základ operací vedených a informací poskytovaných orgány lenských
stát a Europolem.

Legislativní akt stanoví V této souvislosti evropský zákon vymezí strukturu, fungování, oblast
innosti a úkoly Eurojustu. Tyto úkoly mohou zahrnovat:
úkoly, nap .:
- zahájení trestních
stíhání,

(a) zahájení trestních vyšet ování a navrhování zahájení stíhání, která
vedou p íslušné vnitrostátní orgány, zejména pokud jde o trestné iny
proti finan ním zájm m Unie;

- koordinaci stíhání,
- posílení soudní
spolupráce,
- urovnání
kompeten ních spor

(b) koordinaci vyšet ování a stíhání uvedených v písmenu (a);
(c) posílení soudní spolupráce, v etn urovnání kompeten ních spor a
úzké spolupráce s Evropskou soudní sítí.

Evropský zákon rovn ž stanoví zp soby zapojení Evropského parlamentu
Práva EP a
vnitrostátních
a vnitrostátních parlament do hodnocení innosti Eurojustu.
parlament se stanoví
legislativním postupem
Procesní úkony
vykonávají vnitrostátní
ú edníci
Ú ad evropského
ve ejného žalobce…
bojuje proti trestným
in m
Je z ízen jednomysln
Radou po souhlasu EP

Externí p eklad

2. V rámci stíhání podle odstavce 1 a aniž je dot en lánek III-274,
vykonávají procesní úkony v souvislosti se soudním ízením p íslušní
vnitrostátní ú edníci.
lánek III-274 (nový)

U***
1. Pro boj proti trestným in m poškozujícím nebo ohrožujícím finan ní
zájmy Unie m že evropský zákon Rady vytvo it z Eurojustu Ú ad
evropského ve ejného žalobce. Rada rozhoduje jednomysln po obdržení
souhlasu Evropského parlamentu.
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Stíhání trestných in ,
které postihují více
lenských stát nebo
poškozují finan ní
zájmy Unie
Pravidla, jimiž se ídi
innost ú adu

Evropská rada m že
jednomysln rozší it
pravomoci ú adu, se
souhlasem EP

Policejní spolupráce
Není-li stanoveno jinak,
Komise
nebo ¼ lenských stát
m že podávat návrhy
v rámci tohoto oddílu
Policie, celní orgány a
specializované jednotky
Úkoly: prevence,
odhalování,
objas ování
Legislativní akt stanoví
opat ení týkající se:
- zpracování informací

2. Ú ad evropského ve ejného žalobce je p ípadn ve spojení s Europolem
p íslušný k vyšet ování, stíhání a p edvád ní p ed soud pachatel a
spolupachatel trestných in poškozujících nebo ohrožujících finan ní
zájmy Unie, jak jsou vymezeny evropským zákonem podle odstavce 1.
P ed p íslušnými soudy lenských stát vykonává v souvislosti s t mito
trestnými iny úlohu ve ejného žalobce.
3. Evropský zákon uvedený v odstavci 1 vymezí statut Ú adu evropského
ve ejného žalobce, podmínky pro výkon jeho funkcí, procesní pravidla
platná pro jeho innost, jakož i ta, jimiž se ídí p ípustnost d kaz a
pravidla použitelná na soudní kontrolu procesních úkon u in ných p i
výkonu jeho funkcí.
4. Evropská rada m že sou asn nebo následn p ijmout evropské
rozhodnutí pozm ující odstavec 1, aby rozší ila pravomoci Ú adu
evropského ve ejného žalobce tak, aby zahrnovaly boj proti závažné
trestné innosti s mezinárodním rozm rem, a odpovídajícím zp sobem
pozm ující odstavec 2, pokud jde o pachatele a spolupachatele
závažných trestných in dotýkajících se n kolika lenských stát .
Evropská rada rozhoduje jednomysln po obdržení souhlasu Evropského
parlamentu a po konzultaci s Komisí.
ODDÍL 5
POLICEJNÍ SPOLUPRÁCE
lánek III-275 (ex lánek 30 odst. 1 TEU)

X**/U*
1. Unie vyvíjí policejní spolupráci, do níž jsou zapojeny všechny p íslušné
orgány lenských stát , v etn policie, celních orgán a dalších
donucovacích orgán specializovaných na p edcházení trestným in m,
jejich odhalování a objas ování.

X** 2. Pro ú ely odstavce 1 m že evropský zákon nebo rámcový zákon
stanovit opat ení týkající se:

- vzd lávání a vým ny (a) shromaž ování, uchovávání, zpracovávání, analýzy a vým ny
zam stnanc ,
p íslušných informací;
prost edk a forenzního
výzkumu
(b) podpory vzd lávání zam stnanc , jakož i spolupráce týkající se
vým ny zam stnanc , prost edk a forenzního výzkumu;
- používání spole ných
kriminalistických metod
Externí p eklad
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kriminalistických metod
Operativní spolupráce
stanovená na základ
jednomyslného
rozhodnutí v Rad

(c) spole ných kriminalistických metod p i odhalování závažných forem
organizované trestné innosti.

U* 3. Evropský zákon nebo rámcový zákon Rady m že stanovit opat ení
týkající se operativní spolupráce mezi orgány uvedenými v tomto lánku.
Rada rozhoduje jednomysln po konzultaci s Evropským parlamentem.
lánek III-276 (ex lánek 30(2) TEU)
X**
Europol podporuje a
1. Posláním Europolu je podporovat a posilovat innost policejních orgán
posiluje spolupráci
a jiných donucovacích orgán lenských stát , jakož i jejich vzájemnou
policejních orgán
spolupráci p i p edcházení a boji proti závažné trestné innosti dotýkající
v boji proti trestné
se dvou nebo více lenských stát , terorismu a t m formám trestné
innosti postihující více innosti, které se dotýkají spole ného zájmu, jenž je p edm tem n které
lenských stát
politiky Unie.
Legislativní akt týkající 2. Evropský zákon vymezí strukturu, fungování, oblast innosti a úkoly
se:
Europolu. Tyto úkoly mohou zahrnovat:
- zpracovávání
informací

(a) shromaž ování, uchovávání, zpracovávání, analýzu a vým nu
informací p edávaných zejména orgány lenských tát nebo t etích zemí
i subjekt ;

- koordinace,
organizace a vedení
spole ných akcí
vnitrostátních orgán

(b) koordinaci, organizaci a vedení vyšet ování a operativních akcí,
provád ných spole n s p íslušnými orgány lenských stát nebo v rámci
spole ných vyšet ovacích tým , p ípadn ve spolupráci s Eurojustem.

Role EP a
Evropský zákon rovn ž stanoví zp soby kontroly innosti Europolu
vnitrostátních
Evropským parlamentem, do které jsou zapojeny vnitrostátní parlamenty.
parlament se stanoví
legislativním postupem
Použití síly ze strany
Europolu vyžaduje
dohodu dot ených
lenských stát

3. Jakákoli operativní akce Europolu musí být vedena ve spojení a po
dohod s orgány lenských stát , jejichž území se týká. Používání
donucovacích opat ení spadá výlu n do pravomoci p íslušných
vnitrostátních orgán .

Pravidla, která platí
pro zásahy orgán na
území jiných lenských
stát .
Rada rozhoduje
jednomysln

lánek III-277 (ex lánek 32 TEU)
U*
Evropský zákon nebo rámcový zákon Rady stanoví podmínky a meze, za
nichž mohou p íslušné orgány lenských stát uvedené v láncích III-270
a III-275 zasahovat na území jiného lenského státu ve spojení a po
dohod s jeho orgány. Rada rozhoduje jednomysln po konzultaci

Externí p eklad
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s Evropským parlamentem.
Koordinace innosti –
p ímá harmonizace je
zakázána
Ve ejné zdraví

KAPITOLA V
OBLASTI, VE KTERÝCH UNIE M ŽE VÉST KOORDINA NÍ,
DOPL KOVOU NEBO PODP RNOU INNOST
ODDÍL 1
Ve ejné zdraví
lánek III-278 (ex lánek 152 TEC)

Vysoký, nikoli
„ nejvyšší“ stupe
ochrany zdraví

X**/X**/X
1. P i vymezování a provád ní všech politik a inností Unie je zajišt n
vysoký stupe ochrany lidského zdraví.

Dopln ní politik
lenských stát …

innost Unie dopl uje politiku lenských stát a je zam ena na
zlepšování ve ejného zdraví, p edcházení lidským nemocem a na
odstra ování p í in ohrožení t lesného a duševního zdraví. Tato innost
zahrnuje:
(a) boj proti nejzávažn jším nemocem podporou výzkumu jejich p í in,
p enosu a jejich p edcházení, jakož i zdravotnické informace a zdravotní
výchovu;
(b) sledování vážných p eshrani ních zdravotních hrozeb, v asné varování
p ed nimi a boj proti nim.
Unie dopl uje innost lenských stát zam enou na snižování škodlivých
ú ink drog na zdraví, v etn informa ních a preventivních opat ení.

… a podn cování
spolupráce mezi
lenskými státy
prost ednictvím:
iniciativy Komise
- sm ry
- osv d ené postupy
- dohled
- hodnocení

Spolupráce s t etími
zem mi
Externí p eklad

2. Unie podn cuje spolupráci mezi lenskými státy v oblastech uvedených
v tomto lánku a p ípadn podporuje jejich innost. Podn cuje zejména
spolupráci mezi lenskými státy zam enou na zlepšení vzájemného
dopl ování jejich zdravotních služeb v p íhrani ních oblastech.
Ve spojení s Komisí koordinují lenské státy mezi sebou své politiky a
programy v oblastech uvedených v odstavci 1. V úzkém spojení
s lenskými státy m že Komise vyvinout jakékoli užite né podn ty na
podporu takové koordinace, zejména podn ty s cílem stanovit sm ry a
ukazatele, po ádat vým nu osv d ených postup a p ipravit nezbytné
podklady pro pravidelný dohled a hodnocení. Evropský parlament je pln
informován.
3. Unie a lenské státy podporují spolupráci se t etími zem mi a
s p íslušnými mezinárodními organizacemi v oblasti ve ejného zdraví.
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zem mi
ádný legislativní
postup na základ
kvalif. v tšiny stanoví:

X** 4. Odchyln od l. I-12(5) a l. I-17 (a) a v souladu s l. I-14(2)(k)
p isp je evropský zákon nebo rámcový zákon k dosažení cíl uvedených
v tomto lánku stanovením t chto opat ení, aby bylo možno zohlednit
spole né otázky bezpe nosti:

(a) opat ení k zajišt ní vysokých standard kvality a bezpe nosti lidských
orgán a látek lidského p vodu, jakož i krve a krevních derivát ; tato
- kvalitu a bezpe nost
opat ení nebrání lenským stát m zachovávat nebo zavád t p ísn jší
lidských orgán a krve, ochranná opat ení;
lenské státy mohou
p íslušné standardy
zvýšit
(b) opat ení ve veterinární a rostlinoléka ské oblasti, která mají za sv j
p ímý cíl ochranu ve ejného zdraví;
- ve veterinární a
rostlinoléka ské oblasti
- opat ení k zajišt ní
vysokých standard
kvality

(c) opat ení k zajišt ní vysokých standard kvality a bezpe nosti lé ivých
p ípravk a zdravotnických prost edk ;

- p eshrani ní hrozby
zdraví

(d) opat ení týkající se sledování vážných p eshrani ních zdravotních
hrozeb, v asného varování p ed nimi a boje proti nim.

Zákony se p ijímají
kvalif. v tšinou

Evropský zákon nebo rámcový zákon se p ijme po konzultaci
s Hospodá ským a sociálním výborem a Výborem region .

Legislativní akt ke
zlepšení a ochran
lidského zdraví

X** 5. Evropský zákon nebo rámcový zákon m že rovn ž stanovit
pobídková opat ení ur ená k ochran a zlepšování lidského zdraví a
zejména k boji proti nejzávažn jším p eshrani ním nemocem, jakož i
opat ení, která mají za sv j p ímý cíl ochranu ve ejného zdraví, pokud jde
o tabák a zneužívání alkoholu, s vylou ením harmonizace právních
p edpis lenských stát . P ijme se po konzultaci s Výborem region a
Hospodá ským a sociálním výborem.

Rada p ijme
doporu ení

X 6. Pro ú ely tohoto lánku m že Rada na návrh Komise rovn ž p ijmout
doporu ení.

Je uznávána
odpov dnost lenských
stát za zdravotní
služby

7. P i innosti Unie je uznávána odpov dnost lenských stát za stanovení
jejich zdravotní politiky a za organizaci zdravotnictví a poskytování
zdravotní pé e. Odpov dnost lenských stát zahrnuje ízení zdravotnictví
a zdravotní pé e, jakož i rozd lování na n vy len ných zdroj . Opat ení
podle odst. 4(a) se nedotýkají vnitrostátních p edpis o dárcovství nebo
léka ském využití orgán a krve.

Pr mysl

ODDÍL 2
PR MYSL

Externí p eklad
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Cíl: zajistit
konkurenceschopnost
pr myslu
Prost edky:

lánek III-279 (ex lánek 157 TEC)
X**
1. Unie a lenské státy zajistí, aby existovaly podmínky nezbytné pro
konkurenceschopnost pr myslu Unie.
Za tímto ú elem a v souladu se systémem volného a konkuren ního trhu
se jejich innost zam í na:
(a) urychlené p izp sobování pr myslu strukturálním zm nám;
(b) podporu vytvá ení prost edí p íznivého pro rozvoj podnikání v rámci
Unie, zejména malých a st edních podnik .
(c) podporu prost edí p íznivého pro spolupráci mezi podniky;
(d) podporu dokonalejšího využívání pr myslového potenciálu v oblasti
inovace, výzkumu a technologického rozvoje.

- sm ry
- osv d ené postupy
- dohled
- hodnocení

2. lenské státy navzájem projednávají ve spolupráci s Komisí svou
innost a podle pot eby ji koordinují. Komise m že vyvinout jakékoli
užite né podn ty na podporu takové koordinace, zejména podn ty s cílem
stanovit sm ry a ukazatele, po ádat vým nu osv d ených postup a
p ipravit nezbytné podklady pro pravidelný dohled a hodnocení. Evropský
parlament je pln informován.

Evropský zákon nebo
rámcový zákon m že
stanovit zvláštní
opat ení
Je vylou ena
harmonizace právních
p edpis len. stát

3. Unie p ispívá k dosahování cíl
uvedených v odstavci 1
prost ednictvím politik a inností, které provádí na základ ostatních
ustanovení Ústavy. Evropský zákon nebo rámcový zákon m že stanovit
zvláštní opat ení ur ená na podporu inností, které jsou v lenských
státech provád ny k dosažení cíl uvedených v odstavci 1, s vylou ením
harmonizace právních p edpis lenských stát . P ijme se po konzultaci
s Hospodá ským a sociálním výborem.

Legislativní postup na
základ kvalif. v tšiny

Tento oddíl nevytvá í podklad pro zavád ní jakýchkoli opat ení Unií,
která by mohla vést k narušení hospodá ské sout že a která by obsahovala
da ová ustanovení nebo ustanovení týkající se práv a zájm zam stnaných
osob.

Zákaz narušení
hospodá ské sout že
Kultura

ODDÍL 3
KULTURA
lánek III-280 (ex lánek 151 TEC)

Cíl: p ispívat
k rozkv tu kultur
Externí p eklad

X**/X
1. Unie p ispívá k rozkv tu kultur lenských stát a p itom respektuje
jejich národní a regionální r znorodosti a zárove zd raz uje spole né
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lenských stát

kulturní d dictví.

Podn cování
spolupráce mezi
lenskými státy:

2. innost Unie je zam ena na povzbuzování spolupráce mezi lenskými
státy a v p ípad pot eby na podporu a dopl ování jejich innosti v t chto
oblastech:

- kultura a d jiny

(a) zlepšování znalostí a ší ení kultury a d jin evropských národ ;

- d dictví

(b) zachování a ochrana kulturního d dictví evropského významu;

- kulturní vým ny

(c) nekomer ní kulturní vým ny;

- um ní, literatura.
audiovizuální tvorba
- mezinárodní
spolupráce

(d) um lecká a literární tvorba, v etn tvorby v audiovizuální oblasti

- integrace kultury do
dalších inností

Legislativní podn ty:
legislativní postup na
základ kvalifikované
v tšiny
Rada p ijme
doporu ení
Nový oddíl:
Cestovní ruch

3. Unie a lenské státy podporují spolupráci v oblasti kultury se t etími
zem mi a s p íslušnými mezinárodními organizacemi, zejména s Radou
Evropy.
4. Unie ve své innosti podle ostatních ustanovení Ústavy p ihlíží ke
kulturním hledisk m, zejména s cílem zachovávat a podporovat
rozmanitost svých kultur.
X** 5. Ve snaze p isp t k dosažení cíl uvedených v tomto lánku:
(a) evropský zákon nebo rámcový zákon stanoví pobídkové akce,
s vylou ením harmonizace právních p edpis lenských stát . P ijme se
po konzultaci s Výborem region ;
X (b) Rada na návrh Komise p ijme doporu ení.
ODDÍL 4 (nový)
CESTOVNÍ RUCH

lánek III-281 (nový)
Cíl: podporovat
X**
konkurenceschopný
1. Unie dopl uje innost lenských stát v oblasti cestovního ruchu,
sektor cestovního ruchu zejména podporou konkurenceschopnosti podnik Unie v této oblasti.
Prost edky:
- vytvá ení p íznivého
prost edí
- vým na zkušeností

Externí p eklad

Za tímto ú elem je innost Unie zam ena na:
(a) podporu vytvá ení p íznivého prost edí pro rozvoj podnik
oblasti;
(b) podporu spolupráce mezi
zkušeností.

v této

lenskými státy, zejména vým nou
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Legislativní akt p ijat
v Rad kvalifikovanou
v tšinou, s vylou ením
harmonizace

Všeobecné vzd lávání,
odborné vzd lávání,
mládež a sport

2. Evropský zákon nebo rámcový zákon stanoví zvláštní opat ení ur ená
na dopln ní inností, které lenské státy provád jí k dosažení cíl
uvedených v tomto lánku, s vylou ením harmonizace právních p edpis
lenských stát .

ODDÍL 5
VŠEOBECNÉ VZD LÁVÁNÍ, MLÁDEŽ, SPORT
A ODBORNÉ VZD LÁVÁNÍ
lánek III-282 (ex lánek 149 TEC)

X**/X
1. Unie p ispívá k rozvoji kvalitního vzd lávání podporou spolupráce
mezi lenskými státy a je-li to nezbytné, podporováním a dopl ováním
innosti lenských stát p i plném respektování jejich odpov dnosti za
obsah výuky a za organizaci vzd lávacích systém a za jejich kulturní a
Plné respektování
odpov dnosti lenských jazykovou rozmanitost.
stát
Cíl: rozvíjet kvalitní
vzd lávání

Podpora sportu

Prost edky:

Unie p ispívá k podpo e evropských hledisek sportu s p ihlédnutím k jeho
zvláštní povaze, jeho strukturám založeným na dobrovolné innosti a jeho
spole enské a vzd lávací funkci.
innost Unie je zam ena na:

- evropský rozm r ve
vzd lávání

(a) rozvoj evropského rozm ru ve vzd lávání, zvlášt výukou a ší ením
jazyk lenských stát ;

- mobilita

(b) podporu mobility student a u itel , také prost ednictvím podpory
akademického uznávání diplom a zapo ítáváním dob studia;

- spolupráce

(c) podporu spolupráce mezi vzd lávacími institucemi;

- vým na

(d) rozvoj vým ny informací a zkušeností týkajících se otázek, které jsou
spole né vzd lávacím systém m lenských stát ;

- vým na mládeže a její (e) podporu rozvoje vým n mládeže a pedagogických pracovník
ú ast na
podporu ú asti mladých lidí na demokratickém život Evropy;
demokratickém život
Externí p eklad

a
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- dálkové vzd lávání

(f) podporu rozvoje dálkového vzd lávání;

- evropský rozm r
sportu podporou:
- spravedlnosti a
estnosti
- fyzické a mravní
integrity

(g) rozvoj evropského rozm ru sportu podporou spravedlivého a
otev eného sportovního sout žení a spolupráce mezi subjekty
odpov dnými za sport, jakož i ochranou fyzické a mravní integrity
sportovc , obzvlášt mladých sportovc .

Spolupráce s t etími
2. Unie a lenské státy podporují spolupráci v oblasti vzd lávání a sportu
zem mi a organizacemi se t etími zem mi a s p íslušnými mezinárodními organizacemi, zejména
s Radou Evropy.
Prost edky:
3. Ve snaze p isp t k dosažení cíl uvedených v tomto lánku:
- pobídkové akce na
X** (a) Evropský zákon nebo rámcový zákon stanoví pobídkové akce,
základ kvalifikované
v tšiny, s vylou ením
s vylou ením harmonizace právních p edpis lenských stát . P ijme se
harmonizace
po konzultaci s Výborem region a Hospodá ským a sociálním výborem;
- doporu ení p ijatá
Radou

X (b) Rada na návrh Komise p ijme doporu ení.

Odborné vzd lávání

lánek III-283 (ex lánek 150 TEC)
X**/X
Plné respektování
1. Unie provádí politiku odborného vzd lávání, jež podporuje a dopl uje
odpov dnosti lenských innost lenských stát p i plném respektování jejich odpov dnosti za
stát
obsah a organizaci odborného vzd lávání.
Cíle:

innost Unie je zam ena na:

- zm ny v pr myslu

(a) usnad ování adaptace na zm ny v pr myslu, zejména odborným
vzd láváním a rekvalifikací;

- odborné vzd lávání

(b) zlepšování základního a dalšího odborného vzd lávání za ú elem
usnadn ní profesního za len ní a znovuza len ní na trhu práce;

- mobilita

(c) usnadn ní p ístupu k odbornému vzd lávání, podporu mobility
vyu ujících a osob vyu ovaných v rámci odborné výuky, obzvlášt
mladých lidí;

- spolupráce

(d) podporu spolupráce v oblasti odborného vzd lávání mezi institucemi
odborného vzd lávání i výcviku a podniky;

- vým na

(e) rozvoj vým ny informací a zkušeností týkajících se otázek, které jsou
spole né systém m odborného vzd lávání lenských stát .

Externí p eklad
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- mezinárodní
spolupráce
Cíl má být dosaženo
prost ednictvím
legislativního aktu
p ijatého kvalif.
v tšinou, s vylou ením
harmonizace

2. Unie a lenské státy podporují spolupráci v oblasti odborného
vzd lávání se t etími zem mi a s p íslušnými mezinárodními
organizacemi.
3. Ve snaze p isp t k dosažní cíl uvedených v tomto lánku:
X** (a) evropský zákon nebo rámcový zákon stanoví nezbytná opat ení,
s vylou ením harmonizace právních p edpis lenských stát . P ijme se
po konzultaci s Výborem region a Hospodá ským a sociálním výborem;
X (b) Rada na návrh Komise p ijme doporu ení.

Civilní ochrana

ODDÍL 6
CIVILNÍ OCHRANA

Podpora spolupráce
mezi lenskými státy
Cíle:

lánek III-284 (nový)
X**
1. Unie podporuje spolupráci mezi lenskými státy ve snaze posílit
ú innost systém pro p edcházení p írodním nebo lov kem zp sobeným
pohromám a pro ochranu proti nim.
innost Unie je zam ena na:

- p edcházení rizik m a (a) podporu a dopl ování inností lenských stát na vnitrostátní,
p íprava osob
regionální a místní úrovni, které se týkají p edcházení rizik m, p ípravy
osob zabývajících se civilní ochranou a zásahu v p ípad p írodních nebo
lov kem zp sobených pohrom uvnit Unie;
- podpora operativní
spolupráce

(b) podporu rychlé a ú inné operativní spolupráce uvnit Unie mezi
vnitrostátními útvary civilní ochrany;

- mezinárodní
spolupráce

(c) napomáhání soudržnosti akcí podnikaných v oblasti civilní ochrany na
mezinárodní úrovni.

Legislativní akt p ijat
kvalif. v tšinou v Rad

2. Evropský zákon nebo rámcový zákon stanoví opat ení nezbytná jako
p ísp vek k dosažení cíl uvedených v odstavci 1, s vylou ením
harmonizace právních p edpis lenských stát .

Správní spolupráce

ODDÍL 7
SPRÁVNÍ SPOLUPRÁCE
lánek III-285 (nový)

X**
Právo Unie je
1. Ú inné provád ní práva Unie lenskými státy, které má zásadní význam
v lenských státech v cí pro ádné fungování Unie, se pokládá za otázku spole ného zájmu.
Externí p eklad
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spole ného zájmu
M že podpo it lenské
státy p i provád ní
práva Unie
Legislativní akt kvalif.
v tšinou v Rad , bez
harmonizace
lánek se nedotýká
povinnosti lenských
stát provád t právo
Unie
OCT – p idružené
zámo ské zem a
území

2. Unie m že podpo it úsilí lenských stát o zlepšení jejich správní
kapacity pro provád ní práva Unie. Tato innost m že zahrnovat
usnadn ní vým ny informací a státních zam stnanc , jakož i podporu
vzd lávacích program . Žádný lenský stát není povinen této podpory
využít. Evropský zákon stanoví k tomuto ú elu nezbytná opat ení,
s vylou ením harmonizace právních p edpis lenských stát .
3. Tento lánek se nedotýká povinnosti lenských stát provád t právo
Unie, ani práv a povinností Komise. Nedotýká se ani ostatních ustanovení
Ústavy, jež upravují správní spolupráci mezi lenskými státy, jakož i mezi
lenskými státy a Unií.
HLAVA IV
P IDRUŽENÍ ZÁMO SKÝCH ZEMÍ A ÚZEMÍ
lánek III-286 (ex lánek 182 a 188 TEC)

Zvláštní vztahy mezi
OCT a Unií

1. K Unii jsou p idruženy mimoevropské zem a území, které mají
zvláštní vztah k Dánsku, Francii, Nizozemsku a Spojenému království.
Tyto zem a území (dále jen „ zem a území“ ) jsou vyjmenovány v p íloze
II.

Grónsko: zvláštní
úprava

Tato hlava se vztahuje na Grónsko, nestanoví-li jinak zvláštní ustanovení
v Protokolu o zvláštní úprav vztahující se na Grónsko.

Cíle:
- podpora
hospodá ského a
sociálního rozvoje
- úzké vztahy

2. Ú elem p idružení je podporovat hospodá ský a sociální rozvoj t chto
zemí a území a navazovat úzké hospodá ské vztahy mezi nimi a Unií.

P idružení má sloužit p edevším podpo e zájm a blahobytu obyvatel
t chto zemí a území a tomu, aby byly vedeny k hospodá skému,
sociálnímu a kulturnímu rozvoji, o n jž usilují.
lánek III-287 (ex lánek 183 TEC)
P idružení sleduje tyto cíle:

- Obchod: s OCT se
zachází stejn jako
s lenským státem …

(a) lenské státy uplat ují p i obchodních stycích se zem mi a územími
stejné zacházení, jaké si vzájemn poskytují na základ Ústavy;

… a OCT musí stejn
zacházet se všemi
lenskými státy

(b) každá zem nebo území uplat uje p i svých obchodních stycích
s lenskými státy a s ostatními zem mi a územími stejné zacházení, jaké
uplat uje v i tomu evropskému státu, s nímž udržuje zvláštní vztahy;

- Investice

(c) lenské státy se podílejí na investicích, které vyžaduje postupný rozvoj

Externí p eklad
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t chto zemí a území;
- Ve ejné sout že:
lenské státy i OCT
mají stejné podmínky

(d) u investic financovaných Unií je ú ast na ve ejných sout žích a
dodávkách umožn na za stejných podmínek jako všem fyzickým i
právnickým osobám, které jsou státními p íslušníky lenských stát nebo
zemí a území;

Svoboda usazování:
zákaz jakéhokoli
diskrimina ního
zacházení se
spole nostmi a státními
p íslušníky OCT

(e) na právo usazování státních p íslušník a spole ností ve vztazích mezi
lenskými státy a zem mi a územími se vztahují s vylou ením jakékoli
diskriminace ustanovení hlavy III kapitoly I oddílu 2 pododdílu 3 o
svobod usazování a postupy v tomto pododdíle stanovené, nestanoví-li
akty p ijaté podle lánku III-291 jinak.
lánek III-288 (ex lánek 184 TEC)

Zákaz cel z dovozu
1. Cla na zboží pocházející z t chto zemí a území jsou p i dovozu do
zboží z OCT do Unie… lenských stát zakázána tak, jak jsou podle Ústavy zakázána cla mezi
lenskými státy.
… a z dovozu z Unie do
OCT
2. Cla na zboží pocházející z lenských stát a z ostatních zemí a území
jsou p i dovozu do každé zem nebo území zakázána v souladu s l. III151(4).
Výjimky
3. Zem a území však mohou vybírat cla, která jsou nezbytná pro jejich
rozvoj a industrializaci, anebo cla fiskální povahy, která tvo í p íjem jejich
rozpo tu.
Cla uvedená v p edchozím pododstavci nesm jí p esáhnout úrove cel na
dovoz zboží pocházejícího z lenského státu, s nímž p íslušná zem nebo
území udržuje zvláštní vztahy.

Zákaz diskriminace
mezi dovozy z r zných
lenských stát

Ochranná opat ení

4. Odstavec 2 se nepoužije pro zem a území, která z d vodu zvláštních
mezinárodních závazk , jimiž jsou vázány, uplat ují nediskrimina ní
celní sazebník.
5. Zavedení nebo zm na celních sazeb na zboží dovážené do zemí nebo na
území nesmí vést ani právn ani fakticky k p ímé nebo nep ímé
diskriminaci mezi dovozy zboží z r zných lenských stát .
lánek III-289 (ex lánek 185 TEC)
Pokud by výše celní sazby uplat ované na zboží z t etí zem p i dovozu
do zem nebo na území mohla p i uplatn ní l. III-288(1) vyvolat odklon
obchodu ke škod n kterého lenského státu, m že tento stát požádat
Komisi, aby navrhla ostatním lenským stát m opat ení pot ebná
k náprav tohoto stavu.
lánek III-290 (ex lánek 186 TEC)

Externí p eklad
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Volný pohyb
pracovník

Akty p ijímány
jednomysln Radou

VN JŠÍ INNOST

Obecn použitelná
ustanovení
Unie hájí zásady:
- demokracie
- právního státu
- lidských práv
- základních svobod
- lidské d stojnosti
- rovnosti
- solidarity
- mezinárodního práva
- partnerství
- sv tových organizací
- Organizace spojených
národ
Unie:

S výhradou ustanovení týkajících se ochrany zdraví, ve ejné bezpe nosti a
ve ejného po ádku je volný pohyb pracovník ze zemí a území
v lenských státech, jakož i pracovník z lenských stát v zemích a na
územích upraven akty p ijatými v souladu s lánkem III-291.
lánek III-291 (ex lánek 187 TEC)
U*
Na základ zkušeností získaných z p idružení zemí a území k Unii p ijme
Rada jednomysln na návrh Komise evropské zákony, rámcové zákony,
na ízení a rozhodnutí týkající se podrobností a postupu pro p idružování
zemí a území k Unii. Tyto zákony a rámcové zákony se p ijmou po
konzultaci s Evropským parlamentem.
HLAVA V
VN JŠÍ INNOST UNIE
KAPITOLA I
OBECN POUŽITELNÁ USTANOVENÍ
lánek III-292 (ex lánek 3, odst. 2 a ex lánek 11 TEU)
1. innost Unie na mezinárodní scén spo ívá na zásadách, které se
uplatnily p i jejím založení, jejím rozvoji a jejím rozši ování a které hodlá
podporovat v ostatním sv t : demokracie, právní stát, univerzálnost a
ned litelnost lidských práv a základních svobod, úcta k lidské d stojnosti,
zásady rovnosti a solidarity a dodržování zásad Charty Organizace
spojených národ a mezinárodního práva.
Unie usiluje o rozvíjení vztah a budování partnerství s t etími zem mi a
mezinárodními regionálními nebo sv tovými organizacemi, které sdílejí
zásady uvedené v prvním pododstavci. Podporuje vícestranná ešení
spole ných problém , p edevším v rámci Organizace spojených národ .
2. Unie vymezuje a vede spole né politiky a innosti a usiluje o dosažení
vysokého stupn spolupráce ve všech oblastech mezinárodních vztah , ve
snaze:

- chrání spole né zájmy (a) chránit své hodnoty, základní zájmy, svou bezpe nost, nezávislost a
celistvost;
- upev uje lidská práva
(b) upev ovat a podporovat demokracii, právní stát, lidská práva a zásady
- zachovává mír
mezinárodního práva;
(c) zachovávat mír, p edcházet konflikt m a posilovat mezinárodní
bezpe nost v souladu s cíli a zásadami Charty Organizace spojených
národ , jakož i v souladu se zásadami Helsinského záv re ného aktu a
Externí p eklad
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- podporuje udržitelný
rozvoj

národ , jakož i v souladu se zásadami Helsinského záv re ného aktu a
s cíli Pa ížské charty, v etn t ch, které se týkají vn jších hranic;
(d) podporovat udržitelný rozvoj v hospodá ské a sociální oblasti a
v oblasti životního prost edí v rozvojových zemích s hlavním cílem
vymýcení chudoby;

- usiluje o volný sv tový (e) povzbuzovat zapojení všech zemí do sv tové ekonomiky, v etn
trh
postupného odstra ování p ekážek mezinárodního obchodu;
- pomáhá životnímu
prost edí

(f) p ispívat k vypracování mezinárodních opat ení pro ochranu a zlepšení
kvality životního prost edí a udržitelné hospoda ení se sv tovými
p írodními zdroji, aby se zajistil udržitelný rozvoj;

- poskytuje humanitární (g) pomáhat lidem, zemím a region m elícím p írodním nebo lov kem
pomoc
zp sobeným pohromám;
- podporuje globalizaci (h) podporovat mezinárodní systém založený na posílené mnohostranné
spolupráci a na dobrém vládnutí v celosv tovém m ítku.
3. P i vypracování a provád ní vn jší innosti v jednotlivých oblastech
podle této hlavy, jakož i u vn jších aspekt ostatních politik zachovává
Unie zásady a sleduje cíle uvedené v odstavcích 1 a 2.

Unie musí zajiš ovat
soudržnost mezi
r znými oblastmi vn jší Unie dbá na soudržnost mezi jednotlivými oblastmi své vn jší innosti a
innosti a ostatními
mezi t mito oblastmi a svými ostatními politikami. Rada a Komise, jímž
politikami
je nápomocen ministr zahrani ních v cí Unie, zajiš ují tuto soudržnost a
za tímto ú elem spolupracují.
Evropská rada ur í
zájmy a cíle
jednomysln

lánek III-293 (ex lánek 13(2) TEU)
U* 1. Na základ zásad a cíl uvedených v lánku III-292 ur í Evropská
rada strategické zájmy a cíle Unie.
Evropská rozhodnutí Evropské rady o strategických zájmech a cílech Unie
se vztahují na spole nou zahrani ní a bezpe nostní politiku a na jiné
oblasti vn jší innosti Unie. Mohou se týkat vztah Unie s n kterou zemí
nebo regionem, nebo být zam ena tematicky. Vymezují jejich trvání a
prost edky, které mají poskytnout Unie a lenské státy.
Evropská rada rozhoduje jednomysln na doporu ení Rady, které Rada
p ijme zp sobem stanoveným pro každou oblast.

Ministr zahrani ních
v cí a Komise mohou
p edkládat spole né
Externí p eklad

X/XX/U/X*/XX*/U** Evropská rozhodnutí Evropské rady se provád jí
podle postup stanovených Ústavou.
2. Ministr zahrani ních v cí Unie v oblasti spole né zahrani ní a
bezpe nostní politiky a Komise v ostatních oblastech vn jší innosti
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návrhy

mohou Rad p edkládat spole né návrhy.
KAPITOLA II

Zahrani ní politika

SPOLE NÁ ZAHRANI NÍ A BEZPE NOSTNÍ POLITIKA
ODDÍL 1
SPOLE NÁ USTANOVENÍ

lánek III-294 (ex lánky 11 a 12 TEU)
Unie vymezuje a
provádí vlastní
1. V rámci zásad a cíl své vn jší innosti Unie vymezuje a provádí
zahrani ní politiku s ... spole nou zahrani ní a bezpe nostní politiku, která zahrnuje všechny
oblasti zahrani ní a bezpe nostní politiky.
… podporou lenských
stát

2. lenské státy aktivn a bezvýhradn podporují spole nou zahrani ní a
bezpe nostní politiku v duchu loajality a vzájemné solidarity.

lenské státy nesmí
jednat v rozporu se
zájmy Unie

lenské státy spolupracují na posilování a rozvoji své vzájemné politické
solidarity. Zdrží se jakéhokoli jednání, které je v rozporu se zájmy Unie
nebo m že snižovat ú innost jejího p sobení jako soudržné síly
v mezinárodních vztazích.

Rada a ministr
zahrani í dohlížejí

Rada a ministr zahrani ních v cí Unie dbají na dodržování t chto zásad.
3. Unie vede spole nou zahrani ní a bezpe nostní politiku:

Prost edky:
- obecné sm ry

Obecné pravidlo U* (a) vymezováním obecných sm r ;

- rozhodnutí

U/X/XX/U*/X*/XX* (b) p ijímáním evropských rozhodnutí vymezujících:

- akce

Obecné pravidlo U* (i) akce, které má Unie provést;

- postoje

Obecné pravidlo U* (ii) postoje, které má Unie zaujmout;

- provád ní rozhodnutí Obecné pravidlo XX* (iii) podrobnosti provád ní evropských rozhodnutí
uvedených v bodech (i) a (ii);
- spolupráce mezi
lenskými státy
Evropská rada
vymezuje jednomysln
obecné sm ry
zahrani ní a obranné
politiky
Externí p eklad

(c) a posilováním systematické spolupráce mezi
provád ní jejich politiky.

lenskými státy p i

lánek III-295 (ex lánek 13 TEU)

U*
1. Evropská rada vymezuje obecné sm ry spole né zahrani ní a
bezpe nostní politiky, v etn v cí souvisejících s obranou.
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Pokud to vyžaduje mezinárodni vývoj, svolá p edseda Evropské rady
mimo ádné zasedání Evropské rady, aby ve vztahu k tomuto vývoji
vymezila strategické sm ry politiky Unie.
Rada p ijme
podrobn jší pravidla

2. Rada p ijme evropská rozhodnutí nezbytná pro vymezení a provád ní
spole né zahrani ní a bezpe nostní politiky na základ obecných sm r a
strategických sm r vymezených Evropskou radou.

Ministr zahrani í:
- p edsedá Rad pro
zahrani ní v ci
- p edkládá návrhy
- provádí rozhodnutí

lánek III-296 (ex lánky 18 a 26 TEU)
U*
1. Ministr zahrani ních v cí Unie, který p edsedá Rad pro zahrani ní
v ci, p ispívá svými návrhy k vypracovávání spole né zahrani ní a
bezpe nostní politiky a zajiš uje provád ní evropských rozhodnutí
p ijatých Evropskou radou a Radou.

- zastupuje Unii
v zahrani ních v cech
(spolu s p edsedou
Evropské rady)

2. Ministr zahrani ních v cí zastupuje Unii v záležitostech spole né
zahrani ní a bezpe nostní politiky. Jménem Unie vede politický dialog
s t etími stranami a vyjad uje postoj Unie v mezinárodních organizacích a
na mezinárodních konferencích.

Evropský útvar pro
vn jší innost

3. P i pln né své funkce se ministr zahrani ních v cí Unie opírá o
evropský útvar pro vn jší innost. Tento útvar p sobí ve spolupráci
s diplomatickými útvary lenských stát a skládá se z ú edník
p íslušných odd lení generálního sekretariátu Rady a Komise, jakož i
z vyslaného personálu vnitrostátních diplomatických útvar . Organizaci a
fungování evropského útvaru pro vn jší innost stanoví evropské
rozhodnutí Rady. Rada rozhoduje na návrh ministra zahrani ních v cí
Unie po konzultaci s Evropským parlamentem a po obdržení souhlasu
Komise.

Rada rozhoduje o
mezinárodních
operativních akcích…

lánek III-297 (ex lánek 14 TEU)
U*
1. Vyžaduje-li mezinárodní situace operativní akci Unie, p ijme Rada
nezbytná evropská rozhodnutí. Tato rozhodnutí stanoví cíle, rozsah a
prost edky, které mají být Unii poskytnuty, jakož i podmínky pro
provád ní akce a je-li to nutné i její trvání.

… a p ezkoumá
rozhodnutí

Dojde-li ke zm n okolností majících podstatný vliv na záležitost, která je
p edm tem takového evropského rozhodnutí, p ezkoumá Rada zásady a
cíle tohoto rozhodnutí a p ijme nezbytná evropská rozhodnutí.

Rozhodnutí zavazují
lenské státy

2. Evropská rozhodnutí uvedená v odstavci 1 zavazují lenské státy p i
zaujímání postoj a p i provád ní jejich innosti.

P edb žné konzultace
p ed p ijetím
vnitrostátního postoje

3. Informace o každém vnitrostátním postoji nebo akci, která je plánována
podle evropského rozhodnutí uvedeného odstavci 1, oznámí
dot ený lenský stát s dostate ným p edstihem, aby se v p ípad pot eby

Externí p eklad
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mohly konat p edb žné konzultace v Rad . Povinnost p edb žného
informování se nevztahuje na opat ení, která p edstavují pouhé provedení
tohoto rozhodnutí na vnitrostátní úrovni.
V mimo ádných
situacích mohou místo
Unie jednat lenské
státy …
… ale musí okamžit
informovat Radu

4. V nevyhnutelných p ípadech vyplývajících ze zm n situace a nebylo-li
evropské rozhodnutí uvedené v odstavci 1 druhém pododstavci
p ezkoumáno, mohou lenské státy s ohledem na obecné cíle tohoto
rozhodnutí urychlen p ijmout nezbytná opat ení. lenský stát p ijímající
tato opat ení o nich okamžit uv domí Radu.

Rada p ijme rozhodnutí 5. Nastanou-li p i uplat ování evropského rozhodnutí podle tohoto lánku
v tší obtíže, vyrozumí o nich lenský stát Radu, která je projedná a hledá
vhodné ešení. Taková ešení nesm jí být v rozporu s cíli akce ani nesm jí
snižovat její ú innost.
lánek III-298 (ex lánek 15 TEU)

U*
Rada p ijímá evropská rozhodnutí, která vymezují postoj Unie ke
konkrétní otázce zem pisné nebo tématické povahy. lenské státy zajistí,
aby jejich vnitrostátní politiky byly v souladu s postoji Unie.
Návrhy ze strany:

lánek III-299 (ex lánek 22 TEU)

1) lenských stát
2) ministra zahrani í
3) ministra zahrani í a
Komise

1. Každý lenský stát, ministr zahrani ních v cí Unie nebo tento ministr
s podporou Komise se mohou Rady dotazovat na záležitosti týkající se
spole né zahrani ní a bezpe nostní politiky a mohou p edkládat Rad
podn ty a návrhy.

Mimo ádné zasedání
Rady, když je t eba
rychlého rozhodnutí

2. V p ípadech vyžadujících rychlé rozhodnutí svolá ministr zahrani ních
v cí Unie z vlastního podn tu nebo na žádost lenského státu mimo ádné
zasedání Rady ve lh t ty iceti osmi hodin a je-li to naprosto nezbytné,
ve lh t kratší.

Rozhodování
Obecné pravidlo:
jednomyslnost
s konstruktivním
zdržením se
Zdrží-li se 1/3
lenských stát
p edstavujících 1/3
obyvatelstva EU, je
tím rozhodnutí
blokováno
Externí p eklad

lánek III-300 (ex lánek 23 TEU)
U 1. Evropská rozhodnutí podle této kapitoly p ijímá Rada jednomysln .

Zdrží-li se len Rady hlasování, m že to od vodnit formálním
prohlášením. V takovém p ípad není povinen provést evropské
rozhodnutí, uznává však, že rozhodnutí zavazuje Unii. V duchu vzájemné
solidarity se doty ný lenský stát zdrží jakékoli innosti, která by se
mohla dostat do rozporu s inností Unie založené na takovém rozhodnutí
nebo jí bránit a ostatní lenské státy jeho postoj uznávají. Zastupují-li
lenové Rady, kte í u inili takové prohlášení, nejmén jednu t etinu
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lenských stát , které p edstavují nejmén
Unie, není rozhodnutí p ijato.
Rada rozhoduje kvalif.
v tšinou:
- když Evropská rada
už p edtím vymezila
jednomysln zájmy

jednu t etinu obyvatelstva

X/XX 2. Odchyln od odstavce 1 rozhoduje Rada kvalifikovanou v tšinou:
XX (a) p ijímá-li evropské rozhodnutí, které vymezuje akci nebo postoj
Unie na základ evropského rozhodnutí Evropské rady, týkajícího se
strategických zájm a cíl Unie podle l. III-293(1);

X (b) p ijímá-li evropské rozhodnutí, které vymezuje akci nebo postoj
- když ministr zahrani í Unie, na návrh, jenž jí p edkládá ministr zahrani ních v cí Unie na
podá návrh na žádost
základ zvláštní žádosti, kterou mu Evropská rada p edala z vlastního
Evropské rady
podn tu nebo z podn tu tohoto ministra;

- když se provád jí
rozhodnutí

XX (c) p ijímá-li evropské rozhodnutí, jímž se provádí evropské
rozhodnutí vymezující akci nebo postoj Unie;

- když je jmenován
zvláštní zástupce

XX (d) p ijímá-li evropské rozhodnutí o jmenování zvláštního zástupce
podle lánku III-302.

Právo veta v zásadních Prohlásí-li len Rady, že se ze zásadních d vod vnitrostátní politiky,
oblastech vnitrostátní které musí uvést, zamýšlí postavit proti p ijetí evropského rozhodnutí,
které má být p ijato kvalifikovanou v tšinou, hlasování se nekoná. Ministr
politiky
zahrani ních v cí Unie v úzké konzultaci s doty ným lenským státem
lenský stát m že v c hledá p ijatelné ešení pro tento stát. Pokud je nenajde, m že Rada
p edat Evropské rad
kvalifikovanou v tšinou požádat, aby byla v c p edložena Evropské rad
k jednomyslnému evropskému rozhodnutí.
Rozší ení kvalif.
v tšiny na
jednomyslnost
v Evropské rad

3. V souladu s l. I-40(7) m že Evropská rada jednomysln p ijmout
evropské rozhodnutí, jímž stanoví, že Rada rozhoduje kvalifikovanou
v tšinou v jiných p ípadech než uvedených v odstavci 2 tohoto lánku.

Kvalif. v tšinou se
nerozhoduje v otázkách 4. Odstavce 2 a 3 se nepoužijí na rozhodnutí související s vojenstvím nebo
obranou.
obrany
lánek III-301 (nový)
Ministr zahrani í
koordinuje svou innost 1. Vymezila-li Evropská rada nebo Rada spole ný p ístup Unie ve smyslu
se svými kolegy
l. I-40(5), ministr zahrani ních v cí Unie a minist i zahrani ních v cí
lenských stát koordinují svou innost v Rad .
Diplomatická
2. Diplomatická zastoupení lenských stát a delegace Unie ve t etích
zastoupení spolupracují zemích a p i mezinárodních organizacích mezi sebou spolupracují a
p ispívají k vytvá ení a provád ní spole ného p ístupu uvedeného
v odstavci 1.

Externí p eklad
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lánek III-302 (ex lánek 18(5) TEU)

Rada m že jmenovat
zvláštního zástupce se
zvláštním mandátem

XX
Rada m že jmenovat na návrh ministra zahrani ních v cí Unie zvláštního
zástupce pro jednotlivé politické otázky. Zvláštní zástupce vykonává svou
funkci pod vedením ministra.

Dohody s t etími
zem mi

lánek III-303 (ex lánek 24 TEU)
U
Unie m že uzav ít dohody s jedním nebo více státy nebo mezinárodními
organizacemi v oblastech spadajících do této kapitoly.

Ministr zahrani í
konzultuje a informuje
EP o hlavních
aspektech a základních
volbách Spole né zahr.
a bezp. politiky a
Evropské bezp. a
obranné politiky
EP m že dávat
doporu ení

lánek III-304 (ex lánek 21 TEU)
1. Ministr zahrani ních v cí Unie konzultuje a informuje Evropský
parlament v souladu s l. I-40(6) a l. I-41(7). Zajiš uje, aby názory
Evropského parlamentu byly náležit brány v úvahu. Do informování
Evropského parlamentu mohou být zapojeni zvláštní zástupci.

2. Evropský parlament m že Rad a ministru zahrani ních v cí Unie klást
dotazy nebo jim dávat doporu ení. Dvakrát ro n koná rozpravu o
pokroku p i provád ní spole né zahrani ní a bezpe nostní politiky, v etn
spole né bezpe nostní a obranné politiky.
lánek III-305 (ex lánek 19 TEU)

V mezinárodních
organizacích zastává
Unie jednotný postoj

1. lenské státy koordinují svou innost v mezinárodních organizacích a
na mezinárodních konferencích. Na t chto fórech zastávají postoje Unie.
Ministr zahrani ních v cí Unie zajiš uje organizaci této koordinace.
V mezinárodních organizacích a na mezinárodních konferencích, kterých
se neú astní všechny lenské státy, zastávají postoje Unie zú astn né
státy.

Když jsou
v mezinárodních
organizacích
zastoupeny jen n které
lenské státy, informují
tyto ostatní

2. V souladu s l. I-16(2) lenské státy zastoupené v mezinárodních
organizacích nebo na mezinárodních konferencích, jichž se neú astní
všechny lenské státy, informují tyto státy, jakož i ministra zahrani ních
v cí Unie, o všech otázkách spole ného zájmu.

lenové Rady
bezpe nosti OSN hájí
postoje Unie

lenské státy, které jsou sou asn leny Rady bezpe nosti Organizace
spojených národ , harmonizují sv j postup a pln informují ostatní
lenské státy, jakož i ministra zahrani ních v cí Unie. lenské státy, které
jsou leny Rady bezpe nosti, budou p i výkonu svých funkcí hájit postoje
a zájmy Unie, aniž je dot ena jejich odpov dnost podle Charty Organizace

Externí p eklad
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spojených národ .
Nov : ministr zahrani í Vymezila-li Unie postoj k n které otázce, která je na po adu jednání Rady
p ednese postoj Unie
bezpe nosti Organizace spojených národ , požádají lenské státy, které
v Rad bezpe nosti
v ní zasedají, aby byl ministr zahrani ních v cí Unie vyzván k p ednesení
postoje Unie.
lánek III-306 (ex lánek 20 TEU)
Diplomatická
zastoupení spolupracují
tak, aby zajistila
dodržování a provád ní
postoj Unie

Diplomatická a konzulární zastoupení lenských stát a delegace Unie ve
t etích zemích a na mezinárodních konferencích a jejich zastoupení p i
mezinárodních organizacích spolupracují tak, aby zajistily dodržování a
provád ní evropských rozhodnutí, která vymezují postoje a akce Unie
p ijaté na základ této kapitoly. Prohlubují spolupráci vým nou informací
a vypracováváním spole ných hodnocení.
P ispívají k provád ní práva evropských ob an na ochranu na území t etí
zem podle l. I-10(2)(c) a opat ení p ijatých podle lánku III-127.

Politický a
bezpe nostní výbor
- sleduje mezinárodní
situaci
- sleduje pln ní

lánek III-307 (ex lánek 25 TEU)
U
1. Aniž je dot en lánek III-344, sleduje Politický a bezpe nostní výbor
mezinárodni situaci v oblastech spole né zahrani ní a bezpe nostní
politiky a p ispívá k vymezení politik podáváním stanovisek Rad na její
žádost, na žádost ministra zahrani ních v cí Unie nebo z vlastního
podn tu. Sleduje také provád ní dohodnutých politik, aniž jsou dot eny
pravomoci ministra zahrani ních v cí Unie.

- vykonává politickou
kontrolu operací
k ešení krizí

2. V rámci této kapitoly vykonává Politický a bezpe nostní výbor pod
odpov dností Rady a ministra zahrani ních v cí Unie politickou kontrolu
a strategické ízení p i operacích k ešení krizí podle lánku III-309.

Rada m že zmocnit
výbor k p ijímání
opat ení podle
vlastního rozhodnutí

Rada m že za ú elem operace k ešení krizí a po dobu jejího trvání, jak ji
Rada ur í, zmocnit výbor k p ijímání vhodných opat ení týkajících se
politické kontroly a strategického ízení operace.

lánek III-308 (ex lánek 47 TEU)
Spole ná zahrani ní a
bezpe nostní politika se Provád ní spole né zahrani ní a bezpe nostní politiky se nedotýká
nedotýká pravomocí
uplat ování postup a rozsahu pravomocí orgán , které Ústava stanoví
Unie v jiných oblastech pro výkon pravomocí Unie uvedených v láncích I-13 až I-15 a lánku I17.
Externí p eklad
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Stejn tak se provád ní politiky uvedených v daných láncích nedotýká
uplat ování postup a rozsahu pravomocí orgán , které Ústava stanoví
pro výkon pro výkon pravomocí Unie podle této kapitoly.
Bezpe nostní a
obranná politika

Použití civilních a
vojenských prost edk
- k odzbrojení
- k humanitárním
úkol m
- k vojenské pomoci
- jako bojových sil
- k prevenci konflikt
- k prosazování míru
- k stabilizaci
Rada rozhoduje
jednomysln

Rozhodnutí mohou být
provád na skupinou
lenských stát

ODDÍL 2
SPOLE NÁ BEZPE NOSTNÍ A OBRANNÁ POLITIKA
lánek III-309 (ex lánek 17 TEU)
1. Mise uvedené v l. I-41(1), p i kterých m že Unie použít civilní a
vojenské prost edky, zahrnují spole né akce v oblasti odzbrojení,
humanitární a záchranné mise, poradní a pomocné mise ve vojenské
oblasti, mise pro p edcházení konflikt m a udržení míru, mise bojových
sil k ešení krizí, v etn misí pro prosazování míru a stabiliza ních operací
po ukon ení konflikt . Všechny tyto mise mohou p ispívat k boji proti
terorismu, v etn podpory t etích zemí v boji proti terorismu na jejich
území.
U 2. Rada p ijme evropská rozhodnutí týkající se misí uvedených
v odstavci 1, ve kterých vymezí jejich cíle, rozsah a obecné podmínky pro
jejich provád ní. Ministr zahrani ních v cí Unie pod vedením Rady a
v úzkém a stálém styku s Politickým a bezpe nostním výborem zajiš uje
koordinaci civilních a vojenských hledisek t chto misí.
lánek III-310 (nový)
U
1. V rámci evropských rozhodnutí p ijatých podle lánku III-309 m že
Rada sv it provád ní n které mise skupin lenských stát , které si to
p ejí a mají pro takovou misi nezbytné kapacity. Tyto lenské státy se ve
spojení s ministrem zahrani ních v cí Unie mezi sebou dohodnou na
ízení této mise.

lenské státy informují 2. lenské státy ú astnící se mise informují o vývoji mise pravideln Radu
Radu
z vlastního podn tu nebo na žádost jiného lenského státu. lenské státy
ú astnící se mise neprodlen informují Radu v p ípad , kdy by provedení
mise m lo podstatné následky nebo by vyžadovalo zm nu cíle, rozsahu
nebo podmínek mise stanovených evropským rozhodnutím podle odstavce
1. V takových p ípadech p ijme Rada nezbytná evropská
rozhodnutí.
lánek III-311 (nový)

Evropská obranná
agentura:

Externí p eklad

XX
1. Agentura pro oblast rozvoje obranných kapacit, výzkumu, po izování a
vyzbrojování (Evropská obranná agentura), z ízená l. I-41(3) a pod
vedením Rady, má za úkol:
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- ur uje vojenské
pot eby

(a) p ispívat k ur ení cíl vojenských kapacit lenských stát a hodnotit
dodržování závazk týkajících se kapacit p islíbených lenskými státy;

- podporuje
harmonizaci
operativních pot eb

(b) podporovat harmonizaci operativních pot eb a p ijímání ú inných a
slu itelných akvizi ních metod;

- ídí spole né
programy

(c) navrhovat mnohostranné projekty pro pln ní úkol z hlediska
vojenských kapacit a zajiš ovat koordinaci program provád ných
lenskými státy a ízení zvláštních program spolupráce;

- podporuje výzkum
v oblasti obranných
technologií

(d) podporovat výzkum v oblasti obranných technologií, koordinovat a
plánovat spole nou výzkumnou innost a studie technických ešení
odpovídajících budoucím operativním pot ebám;

- posiluje oblast obrany (e) p ispívat k ur ování a p ípadn k provád ní všech ú elných opat ení
pro posílení pr myslové a technologické základny v oblasti obrany a pro
zlepšení ú innosti vojenských výdaj .
Agentura je otev ena
všem lenským stát m 2. Evropská obranná agentura je otev ena všem lenským stát m, které si
p ejí podílet se na její innosti. Rada kvalifikovanou v tšinou p ijme
Rozhodnutí o statutu,
evropské rozhodnutí vymezující statut, sídlo a zp sob fungování agentury.
Toto rozhodnutí p ihlíží ke stupni skute ného podílu na innostech
sídle a zp sobu
fungování agentury
agentury. V rámci agentury budou vytvo eny zvláštní skupiny sdružující
jsou p ijímána kvalif.
lenské státy, jež vedou spole né projekty. Agentura plní své úkoly ve
v tšinou
spojení s Komisí, je-li to t eba.
Strukturovaná
spolupráce
Strukturované
spolupráce se mohou
ú astnit lenské státy
s vysokými vojenskými
kapacitami

lánek III-312 (nový)
XX/U
1. lenské státy, které si p ejí ú astnit se stálé strukturované spolupráce
uvedené v l. I-41(6), spl ují kritéria a zavázaly se k vojenským
kapacitám stanoveným v Protokolu o stálé strukturované spolupráci,
oznámí sv j zám r Rad a ministrovi zahrani ních v cí Unie.

Rada p ijme rozhodnutí
o z ízení
strukturované
spolupráce kvalif.
v tšinou

2. Do t í m síc od oznámení podle odstavce 1 p ijme Rada evropské
rozhodnutí o z ízení stálé strukturované spolupráce a stanoví seznam
zú astn ných lenských stát . Rada rozhoduje kvalifikovanou v tšinou po
konzultaci s ministrem zahrani ních v cí Unie.

Strukturovaná
spolupráce je otev ena
všem lenským stát m

3. Každý lenský stát, který si v pozd jším stadiu p eje ú astnit se stálé
strukturované spolupráce, oznámí sv j zám r Rad a ministru
zahrani ních v cí Unie.

Rada potvrdí ú ast

XX Rada p ijme evropské rozhodnutí, kterým potvrdí ú ast doty ného

Externí p eklad
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lenského státu kvalif.
v tšinou
Hlasovat mohou pouze
zú astn né lenské
státy

lenského státu, který spl uje kritéria a p ijímá závazky stanovené
v láncích 1 a 2 Protokolu o stálé strukturované spolupráci. Rada
rozhoduje kvalifikovanou v tšinou po konzultaci s ministrem zahrani ních
v cí Unie. Na hlasování se podílejí pouze lenové Rady zastupující
zú astn né lenské státy.
Kvalifikovaná v tšina je vymezena jako nejmén 55% len Rady
zastupujících zú astn né lenské státy, které p edstavují nejmén 65%
obyvatelstva t chto stát .
Bloka ní menšinu musí tvo it tolik len Rady, kolik jich zastupuje
nejmén 35% obyvatelstva zú astn ných lenských stát , a ješt jeden
len, jinak se kvalifikovaná v tšina považuje za dosaženou.

Pozastavení ú asti
lenského státu

XX 4. Pokud zú astn ný
schopen dostát závazk m
strukturované spolupráci,
pozastavení ú asti tohoto

lenský stát již nespl uje kritéria nebo není již
stanoveným v láncích 1 a 2 Protokolu o stálé
m že Rada p ijmout evropské rozhodnutí o
lenského státu.

Rada rozhoduje kvalifikovanou v tšinou. Na hlasování se podílejí pouze
lenové Rady zastupující zú astn né lenské státy, s výjimkou doty ného
lenského státu.

Rada rozhoduje kvalif.
Kvalifikovaná v tšina je vymezena jako nejmén 55% len Rady
v tšinou
= 55% lenských stát
zastupujících zú astn né lenské státy, které p edstavují nejmén 65%
p edstavujících 65%
obyvatelstva t chto stát .
obyvatelstva
Bloka ní menšinu musí tvo it nejmén tolik len Rady, kolik jich
zastupuje nejmén 55% obyvatelstva zú astn ných lenských stát , a ješt
Bloka ní menšina =
35% obyvatelstva
jeden len, jinak se kvalifikovaná v tšina považuje za dosaženou.
zú astn ných lenských
stát + 1 lenský stát
5. Pokud si zú astn ný lenský stát p eje odstoupit ze stálé strukturované
spolupráce, informuje o svém zám ru Radu, která vezme na v domí, že
Dobrovolné odstoupení doty ný lenský stát ukon il svou ú ast.
Jednomyslnost, pokud
není stanoveno jinak

Finan ní ustanovení

U 6. Evropská rozhodnutí a doporu ení Rady v rámci stálé strukturované
spolupráce, jiná než uvedená v odstavcích 2 až 5, se p ijímají
jednomysln . Pro ú ely tohoto odstavce je k jednomyslnosti t eba pouze
hlas zástupc zú astn ných lenských stát .
ODDÍL 3
FINAN NÍ USTANOVENÍ

Správní výdaje: vždy
Externí p eklad

lánek III-313 (ex lánek 28 TEU)
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z rozpo tu Unie.
Operativní výdaje:
z rozpo tu Unie, pokud
nejde o vojenské nebo
obranné operace
Nejsou-li výdaje
hrazeny z rozpo tu
Unie, hradí se
z rozpo t lenských
stát , pokud Rada
nerozhodne jinak.
Nezú astn né lenské
státy nemusí hradit
výdaje na vojenské a
obranné operace.
Rychlý p ístup
k rozpo tu
k naléhavému
financování
Konzultace s EP

1. Správní výdaje, které orgán m vzniknou p i provád ní této kapitoly,
jsou hrazeny z rozpo tu Unie.
U 2. Operativní výdaje, které vzniknou v souvislosti s provád ním této
kapitoly, jsou rovn ž hrazeny z rozpo tu Unie s výjimkou výdaj na
operace související s vojenstvím nebo obranou a p ípad , kdy Rada
rozhodne jinak.
U Nejsou-li výdaje hrazeny z rozpo tu Unie, hradí je lenské státy podle
klí e hrubého národního produktu, pokud Rada nerozhodne jinak. lenské
státy, jejichž zástupci v Rad u inili formální prohlášení podle l. III300(1) druhého pododstavce, nejsou povinny p ispívat na financování
operací souvisejících s vojenstvím nebo obranou.

U 3. Rada p ijme evropské rozhodnutí, kterým stanoví zvláštní postupy
pro zajišt ní rychlého p ístupu k položkám rozpo tu Unie ur eným
k naléhavému financování iniciativ v rámci spole né zahrani ní a
bezpe nostní politiky a zejména k p ípravným innostem pro mise podle
l. I-41(1) a lánku III-309. Rozhoduje po konzultaci s Evropským
parlamentem.

Nov : spoušt cí fond

innosti pro p ípravu misí uvedených v l. I-41(1) a lánku III-309, které
nejsou hrazeny z rozpo tu Unie, jsou financovány ze spoušt cího fondu
vytvo eného p ísp vky lenských stát .

Kvalif. v tšina v Rad
pro:

X Rada p ijme kvalifikovanou v tšinou na návrh ministra zahrani ních
v cí Unie evropská rozhodnutí, kterými stanoví:

- vytvo ení fondu

(a) postupy vytvo ení a financování spoušt cího fondu, zejména finan ní
ástky p id lené fondu;

- správu fondu

(b) postupy správy spoušt cího fondu;

- finan ní kontrolu
Fond m že využívat
ministr zahrani í

(c) postupy finan ní kontroly.
XX Pokud plánovaná mise podle l. I-41(1) a lánku III-309 nem že být
hrazena z rozpo tu Unie, pov í Rada využitím tohoto fondu ministra
zahrani ních v cí Unie. Ministr zahrani ních v cí Unie p edloží Rad
zprávu o provedení tohoto pov ení.

Spole ná obchodní
politika

KAPITOLA III

Cíle:

Externí p eklad

SPOLE NÁ OBCHODNÍ POLITIKA
lánek III-314 (ex lánek 131 TEC)
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- harmonický rozvoj
sv tového obchodu
- postupné rušení
obchodních omezení
- odstran ní p ekážek

Vytvo ením celní unie v souladu s lánkem III-151 Unie p ispívá ve
spole ném zájmu k harmonickému rozvoji sv tového obchodu,
k postupnému odstran ní omezení mezinárodního obchodu a p ímých
zahrani ních investic a ke snižování celních a jiných p ekážek.

lánek III-315 (ex lánek 133 TEC)
X**/XX*/XX***/U*/U***
Založena na jednotných 1. Spole ná obchodní politika se zakládá na jednotných zásadách, zejména
zásadách
pokud jde o úpravy celních sazeb, uzavírání celních a obchodních dohod
týkajících se obchodu zbožím a službami a obchodních aspekt duševního
vlastnictví, p ímé zahrani ní investice, sjednocování liberaliza ních
opat ení, vývozní politiku a obchodní ochranná opat ení, jako jsou
opat ení pro p ípad dumpingu a subvencování. Spole ná obchodní politika
je vedena v rámci zásad a cíl vn jší innosti Unie.
Legislativní postup
s kvalif. v tšinou

X** 2. Evropský zákon stanoví opat ení vymezující rámec pro provád ní
spole né obchodní politiky.
3. Je-li t eba sjednat a uzav ít dohody s jedním nebo více státy nebo
s mezinárodními organizacemi, použije se lánek III-325 s výhradou
zvláštních ustanovení tohoto lánku.

Rada zmocní Komisi
k jednání

XX* Komise podá doporu ení Rad , která ji zmocní k zahájení pot ebných
jednání. Rada a Komise odpovídají za to, že sjednané dohody jsou
slu itelné s vnit ními politikami a vnit ními p edpisy Unie.

Komise konzultuje
Radou jmenovaný
zvláštní výbor

Komise p i vedení t chto jednání konzultuje zvláštní výbor, který jmenuje
Rada, aby jí v tomto úkolu napomáhal a ídí se sm rnicemi, které jí Rada
m že poskytnout. Komise pravideln podává zprávu o stavu jednání
zvláštnímu výboru a Evropskému parlamentu.

V zásad rozhoduje
Rada kvalif. v tšinou
Obchodní dohody o
službách, obchodních
aspektech duševního
vlastnictví a p ímých
zahrani ních
investicích jsou
uzavírány na základ
jednomyslného
rozhodnutí, pokud je
pro p íslušné vnit ní
p edpisy vyžadována
Externí p eklad

XX*/XX*** 4. P i sjednávání a uzavírání dohod uvedených v odstavci 3
rozhoduje Rada kvalifikovanou v tšinou.
U*/U*** P i sjednávání a uzavírání dohod v oblasti obchodu službami a
v oblasti obchodních aspekt duševního vlastnictví, jakož i p ímých
zahrani ních investic rozhoduje Rada jednomysln , pokud daná dohoda
obsahuje ustanovení, pro která je p i p ijímání vnit ních p edpis
vyžadována jednomyslnost.

U*/U*** Rada rovn ž rozhoduje jednomysln p i sjednávání a uzavírání
dohod:
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jednomyslnost
Také když:
- jde o kulturní služby

(a) v oblasti obchodu kulturními a audiovizuálními službami, pokud by
tyto dohody mohly ohrozit kulturní a jazykovou rozmanitost Unie;

- by mohly být
„ narušeny“
vnitrostátní vzd lávací
a zdravotnické služby

(b) v oblasti obchodu sociálními, vzd lávacími a zdravotnickými
službami, pokud by tyto dohody mohly vážn narušit vnitrostátní
organizaci takových služeb a ohrozit odpov dnost lenských stát za
jejich poskytování.

Doprava

5. Na sjednávání a uzavírání mezinárodních dohod v oblasti dopravy se
vztahuje kapitola III hlava III oddíl 7 a lánek III-325.

Vymezení pravomocí
mezi Unií a lenskými
státy není dot eno

6. Výkon pravomocí sv ených tímto lánkem v oblasti spole né obchodní
politiky se nedotýká vymezení pravomocí mezi Unií a lenskými státy a
nesmí vést k harmonizaci právních p edpis
lenských stát , jestliže
Ústava takovou harmonizaci vylu uje.

Mezinárodní
spolupráce

KAPITOLA IV
SPOLUPRÁCE SE T ETÍMI ZEM MI A HUMANITÁRNÍ POMOC
ODDÍL 1

Rozvoj
- sdílená pravomoc
Cíl: snížit chudobu

ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE
lánek III-316 (ex lánek 177 TEC)
1. Politika Unie v oblasti rozvojové spolupráce je vedena v rámci zásad a
cíl vn jší innosti Unie. Politika rozvojové spolupráce Unie a politika,
kterou v této oblasti vedou lenské státy, se navzájem dopl ují a posilují.
Hlavním cílem politiky Unie v této oblasti je snížení a výhledov i
vymýcení chudoby. Unie p ihlíží k cíl m rozvojové spolupráce p i
provád ní politik, které by mohly mít vliv na rozvojové zem .

Dodržování závazk
OSN

Legislativní postup
s kvalifikovanou
v tšinou

Externí p eklad

2. Unie a lenské státy dodržují závazky a p ihlížejí k cíl m, na kterých se
shodli v rámci Organizace spojených národ a ostatních p íslušných
mezinárodních organizací.
lánek III-317 (ex lánky 178 + 179 TEC)
X**
1. Evropský zákon nebo rámcový zákon stanoví opat ení nezbytná pro
provád ní politiky rozvojové spolupráce, která se mohou týkat víceletých
program spolupráce s rozvojovými zem mi nebo tématicky zam ených
program .
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Dohody s t etími
zem mi

2. Unie m že se t etími zem mi a p íslušnými mezinárodními
organizacemi uzav ít jakoukoli dohodu ú elnou pro dosažení cíl
uvedených v láncích III-292 a III-316.
První pododstavec se nedotýká pravomoci lenských stát vést jednání na
mezinárodní úrovni a uzavírat mezinárodní smlouvy.

Evropská investi ní
banka

3. Evropská investi ní banka za podmínek stanovených ve svém statutu
p ispívá k provád ní opat ení uvedených v odstavci 1.
lánek III-318 (ex lánky 180 a 181 TEC)

Koordinace politik
Unie a lenských stát
v mezinárodních
organizacích

1. K prohloubení vzájemného dopl ování a ú innosti svých inností Unie
a lenské státy koordinují své politiky v oblasti rozvojové spolupráce a
vzájemn sla ují své programy pomoci, v etn svého vystupování
v mezinárodních organizacích a na mezinárodních konferencích. Mohou
p ijímat spole ná opat ení. lenské státy v p ípad pot eby p ispívají
k provád ní program pomoci Unie.

Komise podporuje
koordinaci

2. Komise m že vyvinout jakoukoli užite nou
podporu koordinace uvedené v odstavci 1.

Spolupráce s t etími
zem mi

3. V rámci svých pravomocí spolupracují Unie a lenské státy s t etími
zem mi a s p íslušnými mezinárodními organizacemi.

innost pot ebnou na

ODDÍL 2
HOSPODÁ SKÁ, FINAN NÍ A TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE
S T ETÍMI ZEM MI
lánek III-319 (ex lánek 181a TEC)

Prost edky:
- finan ní, technická a
hospodá ská
spolupráce
- finan ní pomoc

X**
1. Aniž jsou dot ena ostatní ustanovení Ústavy a zejména lánky III-316
až III-318, provádí Unie innosti hospodá ské, finan ní a technické
spolupráce, v etn pomoci zejména ve finan ní oblasti, s jinými než
rozvojovými t etími zem mi. Tyto innosti jsou v souladu s rozvojovou
politikou Unie a jsou provád ny v rámci zásad a cíl její vn jší innosti.
innosti Unie a lenských stát se navzájem dopl ují a posilují.

Legislativní postup
s kvalif. v tšinou

2. Evropský zákon nebo rámcový zákon stanoví opat ení nezbytná pro
provád ní odstavce 1.

Dohody

Externí p eklad

3. V rámci svých pravomocí spolupracují Unie a lenské státy s t etími
zem mi a s p íslušnými mezinárodními organizacemi. Zp soby
spolupráce Unie mohou být upraveny dohodami mezi Unií a doty nými
t etími zem mi.
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Rovn ž lenské státy
mají pravomoc
poskytovat pomoc
rozvojovým zemím

První pododstavec se nedotýká pravomoci lenských stát
v mezinárodních orgánech a uzavírat mezinárodní smlouvy.

Naléhavá finan ní
pomoc – schvaluje se
rozhodnutím Rady

XX
Vyžaduje-li situace v t etí zemi naléhavou finan ní pomoc ze strany Unie,
p ijme Rada na návrh Komise nezbytná evropská rozhodnutí.

Humanitární pomoc

ODDÍL 3

jednat

lánek III-320 (nový)

HUMANITÁRNÍ POMOC
lánek III-321 (nový)

Pomoc a ochrana
obyvatelstvu t etích
zemí a ob tem pohrom

X**
1. innosti Unie v oblasti humanitární pomoci jsou vedeny v rámci zásad
a cíl vn jší innosti Unie. Tyto innosti jsou ur eny k poskytnutí cílené
pomoci a podpory obyvatelstvu t etích zemí postiženému p írodními nebo
lov kem zp sobenými pohromami, aby byly zajišt ny humanitární
pot eby vyplývající z t chto r zných situací. innost Unie a lenských
stát se navzájem dopl ují a posilují.

Zachovávání
nestrannosti, neutrality 2. Akce humanitární pomoci jsou vedeny v souladu se zásadami
a nep ípustnost
mezinárodního práva a v souladu se zásadami nestrannosti, neutrality a
diskriminace
nep ípustnosti diskriminace.
Legislativní postup
s kvalif. v tšinou
Mezinárodní dohody a
organizace

Evropský
dobrovolnický sbor
humanitární pomoci
z ízen na základ
kvalif. v tšiny

3. Evropský zákon nebo rámcový zákon stanoví opat ení vymezující
rámec, v n mž se provádí innosti humanitární pomoci Unie.
4. Unie m že se t etími zem mi a p íslušnými mezinárodními
organizacemi uzav ít jakoukoli dohodu ú elnou pro dosažení cíl
uvedených v odstavci 1 a v lánku III-292.
První pododstavec se nedotýká pravomoci lenských stát vést jednání na
mezinárodní úrovni a uzavírat mezinárodní smlouvy.
5. K vytvo ení rámce pro spole ný p ísp vek mladých Evropan
k humanitárním innostem Unie se z ídí Evropský dobrovolnický sbor
humanitární pomoci. Evropský zákon stanoví statut a zp soby fungování
sboru.

Koordinace inností
Unie a lenských stát

6. Komise m že vyvinout jakoukoli užite nou innost pot ebnou na
podporu koordinace inností Unie a lenských stát , aby prohloubila
ú innost a dopl kovost program Unie a vnitrostátních program v oblasti
humanitární pomoci.

Organizace spojených

7. Unie zajiš uje, aby její akce humanitární pomoci byly koordinovány

Externí p eklad
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národ

Bojkotování

s innostmi mezinárodních organizací a institucí, p edevším t ch, které
jsou sou ástí systému Organizace spojených národ a aby byly s t mito
innostmi slu itelné.
KAPITOLA V
OMEZUJÍCÍ OPAT ENÍ

P erušení vztah
s jinými zem mi
Kvalifikovanou
v tšinou na základ
spole ného návrhu
Komise a ministra
zahrani í EU

lánek III-322 (ex lánek 301 TEC)
X*
1. P edpokládá-li evropské rozhodnutí p ijaté podle kapitoly II
pozastavení, omezení nebo úplné p erušení hospodá ských a finan ních
vztah
s jednou nebo s n kolika t etími zem mi, p ijme Rada
kvalifikovanou v tšinou na spole ný návrh ministra zahrani ních v cí
Unie a Komise nezbytná evropská na ízení nebo rozhodnutí. Uv domí o
tom Evropský parlament.
2. Pokud tak stanoví evropské rozhodnutí p ijaté podle kapitoly II, m že
Rada postupem uvedeným v odstavci 1 p ijmout omezující opat ení v i
fyzickým nebo právnickým osobám a skupinám nebo nestátním
subjekt m.

Nezbytné právní záruky 3. Akty uvedené v tomto lánku obsahují nezbytná ustanovení o právních
zárukách.
Mezinárodní smlouvy

KAPITOLA VI
MEZINÁRODNÍ SMLOUVY

Dohody mezi Unií a
t etími zem mi nebo
mezinárodními
organizacemi

Dohody jsou závazné i
pro lenské státy
Dohody o p idružení

Externí p eklad

lánek III-323 (ex lánek 300(7) TEC)
1. Unie m že uzav ít dohodu s jednou nebo s n kolika t etími zem mi
nebo mezinárodními organizacemi, stanoví-li tak Ústava nebo je-li
uzav ení dohody bu nezbytné k dosažení cíl stanovených Ústavou
v rámci politik Unie, nebo je stanoveno právn závazným aktem Unie
nebo se m že dotknout spole ných pravidel i zm nit jejich oblast
p sobnosti.
2. Dohody uzav ené Unií jsou závazné pro orgány Unie i pro lenské
státy.
lánek III-324 (ex lánek 310 TEC)
U***
Unie m že uzav ít dohodu o p idružení s jednou nebo více t etími zem mi
nebo mezinárodními organizacemi za ú elem založení p idružení
zahrnujícího vzájemná práva a povinnosti, spole né akce a zvláštní
postupy.
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Postup p i uzavírání
dohod
- Rada dává oprávn ní,
sm rnice k vyjednávání
a uzavírá dohody
- Komise a ministr
zahrani í p edloží
doporu ení
- Rada jmenuje
vyjednava e a vydává
…
… sm rnice k
vyjednávání
- z ízen zvláštní výbor

Rada rozhoduje kvalif.
v tšinou (odstavec 8)
Pokud se dohoda
nedotýká výlu n
spole né zahrani ní
a bezpe nostní politiky

lánek III-325 (ex lánek 300 TEC)
U/U*/U***/X/X*/X***/XX/XX*/XX***
1. Aniž jsou dot ena zvláštní ustanovení lánku III-217, dohody mezi Unií
a t etími zem mi nebo mezinárodními organizacemi se sjednávají a
uzavírají podle následujícího postupu.
U/XX (obecné pravidlo) 2. Rada dává oprávn ní k zahájení vyjednávání,
vydává sm rnice k vyjednávání, dává oprávn ní k podpisu a uzavírá
dohody.
U/XX (obecné pravidlo) 3. Komise, nebo týká-li se zamýšlená dohoda
výlu n nebo zejména spole né zahrani ní a bezpe nostní politiky,
ministr zahrani ních v cí Unie p edloží Rad doporu ení a Rada p ijme
evropské rozhodnutí, kterým dá oprávn ní k zahájení vyjednávání a
v závislosti na p edm tu zamýšlené dohody jmenuje vyjednava e nebo
vedoucího vyjednava ského týmu Unie.
U/XX (obecné pravidlo) 4. Rada m že vyjednava i vydávat sm rnice a
m že ur it zvláštní výbor, s kterým musí být vyjednávání konzultováno.
U/XX/X (obecné pravidlo) 5. Rada p ijme na návrh vyjednava e evropské
rozhodnutí, kterým dá oprávn ní k podpisu dohody a p ípadn k jejímu
prozatímnímu uplat ování p ed vstupem v platnost.
U/U*/U***/X*/X***/XX*/XX*** 6. Rada p ijme na návrh vyjednava e
evropské rozhodnutí o uzav ení dohody.
U Nedotýká-li se dohoda výlu n spole né zahrani ní a bezpe nostní
politiky, p ijme Rada evropské rozhodnutí o uzav ení dohody:

… souhlas EP je
vyžadován u:

U***/X***/XX*** (a) po obdržení souhlasu Evropského parlamentu
v t chto p ípadech:

- dohod o p idružení

(i) dohody o p idružení;

- p istoupení Unie
k Evrop. úmluv o
ochran lidských práv
a základních svobod
- vytvo ení zvláštního
institucionálního rámce
- dohod s citelným
dopadem na rozpo et
- dohod v oblastech, na
n ž se vztahuje

(ii) p istoupení Unie k Evropské úmluv
základních svobod;

Externí p eklad

o ochran

lidských práv a

(iii) dohody vytvá ející zvláštní institucionální rámec zavedením postup
spolupráce;
(iv) dohody mající citelný dopad na rozpo et Unie;
(v) dohody v oblastech, na n ž se bu vztahuje ádný legislativní postup,
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legislativní postup

nebo zvláštní legislativní postup, v n mž je vyžadován souhlas
Evropského parlamentu.
V naléhavých p ípadech se m že Evropský parlament a Rada dohodnout
na lh t pro vydání souhlasu.

Jinak jen po konzultaci
U*/X*/XX* (b) po konzultaci s Evropským parlamentem v ostatních
s EP
p ípadech. Evropský parlament zaujme stanovisko ve lh t , kterou m že
Rada stanovit podle naléhavosti v ci. Pokud v této lh t stanovisko
nezaujme, m že rozhodnout Rada.
Zmocn ní k pozm n ní
X/XX/U 7. Odchyln od odstavc 5, 6 a 9 m že Rada p i uzavírání dohody
dohod
zmocnit vyjednava e, aby jménem Unie schválil zm ny, jestliže dohoda
stanoví, že se takové zm ny p ijímají zjednodušeným postupem nebo
orgánem z ízeným dohodou. Rada m že k takovému zmocn ní p ipojit
Obecné pravidlo:
zvláštní podmínky.
kvalif. v tšina v Rad
X/XX 8. Rada v pr b hu celého postupu rozhoduje kvalifikovanou
v tšinou.
Jednomyslnost:
- když vnit ní p edpisy
požadují jednomyslnost Jednomysln však rozhoduje tehdy, týká-li se dohoda oblasti, kde je pro
- u dohod o p idružení p ijetí aktu Unie požadována jednomyslnost, jakož i v p ípad dohod o
a p istoupení
p idružení a dohod podle lánku III-319 se státy, které jsou kandidáty na
p istoupení.
Pozastavení dohody a
X 9. Rada na návrh Komise nebo ministra zahrani ních v cí Unie p ijme
postoj Unie
evropské rozhodnutí o pozastavení uplat ování dohody a stanoví postoje,
které má jménem Unie zaujmout orgán z ízený dohodou, má-li tento
orgán p ijímat akty s právními ú inky, s výjimkou akt , které dopl ují
nebo pozm ují institucionální rámec dohody.
EP je informován ve
všech etapách

10. Evropský parlament je okamžit a pln informován ve všech etapách
tohoto postupu.

M že být vyžádán
posudek Soudního
dvora

11. lenský stát, Evropský parlament, Rada nebo Komise si mohou
vyžádat posudek Soudního dvora o slu itelnosti zamýšlené dohody
s Ústavou. Je-li posudek Soudního dvora odmítavý, nem že zamýšlená
dohoda vstoupit v platnost, pokud nedojde ke zm n dohody nebo ke
zm n Ústavy.

Systém sm nných
kurz
Dohody o systémech
sm nných kurs :
Rada rozhoduje
jednomysln po
Externí p eklad

lánek III-326 (ex lánek 111 TEC)
U* 1. Odchyln od lánku III-325 m že Rada bu na doporu ení
Evropské centrální banky nebo na doporu ení Komise a po konzultaci
s Evropskou centrální bankou ve snaze dosáhnout shody slu itelné s cílem
cenové stability uzavírat formální dohody o systému sm nných kurz eura
ve vztahu k m nám t etích stát . Rada rozhoduje jednomysln po
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konzultaci s ECB a EP

konzultaci s Evropským parlamentem postupem podle odstavce 3.

Rada rozhoduje kvalif.
v tšinou na doporu ení
ECB nebo Komise
k st ední parit v rámci
systému sm nných
kurz

XX* Rada m že bu na doporu ení Evropské centrální banky, nebo na
doporu ení Komise a po konzultaci s Evropskou centrální bankou ve
snaze dosáhnou shody slu itelné s cílem cenové stability stanovit,
upravovat nebo opoušt t st ední parity eura v rámci systému sm nných
kurz . P edseda Rady informuje Evropský parlament o stanovení,
upravení nebo opušt ní st edních parit eura.

Rada formuluje obecné XX 2. P i neexistenci systému sm nných kurz v i jedné nebo více
sm ry
m nám t etích stát podle odstavce 1 m že Rada bu na doporu ení
Evropské centrální banky nebo na doporu ení Komise a po konzultaci
s Evropskou centrální bankou formulovat obecné sm ry kurzové politiky
ve vztahu k t mto m nám. Tyto obecné sm ry nesm jí být na újmu
prvo adému cíli Evropského systému centrálních bank, udržovat cenovou
stabilitu.
Rada rozhoduje o
otázkách m nového
nebo kurzového režimu
po konzultaci s ECB

XX 3. Má-li Unie sjednat s jedním nebo více státy nebo mezinárodními
organizacemi dohody týkající se otázek m nového nebo kurzového
režimu, rozhoduje Rada odchyln od lánku III-325 na doporu ení
Komise a po konzultaci s Evropskou centrální bankou o podmínkách pro
sjednávání a uzavírání takových dohod. Tyto podmínky zajistí, že Unie
zaujme jednotný postoj. Komise se v plném rozsahu ú astní t chto
jednání.

Pravomoc lenských
stát

4. Aniž jsou dot eny pravomoci a dohody Unie týkající se hospodá ské a
m nové unie, mohou lenské státy jednat v mezinárodních orgánech a
uzavírat mezinárodní smlouvy.

Diplomatické
zastoupení

KAPITOLA VII
VZTAHY UNIE K MEZINÁRODNÍM ORGANIZACÍM
A KE T ETÍM ZEMÍM A DELEGACE UNIE
lánek III-327 (ex lánky 302 + 303 + 304 TEC)

1. Unie naváže veškerou ú elnou spolupráci s orgány Organizace
Spolupráce s OSN,
spojených národ a jejími odbornými organizacemi, s Radou Evropy,
Radou Evropy, OBSE a s Organizací pro bezpe nost a spolupráci v Evrop a s Organizací pro
OECD
hospodá skou spolupráci a rozvoj.
Unie krom toho zajiš uje vhodné vztahy s dalšími mezinárodními
organizacemi.
2. Provád ním tohoto lánku jsou pov eni ministr zahrani ních v cí Unie
Provádí ministr
a Komise.
zahrani ních v cí Unie
Externí p eklad
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lánek III-328 (nový)
Unii zastupují delegace 1. Zastoupení Unie ve t etích zemích a p i mezinárodních organizacích
Unie…
zajiš ují delegace Unie.
… pod vedením
ministra zahrani í

2. Delegace Unie jsou pod vedením ministra zahrani ních v cí Unie.
Jednají v úzké spolupráci s diplomatickými a konzulárními zastoupeními
lenských stát .

Doložka solidarity

KAPITOLA VIII
PROVÁD NÍ DOLOŽKY SOLIDARITY

lenské státy si
navzájem pomáhají
v p ípad :
- teroristického útoku
- pohromy

lánek III-329 (nový)
1. Pokud je n který lenský stát cílem teroristického útoku nebo ob tí
p írodní i lov kem zp sobené pohromy, ostatní lenské státy mu na
žádost jeho politických orgán poskytnou pomoc. Za tím ú elem lenské
státy koordinují svou innost v Rad .

X/U 2. Zp sob provád ní doložky solidarity uvedené v lánku I-43 Unií
Rada rozhodne sama
kvalif. v tšinou, pokud vymezí evropské rozhodnutí p ijaté Radou na spole ný návrh Komise a
v c nesouvisí s obranou ministra zahrani ních v cí Unie. Pokud toto rozhodnutí souvisí s obranou,
rozhoduje Rada v souladu s l. III-300(1). Evropský parlament je
informován.
Rad je nápomocen
Politický a
bezpe nostní výbor

Pro ú ely tohoto odstavce a aniž je dot en lánek III-344 je Rad
nápomocen Politický a bezpe nostní výbor s podporou složek ustavených
v rámci spole né bezpe nostní a obranné politiky a výbor uvedený
v lánku III-261, které jí p ípad podávají spole ná stanoviska.

Pravidelné hodnocení
hrozeb

U 3. Pro zajišt ní ú innosti jednání Unie a jejích lenských stát Evropská
rada pravideln vyhodnocuje hrozby, kterým je Unie vystavena.
HLAVA VI

Orgány

FUNGOVÁNÍ UNIE
KAPITOLA I
INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ
ODDÍL 1
ORGÁNY

Externí p eklad
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Evropský parlament
Volební zákon
U*** P ímé a
všeobecné volby
jednotným postupem
EP navrhuje, Rada
rozhoduje jednomysln
po souhlasu EP, zákon
vstoupí v platnost po
schválení lenskými
státy
EP stanoví vlastní
úpravy, po souhlasu
Rady, která rozhoduje
kvalif. v tšinou, ale
v p ípad zdan ní
jednomysln
Politické strany
Financování
evropských politických
stran je stanoveno
kvalif. v tšinou

Pododdíl 1
Evropský parlament
lánek III-330 (ex lánek190 TEC)
U*** a zákony EP X**/U**
U*** 1. Evropský zákon nebo rámcový zákon Rady stanoví nezbytná
opat ení pro volbu len
Evropského parlamentu v p ímých a
všeobecných volbách konaných jednotným postupem ve všech lenských
státech nebo podle zásad spole ných všem lenským stát m.
U*** Rada rozhoduje jednomysln z podn tu a po obdržení souhlasu
Evropského parlamentu, který se usnáší v tšinou hlas všech svých len .
Tento zákon nebo rámcový zákon vstoupí v platnost až po schválení
lenskými státy v souladu s jejich ústavními p edpisy.

Zákony EP X**/U** 2. Evropský zákon Evropského parlamentu stanoví
úpravu a obecné podmínky výkonu funkcí jeho len . Evropský parlament
se usnáší z vlastního podn tu po vyžádání stanoviska Komise a po
obdržení souhlasu Rady. Rada rozhoduje jednomysln o všech pravidlech
a podmínkách týkajících se zdan ní jeho stávajících nebo bývalých len .
lánek III-331 (ex lánek 191 TEC)
X**
Evropský zákon stanoví pravidla, kterými se ídí politické strany na
evropské úrovni podle l. I-46(4) a zejména pravidla pro jejich
financování.

lánek III-332 (ex lánek 192 TEC)
X
Absolutní v tšinou
Evropský parlament m že v tšinou hlas všech svých len požádat
len m že EP požádat Komisi, aby p edložila vhodný návrh ve v cech, u nichž má za to, že je
Komisi o návrh
k provedení Ústavy pot eba vypracovat akt Unie. Pokud Komise akt
nep edloží, sd lí d vody Evropskému parlamentu.
Do asný vyšet ovací
výbor
Na žádost ¼ len EP,
prostou v tšinou se
z ídí výbor pro
vyšet ování
nesprávného ú edního
postupu

Externí p eklad

lánek III-333 (ex lánek 193 TEC)
X
Evropský parlament m že p i pln ní svých úkol na žádost tvrtiny všech
len z ídit do asný vyšet ovací výbor, který by zkoumal obvin ní
z porušování práva Unie nebo nesprávného ú edního postupu p i jeho
uplat ování, s výjimkou p ípad , kdy jsou tvrzené skute nosti p edm tem
dosud neukon eného soudního ízení; pravomoci sv ené Ústavou jiným
orgán m nebo institucím tím nejsou dot eny.
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P sobí do p edložení
zprávy

Do asný vyšet ovací výbor skon í svou innost p edložením zprávy.

EP p ijme zákon po
souhlasu Rady a
Komise

Zákony EP XX** Podrobnosti pro výkon vyšet ovacího práva stanoví
evropský zákon Evropského parlamentu. Evropský parlament se usnáší
z vlastního podn tu po obdržení souhlasu Rady a Komise.

Petice
Právo na petici k EP

lánek III-334 (ex lánek 194 TEC)
V souladu s l. I-10(2)(d) má každý ob an Unie a každá fyzická osoba
s bydlišt m nebo právnická osoba se sídlem v n kterém lenském stát
právo p edložit samostatn
i spole n s dalšími osobami petici
Evropskému parlamentu ve v ci, která spadá do oblasti innosti Unie a
která se jich p ímo dotýká.

Ombudsman

lánek III-335 (ex lánek 195 TEC)
X
EP zvolí ve ejného
1. Evropský parlament zvolí evropského ve ejného ochránce práv.
ochránce práv
V souladu s l. I-10(2)(d) a s lánkem I-49 je oprávn n od kteréhokoli
ob ana Unie nebo od kterékoli fyzické osoby s bydlišt m nebo právnické
Ten p ijímá stížnosti na osoby se sídlem v lenském stát p ijímat stížnosti, které se týkají p ípad
nesprávný ú ední
nesprávného ú edního postupu orgán , institucí nebo jiných subjekt
Unie, s výjimkou Soudního dvora Evropské unie p i
postup
výkonu jeho soudních pravomocí.
Ve ejný ochránce práv
koná z vlastního
podn tu

Jeho zpráva o
konkrétních zjišt ních
pro EP

V souladu se svými povinnostmi provádí ve ejný ochránce práv šet ení,
která považuje za opodstatn ná, a to z vlastního podn tu nebo na základ
stížností p edložených mu p ímo nebo prost ednictvím lena Evropského
parlamentu, pokud tvrzené skute nosti nejsou nebo nebyly p edm tem
soudního ízení. Jestliže ve ejný obhájce práv zjistí nesprávný ú ední
postup, postoupí v c doty nému orgánu, instituci nebo jinému subjektu,
které mají lh tu t í m síc na to, aby mu sd lily své stanovisko Poté p edá
Evropskému parlamentu a doty nému orgánu, instituci nebo jinému
subjektu zprávu. Osobu podávající stížnost informuje o výsledku t chto
šet ení.

Souhrnná výro ní
zpráva pro EP

Ve ejný ochránce práv podává každoro n
šet ení Evropskému parlamentu.

Ve ejný ochránce práv
je volen po každých
volbách do EP. M že
být zvolen opakovan

2. Ve ejný ochránce práv je volen po každých volbách do Evropského
parlamentu na dobu jeho volebního období. M že být zvolen opakovan .

Soudní dv r jej m že
odvolat na žádost EP

Ve ejný ochránce práv m že být odvolán z funkce Soudním dvorem na
návrh Evropského parlamentu, p estane-li spl ovat podmínky nezbytné
k výkonu své funkce nebo se dopustí závažného pochybení.

Externí p eklad

zprávu o výsledku svých
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Naprostá nezávislost

3. Ve ejný ochránce práv vykonává své funkce zcela nezávisle.
Nevyžaduje ani nep ijímá pokyny od žádného orgánu, instituce nebo
jiného subjektu. B hem funk ního období nesmí vykonávat žádnou jinou
výd le nou nebo nevýd le nou profesionální innost.

EP p ijme zákon po
souhlasu Rady X

Zákony EP X** 4. Evropský zákon Evropského parlamentu stanoví statut
a obecné podmínky výkonu funkce ve ejného ochránce práv. Evropský
parlament se usnáší z vlastního podn tu po obdržení stanoviska Komise a
po obdržení souhlasu Rady.
lánek III-336 (ex lánek 196 TEC)

V sou asné dob se EP
schází k plenárnímu
zasedání 12x4 dny ve
Štrasburku a 6x2 dny v
Bruselu

Evropský parlament zasedá jednou ro n . Schází se, aniž by musel být
svolán, druhé úterý v m síci b eznu.

Vystoupení p ed
druhou stranou

lánek III-337 (ex lánky 197 a 200 TEC)
1. Za podmínek, které jsou stanoveny v jednacím ádu Evropské rady a
v jednacím ádu Rady, mohou Evropská rada a Rada kdykoli vystoupit
p ed Evropským parlamentem.

Rada m že vystoupit
p ed EP
Komise m že vystoupit
a odpovídat na otázky
EP
Výro ní zpráva
Zp sob hlasování

Evropský parlament se m že sejít k mimo ádnému zasedání na žádost
v tšiny svých len anebo na žádost Rady nebo Komise.

2. Komise se m že zú astnit všech sch zí Evropského parlamentu a m že
p ed ním na svou žádost vystoupit. Odpovídá ústn nebo písemn na
otázky, které jí položí Evropský parlament nebo jeho lenové.
3. Evropský parlament projednává na ve ejném zasedání souhrnnou
výro ní zprávu, kterou mu p edkládá Komise.
lánek III-338 (ex lánek 198 TEC)

V tšinou odevzdaných Nestanoví-li Ústava jinak, usnáší se Evropský parlament v tšinou
hlas , není-li stanoveno odevzdaných hlas . Usnášeníschopnost stanoví jeho jednací ád.
jinak –
Ale velmi asto
absolutní v tšinou
len
lánek III-339 (ex lánek 199 TEC)
Jednací ád je p ijat
absolutní v tšinou
len

Externí p eklad

Evropský parlament p ijme sv j jednací ád v tšinou hlas všech svých
len .
Zápisy z jednání Evropského parlamentu se zve ej ují zp sobem
stanoveným v Ústav a v jeho jednacím ádu.
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Ned v ra Komisi
- EP m že o ní hlasovat
až po t ech dnech od
podání návrhu
- a to ve ve ejném
hlasování
- pot ebná 2/3-v tšina
odevzdaných hlas a
absolutní v tšina len

lánek III-340 (ex lánek 201 TEC)
Byl-li podán návrh na vyslovení ned v ry Komisi pro její innost, m že
Evropský parlament o tomto návrhu rozhodnout až po uplynutí t í dn od
jeho podání, a to pouze ve ejným hlasováním.

Je-li návrh na vyslovení ned v ry p ijat v tšinou dvou t etin odevzdaných
hlas p edstavujících v tšinu všech len Evropského parlamentu, lenové
Komise kolektivn odstoupí ze svých funkcí a ministr zahrani ních v cí
odstoupí ze své funkce v Komisi. Z stávají ve funkci a vy izují nadále
b žné záležitosti, dokud nebudou nahrazeni v souladu s lánky I-26 a I-27.
Komise odstoupí
kolektivn – není možné V tomto p ípad funk ní období len Komise jmenovaných jako nástupci
vyslovit ned v ru
skon í ke dni, k n muž by skon ilo funk ní období len Komise, kte í
jednotlivým len m
museli kolektivn odstoupit.
Evropská rada
lenové mohou
zastupovat jednoho
dalšího lena
Zdržení se hlasování
nebrání p ijetí akt
vyžadujících
jednomyslnost

Pododdíl 2
Evropská rada
lánek III-341 (nový)
1. P i hlasování m že být každý len Evropské rady zmocn n hlasovat
nejvýše za jednoho z ostatních len .
Zdržení se hlasování p ítomných nebo zastoupených len není p ekážkou
p ijetí usnesení Evropské rady vyžadujících jednomyslnost.
2. P edseda Evropského parlamentu m že být vyzván, aby vystoupil p ed
Evropskou radou.

Procedurální otázky se
Prostá v tšina 3. Evropská rada rozhoduje prostou v tšinou
rozhodují prostou
v tšinou
v procedurálních otázkách, jakož i p i p ijímání svého jednacího ádu.
Generální sekretariát
Rada ministr

4. Evropské rad je nápomocen generální sekretariát Rady.
Pododdíl 3
Rada ministr
lánek III-342 (ex lánek 204 TEC)

Radu svolává její
p edseda
lenové mohou
zastupovat jednoho
dalšího lena
Externí p eklad

Radu svolává k zasedání její p edseda z vlastního podn tu, na žádost
n kterého z jejích len nebo na žádost Komise.
lánek III-343 (ex lánky 205(1) a (3) a 206 TEC)
1. P i hlasování m že být každý len Rady zmocn n hlasovat nejvýše za
jednoho z ostatních len .
- 167 -

Ústava – tená sky p ív tivé vydání, které sestavil Jens-Peter Bonde

Prostá v tšina znamená 2. Má-li se Rada usnést prostou v tšinou, usnáší se v tšinou hlas všech
v tšinu všech len
svých len .
Zdržení se hlasování
nebrání jednomyslnému 3. Zdržení se hlasování p ítomných nebo zastoupených
p ijetí
p ekážkou p ijetí usnesení Rady vyžadujících jednomyslnost.
COREPER
Výbor stálých zástupc
všech lenských stát
odpov dný za p ípravu
prací Rady

len

není

lánek III-344 (ex lánek 207 TEC)
1. Výbor složený ze stálých zástupc vlád lenských stát je zodpov dný
za p ípravu prací Rady a za pln ní úkol , kterými jej Rada pov í.
V p ípadech stanovených v jednacím ádu Rady m že výbor vydávat
procesní rozhodnutí.
2. Rad je nápomocen generální sekretariát pod vedením generálního
tajemníka jmenovaného Radou.

O organizaci
sekretariátu Rady se
rozhoduje prostou
v tšinou

Prostá v tšina - Rada rozhoduje o organizaci generálního sekretariátu
prostou v tšinou.

Jednací ád je p ijat
prostou v tšinou

Prostá v tšina - 3. Rada rozhoduje o procedurálních otázkách a p ijetí
svého jednacího ádu prostou v tšinou.
lánek III-345 (ex lánek 208 TEC)

Prostou v tšinou m že Prostá v tšina – Rada m že prostou v tšinou požádat Komisi, aby
Rada požádat Komisi o provedla pr zkumy, které Rada pokládá za pot ebné k dosažení
p edložení návrhu
spole ných cíl a aby jí p edložila veškeré vhodné návrhy. Pokud Komise
žádný návrh nep eloží, sd lí Rad d vody.
Výbory
Statuty výbor
p ijímány v Rad
prostou v tšinou
Komise

lánek III-346 (ex lánek 209 TEC)
Prostá v tšina – Rada p ijme evropská rozhodnutí stanovící statuty
výbor uvedených v Ústav . Rozhoduje prostou v tšinou po konzultaci
s Komisí.
Pododdíl 4
Evropská komise
lánek III-347 (ex lánek 213(2) TEC)

Naprostá nezávislost

Externí p eklad

lenové Komise se zdrží jakéhokoliv jednání neslu itelného s povahou
své funkce. lenské státy uznávají jejich nezávislost a nesnaží se je
ovliv ovat p i pln ní jejich úkol .
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Komisa i nesm jí
vykonávat jinou
profesionální innost
P i výkonu své funkce
musí jednat estn …
… jinak je m že Soudní
dv r odvolat nebo
zbavit nároku na
d chod

Prostá v tšina – B hem funk ního období nesm jí lenové Komise
vykonávat žádnou jinou výd le nou nebo nevýd le nou profesionální
innost. P i svém nástupu do funkce se slavnostn zavazují dodržovat
b hem výkonu své funkce i po jeho ukon ení povinnosti vyplývající
z jejich postavení, zejména povinnost estného a zdrženlivého jednání p i
p ijímání n kterých funkcí nebo n kterých výhod po uplynutí funk ního
období. V p ípad porušení t chto povinností m že Soudní dv r na návrh
Rady, která rozhoduje prostou v tšinou, nebo Komise rozhodnout podle
okolností o jejich odvolání podle lánku III-349 nebo o odn tí jejich
nároku na d chod nebo jej nahrazující požitky.
lánek III-348 (ex lánek 215 TEC)

P edseda m že lena
odvolat

1. Mimo p ípady pravidelné obm ny a smrti kon í výkon funkce lena
Komise odstoupením nebo odvoláním.

Uvoln ná funkce se
nahradí v rámci
normálního
jmenovacího postupu

XX 2. len Komise je v p ípad odstoupení, odvolání nebo smrti nahrazen
po zbývající ást funk ního období novým lenem stejné státní
p íslušnosti, kterého jmenuje Rada spole nou dohodou s p edsedou
Komise po konzultaci s Evropským parlamentem a v souladu s kritérií
stanovenými v l. I-27(4).
U Rada m že jednomysln na návrh p edsedy Komise rozhodnout, že
lena není t eba nahradit, zejména pokud je zbývající ást jeho
období krátká.

Postup p i nahrazení
p edsedy

XX 3. P edseda je v p ípad odstoupení, odvolání nebo smrti nahrazen pro
zbývající ást funk ního období v souladu s l. I-27(1).

Nahrazení ministra
zahrani í

XX 4. Ministr zahrani ních v cí Unie je v p ípad odstoupení, odvolání
nebo smrti nahrazen pro zbývající ást funk ního období v souladu s l. I28(1).

Z stávají ve funkci až
do jejich nahrazení

5. V p ípad odstoupení všech len Komise z stávají tito lenové ve
funkci a vy izují nadále b žné záležitosti až do okamžiku svého nahrazení
po zbývající ást funk ního období, v souladu s lánky I-26 a I-27.
lánek III-349 (ex lánek 216 TEC)

len m že být odvolán
Soudním dvorem

Prostá v tšina – P estane-li kterýkoli len Komise spl ovat podmínky
nezbytné k výkonu své funkce nebo dopustil-li se vážného pochybení,
m že být odvolán Soudním dvorem na návrh Rady, která rozhoduje
prostou v tšinou, nebo na návrh Komise.
lánek III-350 (ex lánek 217 TEC)

P edseda ur uje

Aniž je dot en l. I-28(4), p sobnost Komise strukturuje a p id luje jejím

Externí p eklad
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p sobnost a m že ji
zm nit
Hlasování
Usnášení v tšinou
hlas svých len

len m p edseda v souladu s l. I-27(3). P edseda m že zm nit rozd lení
p sobnosti i b hem funk ního období. lenové Komise vykonávají úkoly,
které jim p edseda sv il, pod jeho vedením.
lánek III-351 (ex lánek 219 TEC)
Komise se usnáší v tšinou hlas svých len . Usnášeníschopnost stanoví
její jednací ád.
lánek III-352 (ex lánek 218 TEC)

Jednací ád

1. Komise p ijme sv j jednací ád, kterým upraví svou innost a innost
útvar jí podléhajících. Zajistí zve ejn ní tohoto jednacího ádu.

Výro ní souhrnná
zpráva pro EP

2. Komise zve ejní každoro n nejmén m síc p ed zahájením zasedání
Evropského parlamentu souhrnnou zprávu o innosti Unie.

Soudní dv r EU =
Soudní dv r, Tribunál a
specializované soudy
T i sestavy:
- senáty
- velký senát
- plénum
Generální advokát
Po et 8 generálních
advokát m že být
jednomyslným
rozhodnutím zvýšen
P edkládají:
- nestranné
- nezávislé
-od vodn né záv ry,
kde je vyžadována
jejich ú ast
Soudní dv r
Soudci a generální
Externí p eklad

Pododdíl 5
Soudní dv r Evropské unie
lánek III-353 (ex lánek 221 TEC)
Soudní dv r zasedá v senátech, ve velkém senátu nebo v plénu v souladu
se statutem Soudního dvora Evropské unie.
lánek III-354 (ex lánek 222 TEC)

U
Soudnímu dvoru je nápomocno osm generálních advokát . Na žádost
Soudního dvora m že Rada jednomysln p ijmout evropské rozhodnutí,
aby po et generálních advokát zvýšila.
Úlohou generálního advokáta je p edkládat ve ejn , zcela nestrann a
nezávisle od vodn né záv ry ve v cech, které podle statutu Soudního
dvora Evropské unie vyžadují jeho ú ast.

lánek III-355 (ex lánek 223 TEC)
U
Soudci a generální advokáti Soudního dvora jsou vybíráni z osob, které
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advokáti spl ují
požadavky k výkonu
nejvyšších funkcí ve
svých vnitrostátních
právních systémech –
jsou jmenováni
vzájemnou dohodou

poskytují veškeré záruky nezávislosti a které spl ují požadavky nezbytné
k výkonu nejvyšších soudních funkcí ve svých zemích nebo jsou obecn
uznávanými znalci práva; jsou jmenováni vzájemnou dohodou vlád
lenských stát po konzultaci s výborem uvedeným v lánku III-357.

áste ná obm na
každé t i roky

Každé t i roky dochází k áste né obm n soudc a generálních advokát
za podmínek stanovených statutem Soudního dvora Evropské unie.

Volí svého p edsedu na Soudci volí ze svého st edu p edsedu Soudního dvora na dobu t í let.
3 roky, ten m že být
P edseda m že být zvolen opakovan .
zvolen opakovan
Jednací ád schvaluje
Rada

Tribunál – d ív jší
Soud prvního stupn

Soudní dv r p ijme sv j jednací ád. Jednací ád vyžaduje schválení Rady.

lánek III-356 (ex lánek 224 TEC)

M že mít více než po
jednom soudci z každé
zem

Po et soudc Tribunálu stanoví statut Soudního dvora Evropské unie.
Statut m že stanovit, že Tribunálu jsou nápomocni generální advokáti.

Soudci musí být:
- nezávislí
- zp sobilí k výkonu
vysokých funkcí

U Soudci Tribunálu jsou vybíráni z osob, které poskytují veškeré záruky
nezávislosti a jsou zp sobilé k výkonu vysokých soudních funkcí. Jsou
jmenováni vzájemnou dohodou vlád lenských stát po konzultaci
s výborem uvedeným v lánku III-357.

Jsou jmenováni na 6
let, áste ná obm na
každé t i roky

Každé t i roky dochází k áste né obm n soudc Tribunálu.

P edseda volen na 3
roky, m že být zvolen
opakovan

Soudci volí ze svého st edu p edsedu Tribunálu na dobu t í let. P edseda
m že být zvolen opakovan .

Jednací ád schvaluje
Rada kvalifikovanou
v tšinou

Tribunál p ijme sv j jednací ád po dohod se Soudním dvorem. Jednací
ád vyžaduje schválení Rady.

Výbor
Externí p eklad

Nestanoví-li statut jinak, vztahují se ustanovení Ústavy týkající se
Soudního dvora i na Tribunál
lánek III-357 (nový)
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Výbor vydává
stanoviska ke
kandidát m

Z izuje se výbor, který p ed jmenováním vládami lenských stát podle
lánk III-355 a III-356 vydává stanovisko k vhodnosti kandidát na
funkci soudce a generálního advokáta Soudního dvora a Tribunálu.

7 len
- 6 navrženo p edsedou
Soudního dvora, 1 EP
- Rada je jmenuje
kvalif. v tšinou

Tento výbor se skládá ze sedmi osob vybraných mezi bývalými leny
Soudního dvora a Tribunálu, leny nejvyšších vnitrostátních soudních
orgán a obecn uznávanými právníky, z nichž jedna bude navržena
Evropským parlamentem. XX Rada p ijme evropské rozhodnutí stanovící
pravidla fungování tohoto výboru a evropské rozhodnutí o jmenování jeho
len . Rada rozhoduje z podn tu p edsedy Soudního dvora.

lánek III-358 (ex lánek 225 TEC)
P sobnost Tribunálu
V zásad : soud prvního
stupn
1. Tribunál je p íslušný rozhodovat v prvním stupni o žalobách uvedených
v láncích III-365, III-367, III-370, III-372 a III-374 s výjimkou t ch,
P sobnost Tribunálu
které jsou v p sobnosti n kterého specializovaného soudu z ízeného na
m že být statutem
základ lánku III-359, nebo t ch, které statut Soudního dvora Evropské
rozší ena
unie vyhrazuje Soudnímu dvoru. Statut m že
stanovit, že Tribunál je p íslušný i pro jiné kategorie žalob.
Odvolání k Soudnímu
dvoru možné jen ve
Proti rozhodnutím Tribunálu podle tohoto odstavce je možno za podmínek
v cech právních otázek a v mezích stanovených statutem podat opravný prost edek k Soudnímu
dvoru, omezený na právní otázky.
Rozhodnutí
specializovaných soud 2. Tribunál je p íslušný rozhodovat o opravných prost edcích proti
mohou být Tribunálem rozhodnutím specializovaných soud .
p ezkoumána pouze
Rozhodnutí Tribunálu podle tohoto odstavce mohou být výjime n za
výjime n , rozhodnutí podmínek a v mezích stanovených statutem soudního dvora Evropské unie
Tribunálu mohou být
p ezkoumána Soudním dvorem v p ípad vážného nebezpe í narušení
p ezkoumána Soudním jednoty nebo souladu práva Unie.
dvorem
P edb žná rozhodnutí

Postup Tribunálu ve
v cech vyžadujících
zásadní rozhodnutí

3. Tribunál je p íslušný rozhodovat o p edb žných otázkách podle lánku
III-369 ve zvláštních oblastech ur ených statutem Soudního dvora
Evropské unie.
Má-li Tribunál za to, že v c vyžaduje zásadní rozhodnutí, jež m že
ovlivnit jednotu a soulad práva Unie, m že v c postoupit k rozhodnutí
Soudnímu dvoru.
Rozhodnutí Tribunálu o p edb žných otázkách mohou být výjime n za
podmínek a v mezích stanovených statutem p ezkoumána Soudním
dvorem v p ípad vážného nebezpe í narušení jednoty nebo souladu práva
Unie.

Externí p eklad
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Specializované soudy

lánek III-359 (ex lánky 200 a 225a TEC)
X**
Z izovány zákonem
1. Evropský zákon m že z ídit specializované soudy p ipojené
k Tribunálu, p íslušné rozhodovat v prvním stupni o n kterých kategoriích
žalob ve zvláštních oblastech. P ijme se bu na návrh Komise a po
Soudy prvního stupn
ve zvláštních oblastech konzultaci se Soudním dvorem nebo na žádost Soudního dvora a po
konzultaci s Komisí.
Pravidla obsažená
2. Evropský zákon o z ízení specializovaného soudu stanoví pravidla pro
v zákonu jsou
jeho složení a up esní rozsah pravomocí, které jsou mu sv eny
p ijímána ádným
legislativním postupem
Odvolání jen
3. Proti rozhodnutí specializovaných soud je možné podat opravný
v p ípadech omezených prost edek k Tribunálu bu omezený na právní otázky, nebo stanoví-li tak
na právní otázky,
evropský zákon o z ízení specializovaného soudu, též týkající se
skutkových otázek.
není-li stanoveno jinak
Nezávislí soudci
jmenováni Radou
jednomysln

4. lenové specializovaných soud jsou vybíráni z osob, které poskytují
veškeré záruky nezávislosti a jsou zp sobilé k výkonu soudních funkcí.
Jsou jmenováni Radou, která rozhoduje jednomysln .

Jednací ád
specializovaných soud
schvaluje Rada

5. Specializované soudy p ijmou sv j jednací ád po dohod se Soudním
dvorem. Jednací ád vyžaduje schválení Rady.

Není-li stanoveno jinak, 6. Nestanoví-li evropský zákon o z ízení specializovaného soudu jinak,
platí ustanovení o
vztahují se ustanovení Ústavy týkající se Soudního dvora Evropské unie a
Soudním dvoru také
statut Soudního dvora Evropské unie i na specializované soudy. Hlava I a
pro specializované
lánek 64 statutu se na specializované soudy použijí v každém p ípad .
soudy
Postavit lenský stát
p ed Soudní dv r EU
Z podn tu Komise:
1. oficiální písemné
oznámení lenskému
státu
2. odpov
lenského
státu
3. k rozhodnutí
Soudnímu dvoru EU
Z podn tu jiného
lenského státu:
Externí p eklad

lánek III-360 (ex lánek 226 TEC)
Má-li Komise za to, že lenský stát nesplnil povinnost, která pro n j
z Ústavy vyplývá, vydá o tom od vodn né stanovisko poté, co umožní
tomuto státu podat vyjád ení.
Nevyhoví-li tento stát stanovisku ve lh t stanovené Komisí, m že
Komise p edložit v c Soudnímu dvoru Evropské unie.
lánek III-361 (ex lánek 227 TEC)
Máli lenský stát za to, že jiný lenský stát nesplnil povinnost, která pro
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1. p edložení v ci
Komisi
2. každý doty ný stát
podá odpov
3. Komise vydá
od vodn né stanovisko
do t í m síc
4. k rozhodnutí
Soudnímu dvoru EU

n j vyplývá z Ústavy, m že v c p edložit Soudnímu dvoru Evropské unie.
D íve než lenský stát podá proti jinému lenskému státu žalobu pro
údajné nespln ní povinnosti, která pro n j vyplývá z Ústavy, p edloží v c
Komisi.
Komise vydá od vodn né stanovisko poté, co umožní doty ným stát m,
aby si navzájem p edložily písemná i ústní vyjád ení.
Nevydá-li Komise takové stanovisko ve lh t t í m síc ode dne, kdy jí
v c byla p edložena, m že být v c p edložena Soudnímu dvoru Evropské
unie i bez stanoviska Komise.

Nevyhov ní rozsudku
Soudního dvora
lenské státy musí
vyhov t rozsudk m
Soudního dvora EU

1. Shledá-li Soudní dv r Evropské unie, že lenský stát nesplnil
povinnost, která pro n j vyplývá z Ústavy, je tento stát povinen p ijmout
nezbytná opat ení, aby vyhov l rozsudku tohoto Soudního dvora.

Komise m že postavit
lenský stát p ed soud
pro nespln ní rozsudku
Soudního dvora EU
Placení penále

2. Má-li Komise za to, že doty ný lenský stát nep ijal nezbytná opat ení,
aby vyhov l rozsudku uvedenému v odstavci 1, m že p edložit v c
Soudnímu dvoru Evropské unie poté, co poskytla tomuto státu p íležitost
se vyjád it. Navrhne paušální ástku nebo penále, již je doty ný lenský
stát povinen zaplatit, ve výši, kterou považuje za p im enou okolnostem.

Komise penále
navrhne, Soudní dv r
EU rozhodne

Shledá-li Soudní dv r Evropské unie, že doty ný lenský stát nevyhov l
jeho rozsudku, m že mu uložit zaplacení paušální ástky nebo penále.

lenské státy mohou
být sankcionovány za
neoznámení opat ení
provád jící rámcový
zákon
Penále nesmí být vyšší
než Komisí navržené

Sankce
Soudní dv r EU má
Externí p eklad

lánek III-362 (ex lánek 228 TEC)

lánek III-361 není tímto postupem dot en.
3. P edloží-li Komise Soudnímu dvoru Evropské unie v c podle lánku
III-360 z d vodu, že doty ný stát nesplnil povinnost oznámit opat ení
provád jící evropský rámcový zákon, m že, pokládá-li to za vhodné,
navrhnout paušální ástku nebo penále, již je doty ný lenský stát povinen
zaplatit, ve výši, kterou považuje za p im enou okolnostem.
Shledá-li Soudní dv r, že došlo k porušení povinnosti, m že lenskému
státu uložit zaplacení paušální ástky nebo penále, které nep ekro í výši
navrženou Komisí. Platební povinnost nabude ú inku ke dni stanovenému
Soudním dvorem Evropské unie v jeho rozsudku.
lánek III-363 (ex lánek 229 TEC)
X**
Evropské zákony nebo evropská na ízení Rady mohou na Soudní dv r
- 174 -

Ústava – tená sky p ív tivé vydání, které sestavil Jens-Peter Bonde
neomezenou soudní
pravomoc v oblasti
sankcí
Pravomoc Soudního
dvora EU v oblasti
duševních práv,
stanovena zákonem
Legalita akt
Soudní dv r EU
p ezkoumává:
- legalitu právních akt
- nedostatek
p íslušnosti
- procedurální
náležitosti
- Ústavu
- právní p edpisy
Soudní dv r EU má
pravomoc rozhodovat o
žalobách:
- Ú etního dvora
- Evropské centrální
banky
- Výboru region –
k ochran jejich
výsadních práv

Evropské unie p enést neomezenou soudní pravomoc týkající se sankcí,
které jsou v nich uvedeny.
lánek III-364 (ex lánek 229a TEC)
X**
Aniž jsou dot ena ostatní ustanovení Ústavy, m že evropský zákon na
Soudní dv r Evropské unie p enést v mí e, kterou stanoví, pravomoc
rozhodovat ve sporech týkajících se používání akt p ijatých na základ
Ústavy, které vytvá ejí evropská práva duševního vlastnictví.
lánek III-365 (ex lánek 230 TEC)
1. Soudní dv r Evropské unie p ezkoumává legalitu evropských zákon a
rámcových zákon , akt Rady, Komise a Evropské centrální banky, s
výjimkou doporu ení a stanovisek a akt Evropského parlamentu a
Evropské rady, které mají právní ú inky v i t etím osobám. Rovn ž
p ezkoumává legalitu akt institucí a jiných subjekt Unie, které mají
právní ú inky v i t etím osobám.
2. Pro ú ely odstavce 1 má Soudní dv r Evropské unie pravomoc
rozhodovat o žalobách podaných
lenskými státy, Evropským
parlamentem, Radou nebo Komisí pro nedostatek p íslušnosti, pro
porušení podstatných formálních náležitostí, pro porušení Ústavy nebo
jakéhokoli právního p edpisu týkajícího se jejího provád ní anebo pro
zneužití pravomoci.
3. Soudní dv r Evropské unie má za podmínek uvedených v odstavcích 1
a 2 pravomoc rozhodovat o žalobách podaných Ú etním dvorem,
Evropskou centrální bankou a Výborem region k ochran jejich
výsadních práv.

P edm tných osob se
musí akty
„ bezprost edn a
osobn “ týkat

4. Každá fyzická nebo právnická osoba m že za podmínek uvedených
v odstavcích 1 a 2 podat žalobu proti akt m, které jsou jí ur eny, nebo
které se jí bezprost edn a osobn dotýkají, jakož i proti podzákonným
Zvláštní podmínky pro právním akt m, které se jí bezprost edn týkají a nevyžadují p ijetí
instituce a jiné subjekty provád cích opat ení.
Lh ta: p ípady musí
být p edány Soudnímu
dvoru EU do dvou
m síc
Externí p eklad

5. Akty z izující instituce a jiné subjekty Unie mohou stanovit zvláštní
podmínky a úpravy týkající se žalob podávaných fyzickými nebo
právnickými osobami proti akt m t chto institucí a jiných subjekt , které
v i nim mají právní ú inky.
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Platnost
Soudní dv r EU m že
prohlásit akt za
neplatný od po átku,
není-li zákonný
M že rovn ž ur ité
ásti prohlásit za
zachované
Ne innost

6. Žaloby uvedené v tomto lánku musí být podány ve lh t dvou m síc ,
a to podle okolností ode dne vyhlášení p íslušného aktu, ode dne jeho
oznámení navrhovateli nebo ode dny, kdy se o n m navrhovatel dozv d l.
lánek III-366 (ex lánek 231 TEC)
Je-li žaloba opodstatn ná, Soudní dv r Evropské unie prohlásí napadený
akt za neplatný od po átku.

Soudní dv r však uvede, považuje-li to za nezbytné, ty ú inky aktu
prohlášeného za neplatný, které jsou nadále považovány za zachované.
lánek III-367 (ex lánek 232 TEC)

Ne innost orgánu m že
být jako porušení
p edložena Soudnímu
dvoru EU

Poruší-li Evropský parlament, Evropská rada, Rada, Komise nebo
Evropská centrální banka Ústavu svou ne inností, mohou lenské státy a
ostatní orgány Unie p edložit v c Soudnímu dvoru Evropské unie, aby
ur il, že došlo k takovému porušení, Tento lánek se za stejných
podmínek použije na ne innost institucí a jiných subjekt Unie.

Orgán ale musí být
nap ed vyzván, aby
jednal

Tato žaloba je p ípustná pouze tehdy, byl-li p íslušný orgán, instituce i
jiný subjekt p edem vyzván, aby jednal. Jestliže se orgán, instituce i jiný
subjekt ve lh t dvou m síc od této výzvy nevyjád í, m že být žaloba
podána v další lh t dvou m síc .

Každý si m že st žovat

Každá fyzická nebo právnická osoba m že za podmínek uvedených
v prvním a druhém pododstavci podat stížnost k Soudnímu dvoru
Evropské unie na n který orgán, instituci i jiný subjekt Unie proto, že
nevydaly akt této osob ur ený, jiný než doporu ení nebo stanovisko.
lánek III-368 (ex lánek 233 TEC)

Povinnost vyhov t
rozsudk m

Orgán, instituce nebo jiný subjekt, jejichž akt byl prohlášen za neplatný
nebo jejichž ne innost byla prohlášena za odporující Ústav , jsou povinny
p ijmout nezbytná opat ení, aby vyhov ly rozsudku Soudního dvora
Evropské unie.
Tato povinnost se netýká povinností, které mohou vyplynout z použití l.
III-431 druhého pododstavce.

P edb žná rozhodnutí

lánek III-369 (ex lánek 234 TEC)

Oblasti p edb žných
rozhodnutí:

Soudní dv r Evropské unie má pravomoc rozhodovat o p edb žných
otázkách týkajících se:

- Ústava

(a) výkladu Ústavy;

Externí p eklad
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- akty orgán

(b) platnosti a výkladu akt
subjekty Unie.

p ijatých orgány, institucemi a jinými

Každý vnitrostátní soud Vyvstane-li taková otázka p ed soudem lenského státu, m že tento soud,
m že požádat o
považuje-li rozhodnutí o této otázce za nezbytné k vynesení svého
p edb žné rozhodnutí
rozsudku, požádat Soudní dv r Evropské unie o rozhodnutí o této otázce.
Jestliže už bylo
Vyvstane-li taková otázka p i jednání p ed soudem
vnitrostátní právo na
rozhodnutí nelze napadnout opravnými prost edky
odvolání vy erpáno,
práva, je tento soud povinen obrátit se na Soudní dv
p edá se v c Soudnímu
dvoru EU
Pokud tato otázka vyvstane p i jednání p ed soudem
se týká osoby ve vazb , rozhodne Soudní dv r
nejkratší lh t .

lenského státu, jehož
podle vnitrostátního
r Evropské unie.
lenského státu, které
Evropské unie v co

lánek III-370 (ex lánek 235 TEC)
Náhrada škod

Soudní dv r Evropské unie má pravomoc rozhodovat spory o náhradu
škody podle l. III-431 druhého a t etího pododstavce.
lánek III-371 (ex lánek 46 (e) TEU)

Jestliže Rada pozastaví
lenská práva, m že
Soudní dv r EU
rozhodovat jen o
procedurálních
otázkách

Soudní dv r má pravomoc rozhodovat o legalit akt p ijatých Evropskou
radou nebo Radou podle lánku I-59 výlu n na žádost lenského státu
dot eného rozhodnutím Evropské rady nebo Rady, a to výhradn v otázce
procedurálních ustanovení obsažených v uvedeném lánku.
Tato žádost musí být podána do jednoho m síce ode dne takového
rozhodnutí. Soudní dv r rozhodne ve lh t jednoho m síce ode dne této
žádosti.
lánek III-372 (ex lánek 236 TEC)

Spory mezi Unií a
jejími zam stnanci

Evropská investi ní
banka
Soudní dv r m že
rozhodovat o:
- statutu EIB

Externí p eklad

Soudní dv r Evropské unie má pravomoc rozhodovat všechny spory mezi
Unií a jejími zam stnanci v mezích a za podmínek stanovených ve
služebním ádu ú edník Unie a pracovním ádu ostatních zam stnanc
Unie.
lánek III-373 (ex lánek 237 TEC)
Soudní dv r Evropské unie má v mezích dále uvedených pravomoc
rozhodovat spory, které se týkají:
(a) pln ní závazk lenských stát , jež vyplývají ze statutu Evropské
investi ní banky. Správní rada banky má v této souvislosti pravomoci,
které lánek III-360 p iznává Komisi;
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- usneseních p ijatých
Radou guvernér EIB

(b) usnesení Rady guvernér Evropské investi ní banky. Každý lenský
stát, Komise a správní rada banky m že v této souvislosti podat žalobu za
podmínek stanovených v lánku III-365;
(c) usnesení správní rady Evropské investi ní banky. Žaloby proti t mto
usnesením mohou za podmínek uvedených v lánku III-365 podat pouze
lenské státy nebo Komise, a to pouze pro porušení formálního postupu
stanoveného v l. 19(2), (5), (6) a (7) statutu banky;

- pln ní povinností
národními centrálními
bankami

Arbitráž
Pravomoc v p ípadech
podle ve ejného i
soukromého práva
Soudy lenských stát
nejsou vylou eny v
p ípadech, v nichž je
EU stranou
Doložka o p ednosti
p i výkladu Ústavy:
Jen soudy EU, nikoli
vnitrostátní (vyšší)
soudy, mohou
rozhodovat o výkladu
Ústavy
V jakémkoli jiném
sporu m že Soudní
dv r EU rozhodovat,
když s tím strany
souhlasí

(d) pln ní povinností národními centrálními bankami podle Ústavy a
statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky.
Rada guvernér Evropské centrální banky má ve vztahu k národním
centrálním bankám v této v ci pravomoci, které lánek III-360 p iznává
Komisi ve vztahu k lenským stát m. Shledá-li Soudní dv r Evropské
unie, že národní centrální banka nesplnila povinnost podle Ústavy, je tato
banka povinna u init nezbytná opat ení, aby vyhov la rozsudku Soudního
dvora.
lánek III-374 (ex lánek 238 TEC)
Soudní dv r Evropské unie má pravomoc rozhodovat na základ rozhod í
doložky obsažené ve ve ejnoprávní nebo v soukromoprávní smlouv
uzav ené Unií nebo jejím jménem.
lánek III-375 (ex lánky 240, 239 a 292 TEC)
1. S výhradou pravomocí sv ených Soudnímu dvoru Evropské unie
Ústavou nejsou spory, v nichž je Unie stranou, vy aty z pravomoci
vnitrostátních soud .
2. lenské státy se zavazují, že spory o výklad nebo uplat ování Ústavy
nebudou ešit jinak, než jak stanoví Ústava.

3. Soudní dv r má pravomoc rozhodovat všechny spory mezi lenskými
státy, které souvisejí s p edm tem Ústavy, jsou-li mu tyto spory
p edloženy na základ rozhod í smlouvy.

lánek III-376 (ex lánky 46(f) a 47 TEU)
Spole ná zahrani ní a
bezpe nostní politika
- Soudní dv r EU nemá Soudní dv r Evropské unie nemá pravomoc ve vztahu k lánk m I-40 a IExterní p eklad
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pravomoc, krom :
ov ování, zda se spol.
zahr. a bezp. politika
dotýká jiných
pravomocí EU
- žalob fyzických/
právnických osob, které
byly vystaveny
omezujícímu opat ení
Prostor svobody,
bezpe nosti a práva
Bez p íslušnosti pro
operace policie a
bezpe nostních orgán
lenských stát
vedených z d vodu
udržování po ádku a
vnit ní bezpe nosti
Vždy je možné se
domáhat
nepoužitelnosti akt
s obecnou p sobností

41, ustanovením hlavy V kapitoly II o spole né zahrani ní a bezpe nostní
politice a lánku III-293, pokud se týká spole né zahrani ní a
bezpe nostní politiky.
Soudní dv r Evropské unie však má pravomoc kontrolovat dodržování
lánku III-308 a rozhodovat o žalobách podaných za podmínek
stanovených v l. III-365(4), které se týkají p ezkumu legality evropských
rozhodnutí, jimiž se stanoví omezující opat ení v i fyzickým nebo
právnickým osobám, p ijatých Radou na základ hlavy V kapitoly II.
lánek III-377 (ex lánek 35(5) TEU)
P i výkonu svých pravomocí týkajících se ustanovení hlavy III kapitoly IV
oddíl 4 a 5 o prostoru svobody, bezpe nosti a práva, není Soudní dv r
Evropské unie p íslušný p ezkoumávat platnost nebo p im enost operací
vedených policií nebo jinými donucovacími orgány lenského státu, ani
rozhodovat o výkonu odpov dnosti lenských stát za udržování
ve ejného po ádku a ochranu vnit ní bezpe nosti.
lánek III-378 (ex lánek 241 TEC)
Dotýká-li se spor aktu s obecnou p sobností p ijatého orgánem, institucí
nebo jiným subjektem Unie, m že se každá strana, i když lh ta stanovená
v l. III-365(6) uplynula, domáhat z d vod stanovených v l. III-365(2)
p ed Soudním dvorem Evropské unie nepoužitelnosti tohoto aktu.
lánek III-379 (ex lánek 242 a 243 TEC)

Bez odkladného ú inku,
ale Soudní dv r EU
1. Žaloby podané u Soudního dvora Evropské unie nemají odkladný
m že na ídit
ú inek. Má-li však tento Soudní dv r za to, že to okolnosti vyžadují, m že
pozastavení
na ídit odklad provád ní napadeného aktu.
napadeného aktu
P edb žná opat ení

2. Soudní dv r Evropské unie m že ve v cech, které mu byly p edloženy,
na ídit nezbytná p edb žná opat ení.
lánek III-380 (ex lánek 244 TEC)

Výkon rozsudk

Rozsudky Soudního dvora Evropské unie jsou vykonatelné za podmínek
stanovených v lánku III-401.
lánek III-381 (ex lánek 245 TEC)

Statut Protokolem . 3

X**/XX**
Statut Soudního dvora Evropské unie se stanoví protokolem.

Postup p i zm n

Ustanovení statutu lze s výjimkou hlavy I a lánku 64 zm nit evropským

Externí p eklad
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zákonem. P ijme se bu na žádost Soudního dvora a po konzultaci
s Komisí, nebo na návrh Komise a po konzultaci se Soudním dvorem.
Pododdíl 6
Evropská centrální banka

Rada guvernér

lánek III-382 (ex lánek 112 TEC)
XX*
1. Rada guvernér Evropské centrální banky se skládá z len Výkonné
rady Evropské centrální banky a z guvernér národních centrálních bank
lenských stát , na které se nevztahuje výjimka podle lánku III-197.

Výkonná rada

2. Výkonná rada se skládá z prezidenta, viceprezidenta a ty dalších
len .

lenové Výkonné rady
jsou jmenováni kvalif.
v tšinou z ad
uznávaných osob
s profesionální
zkušeností

Prezident, viceprezident a další lenové Výkonné rady jsou jmenováni
z uznávaných osob s profesionální zkušeností v m nových nebo
bankovních záležitostech Evropskou radou kvalifikovanou v tšinou na
doporu ení Rady, po konzultaci s Evropským parlamentem a Radou
guvernér Evropské centrální banky.

8 let, nikoli opakovan

Jejich funk ní období je osmileté; nemohou být jmenováni opakovan .

Jen ob ané EU

leny Výkonné rady mohou být pouze státní p íslušníci lenských stát .

P edseda Rady a
lánek III-383 (ex lánek 113 TEC)
komisa se mohou
ú astnit zasedání Rady 1. P edseda Rady a len Komise se mohou bez hlasovacího práva ú astnit
guvernér
zasedání Rady guvernér Evropské centrální banky.
P edseda Rady m že
p edkládat návrhy

P edseda Rady m že p edkládat Rad guvernér Evropské centrální banky
návrhy k projednání.

Prezident ECB je zván
k ú asti na p íslušných
zasedáních Rady

2. Prezident Evropské centrální banky je zván k ú asti na zasedáních
Rady, když Rada projednává záležitosti mající vztah k cíl m a k úkol m
Evropského systému centrálních bank.

Výro ní zpráva pro:
- Evropský parlament
- Radu
- Komisi
- Evropskou radu

3. Evropská centrální banka p edkládá výro ní zprávu o innosti
Evropského systému centrálních bank a o m nové politice za uplynulý a
b žný rok Evropskému parlamentu, Evropské rad , Rad a Komisi.
Prezident Evropské centrální banky tuto zprávu p edkládá Evropskému
parlamentu, který na jejím základ m že zahájit obecnou rozpravu a Rad .

Funkcioná i ECB
mohou vystoupit p ed

Prezident evropské centrální banky a další lenové Výkonné rady mohou
na žádost Evropského parlamentu nebo z vlastního podn tu vystoupit p ed
p íslušnými orgány Evropského parlamentu.

Externí p eklad
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p íslušnými výbory EP
Ú etní dv r
Úkoly:

Pododdíl 7
Ú etní dv r

lánek III-384 (ex lánek 248(2) – (7) TEC)
XX
- p ezkoumávání všech 1. Ú etní dv r p ezkoumává ú etnictví všech p íjm a výdaj Unie.
p íjm a výdaj , pokud P ezkoumává rovn ž ú etnictví všech p íjm a výdaj každé instituce
to není vylou eno
nebo jiného subjektu z ízeného Unií, pokud to akt z izující tuto instituci
nebo tento jiný subjekt nevylu uje.
- prohlášení o
v rohodnosti (každý
rok od 1994 v n m
Ú etní dv r uvedl
výhrady)
- p ezkoumávání
legality a ádnosti
ízení
- ohlašování
nesrovnalostí
- kontrola splatných
pohledávek a došlých
úhrad

Ú etní dv r p edkládá Evropskému parlamentu a Rad prohlášení o
v rohodnosti ú etnictví a o legalit a ádnosti podkladových operací, které
bude zve ejn no v Ú edním v stníku Evropské unie. Toto prohlášení m že
být dopln no zvláštním hodnocením ke každé hlavní oblasti innosti Unie.
2. Ú etní dv r p ezkoumává legalitu a ádnost p íjm a výdaj a
p esv d uje se o ádnosti finan ního ízení. Podává p itom zprávy
zejména o jakýchkoli nesrovnalostech.

Kontrola p íjm se provádí porovnáním splatných pohledávek a došlých
úhrad ve prosp ch Unie.
Kontrola výdaj se provádí porovnáním p ijatých závazk a poskytnutých
úhrad.
Kontroly mohou být provád ny p ed ú etní záv rkou p íslušného
rozpo tového roku.

- kontroly na základ
ú etních doklad a
inspekcí na míst
… v sou innosti
s vnitrostátními
kontrolními orgány

3. Kontrola se provádí na základ ú etních doklad a podle pot eby i na
míst v ostatních orgánech Unie, nebo v prostorách jakékoli instituce nebo
jiného subjektu, který spravuje p íjmy a výdaje jménem Unie a
v lenských státech, v etn prostor fyzických a právnických osob, které
p ijímají platby z rozpo tu. V lenských státech se kontrola provádí
v sou innosti s vnitrostátními orgány kontroly ú etnictví a nemají-li tyto
orgány pot ebné pravomoci, v sou innosti s p íslušnými vnitrostátními
místy. Ú etní dv r a vnitrostátní orgány kontroly ú etnictví lenských
stát spolupracují se vzájemnou d v rou a p i uznávání vzájemné
nezávislosti. Tyto orgány nebo útvary sd lí ú etnímu dvoru, zda se na
kontrole zamýšlejí podílet.
Ostatní orgány, instituce nebo jiné subjekty spravující p íjmy a výdaje
jménem Unie, fyzické nebo právnické osoby p ijímající platby z rozpo tu
a vnitrostátní orgány kontroly ú etnictví, nebo nemají-li pot ebné
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pravomoci, p íslušná vnitrostátní místa p edají Ú etnímu dvoru na jeho
žádost veškeré podklady a informace nezbytné pro spln ní jeho úkol .
P ístup k informacím
Evropské investi ní
banky

Právo Ú etního dvora na p ístup k informacím Evropské investi ní banky,
týkajícím se její innosti p i správ p íjm a výdaj Unie, bude upraveno
dohodou mezi Ú etním dvorem, bankou a Komisí. Ú etní dv r má právo
na p ístup k informacím, které jsou nutné pro p ezkoumání p íjm a
výdaj Unie spravovaných bankou i tehdy, pokud k takové dohod
nedojte.

- výro ní zpráva

4. Ú etní dv r vypracuje po skon ení každého rozpo tového roku výro ní
zprávu. Tato zpráva se p edkládá ostatním orgán m a zve ej uje se
v Ú edním v stníku Evropské unie spolu s odpov mi orgán na
p ipomínky Ú etního dvora.

- zvláštní zprávy

M že dále kdykoli p edkládat své p ipomínky k jednotlivým otázkám,
zejména ve form zvláštních zpráv a na žádost n kterého jiného orgánu
zaujímat stanoviska.

Výro ní zprávy
schvalovány v tšinou
hlas všech len

Výro ní zprávy, zvláštní zprávy a stanoviska p ijímá Ú etní dv r v tšinou
hlas všech svých len . M že nicmén vytvo it ze svého st edu senáty
pro p ijímání ur itých kategorií zpráv nebo stanovisek za podmínek
stanovených v jeho jednacím ádu.

- je nápomocen EP a
Rad

Je nápomocen Evropskému parlamentu a Rad
pravomocí p i kontrole pln ní rozpo tu.

Jednací ád po
schválení Radou

P ijme sv j jednací ád. Jednací ád vyžaduje schválení Radou.

Podmínky pro
zam stnání

lánek III-385 (ex lánek 247 TEC)
XX*
1. lenové Ú etního dvora jsou vybíráni z osob, které ve svých státech
pracují nebo pracovaly v orgánech vn jší kontroly ú etnictví nebo které
mají pro tuto funkci zvláštní kvalifikaci. Musí poskytovat veškeré záruky
nezávislosti.

- lenové musí mít
zvláštní kvalifikaci
- funk ní období 6 let,
je obnovitelné

p i výkonu jejich

2. lenové Ú etního dvora jsou jmenováni na dobou šesti let. Mohou být
jmenováni opakovan . Rada p ijme evropské rozhodnutí, jímž se stanoví
seznam len sestavený podle návrh podaných každým lenským státem.
Rozhoduje po konzultaci s Evropským parlamentem.

- p edseda volen na 3
lenové Ú etního dvora volí ze svého st edu p edsedu na dobu t í let.
roky, funk ní období je P edseda m že být zvolen opakovan .
obnovitelné
- naprostá nezávislost 3. lenové Ú etního dvora p i pln ní svých úkol nevyžadují ani
nep ijímají pokyny od žádné vlády ani jiného objektu. Zdrží se jakéhokoli
Externí p eklad
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jednání neslu itelného se svou funkcí.
- nesm jí vykonávat
jinou profesionální
innost

4. B hem funk ního období nesm jí lenové Ú etního dvora vykonávat
žádnou jinou výd le nou nebo nevýd le nou profesionální innost. P i
svém nástupu do funkce se slavnostn zavazují respektovat b hem výkonu
své funkce i po jejím ukon ení povinnosti vyplývající z jejich postavení,
- bezvadné a zdrženlivé zejména povinnost estného a zdrženlivého jednání p i p ijímání
jednání
n kterých funkcí nebo n kterých výhod po uplynutí funk ního období.
5. Mimo p ípady pravidelných obm n a smrti kon í výkon funkce len
- Soudní dv r EU m že Ú etního dvora odstoupením nebo odvoláním vyhlášeným Soudním
leny odvolávat
dvorem podle odstavce 6.
Doty ný len je nahrazen po zbývající ást funk ního období.
Mimo p ípady odvolání zastávají lenové Ú etního dvora svou funkci až
do okamžiku svého nahrazení.
- na žádost Ú etního
dvora m že Soudní
dv r EU odvolat lena
z jeho funkce a zbavit
ho nárok
Poradní instituce

Výbor region

6. len Ú etního dvora m že být odvolán ze své funkce a zbaven nároku
na d chod nebo jej nahrazující požitky jen v p ípad , že Soudní dv r na
žádost Ú etního dvora shledá, že p estal spl ovat podmínky nezbytné
k výkonu jeho funkce a neplní povinnosti vyplývající z jeho funkce.
ODDÍL 2
PORADNÍ INSTITUCE UNIE
Pododdíl 1
Výbor region
lánek III-386 (ex lánek 263 TEC)

Maximáln 350 len

U Po et len Výboru region nesmí p ekro it 350. Rada na návrh
Komise jednomysln p ijme evropské rozhodnutí stanovící složení
výboru.

Funk ní období 5 let, je lenové výboru a náhradníci jsou ve stejném po tu jmenováni na dobu
obnovitelné.
p ti let. Mohou být jmenováni opakovan . Nemohou být sou asn leny
Sou asn nemohou být Evropského parlamentu.
leny EP
leny vybírá Rada

Externí p eklad

XX Rada p ijme evropské rozhodnutí, jímž se stanoví seznam len a
náhradník sestavený podle návrh podaných každým lenským státem.
Uplynutím mandátu uvedeného v l. I-32(2), na jehož základ byli
navrženi, kon í funk ní období len výboru a lenové výboru jsou
stejným postupem nahrazeni na zbytek funk ního období.
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lánek III-387 (ex lánek 264 TEC)
P edseda a
Výbor region volí z ad svých len p edsedu a p edsednictvo na dobu
p edsednictvo voleni na dva a p l roku.
2½ roku
Svolává jej jeho p edseda na žádost Evropského parlamentu, Rady nebo
Komise. M že se také sejít z vlastního podn tu.
P ijme sv j jednací ád.
Konzultace

lánek III-388 (ex lánek 265 TEC)

- když je to stanoveno,
nebo v p ípad
zvláštního zájmu

Evropský parlament, Rada nebo Komise konzultují Výbor region
v p ípadech, kdy tak Ústava stanoví a ve všech ostatních p ípadech,
v nichž to n který z t chto orgán považuje za vhodné, zejména
v p ípadech týkajících se p eshrani ní spolupráce.

Lh ta pro stanoviska minimáln jeden m síc

Považuje-li to Evropský parlament, Rada nebo Komise za nutné, ur í
výboru pro p edložení jeho stanoviska lh tu nejmén jednoho m síce od
jejího oznámení p edsedovi. Po uplynutí stanovené lh ty mohou jednat i
bez tohoto stanoviska.

Výbor region m že
zaujmou vlastní
stanovisko, když je
konzultován Hosp. a
sociální výbor

Je-li konzultován Hospodá ský a sociální výbor, Evropský parlament,
Rada nebo Komise informují o tomto vyžádání stanoviska Výbor region .
Usoudí-li Výbor region , že jsou dot eny zvláštní regionální zájmy, m že
v této v ci zaujmout stanovisko. M že rovn ž zaujmout stanovisko
z vlastního podn tu.
Stanovisko výboru a zápis z jeho jednání se postupují Evropskému
parlamentu, Rad a Komisi.

Hosp. a soc. výbor

Maximáln 350 len

Pododdíl 2
Hospodá ský a sociální výbor
lánek III-389 (ex lánek 258 TEC)
U
Po et len Hospodá ského a sociálního výboru nesmí p ekro it 350.
Rada na návrh Komise jednomysln p ijme evropské rozhodnutí stanovící
složení výboru.

lánek III-390 (ex lánek 259 TEC)
XX
Funk ní období 5 let, je lenové Hospodá ského a sociálního výboru jsou jmenování na dobu p ti
obnovitelné
let. Mohou být jmenováni opakovan .
Externí p eklad
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Jmenuje Rada po
konzultaci s Komisí

Rada p ijme evropské rozhodnutí, jímž se stanoví seznam len sestavený
podle návrh podaných každým lenským státem.
Rada rozhoduje po konzultaci s Komisí. M že si vyžádat názor
evropských organizací, které p edstavují jednotlivá hospodá ská a sociální
odv tví, jichž se týkají innosti Unie.
lánek III-391 (ex lánek 260 TEC)

P edseda a
Hospodá ský a sociální výbor volí z ad svých len p edsedu a
p edsednictvo voleni na p edsednictvo na dobu dva a p l roku.
2½ roku
Svolává jej jeho p edseda na žádost Evropského parlamentu, Rady nebo
Komise. M že se také sejít z vlastního podn tu.
P ijme sv j jednací ád.
Konzultace
- když je to stanoveno,
nebo v p ípad
zvláštního zájmu

lánek III-392 (ex lánek 262 TEC)
Evropský parlament, Rada nebo Komise konzultují Hospodá ský a
sociální výbor v p ípadech, kdy tak Ústava stanoví. Tyto orgány mohou
výbor konzultovat, kdykoli to považují za vhodné. Výbor m že rovn ž
zaujmou stanovisko z vlastního podn tu.

Lh ta pro stanoviska – Považuje-li to Evropský parlament, Rada nebo Komise za nutné, ur í
minimáln jeden m síc výboru pro p edložení jeho stanoviska lh tu nejmén jednoho m síce od
jejího oznámení p edsedovi. Po uplynutí stanovené lh ty mohou jednat i
bez tohoto stanoviska.
Stanovisko výboru a zápis z jeho jednání se postupují Evropskému
parlamentu, Rad a Komisi.
Evropská investi ní
banka
Právní subjektivita
leny jsou lenské státy

Rada p ijímá zm ny
statutu jednomysln

Externí p eklad

ODDÍL 3
EVROPSKÁ INVESTI NÍ BANKA
lánek III-393 (ex lánek 266 TEC)
U*
Evropská investi ní banka má právní subjektivitu.
Jejími leny jsou lenské státy.
Statut Evropské investi ní banky se stanoví protokolem.
Evropským zákonem Rady lze zm nit statut Evropské investi ní banky.
Rada rozhoduje jednomysln bu na žádost Evropské investi ní banky a
po konzultaci s Evropským parlamentem a Komisí, nebo na návrh Komise
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a po konzultací s Evropským parlamentem a Evropskou investi ní bankou.
Role banky:

lánek III-394 (ex lánek 267 TEC)

- vyvážený a nerušený
rozvoj vnit ního trhu za
pomoci neziskových
p j ek

Úkolem Evropské investi ní banky je p ispívat k vyváženému a
nerušenému rozvoji vnit ního trhu v zájmu Unie; využívá k tomu jak
kapitálového trhu, tak vlastních zdroj . Za tím ú elem zejména
neziskovým poskytováním p j ek a záruk usnad uje financování dále
uvedených projekt ve všech odv tvích hospodá ství:

- rozvojové projekty

(a) projekt na rozvoj mén rozvinutých oblastí;

- modernizace nebo
konverze podnik
- nové innosti

(b) projekt na modernizaci nebo konverzi podnik nebo na vytvo ení
nových inností vyplývajících z vytvá ení nebo fungování vnit ního trhu,
které pro sv j rozsah nebo pro svou povahu nemohou být pln kryty
dostupnými finan ními prost edky v jednotlivých lenských státech;

- velké projekty
spole ného zájmu

(c) projekt spole ného zájmu více lenských stát , které pro sv j rozsah
nebo povahu nemohou být pln kryty dostupnými finan ními prost edky
v jednotlivých lenských státech.
P i pln ní svých úkol usnad uje Evropská investi ní banka financování
investi ních program s využitím strukturálních fond a dalších
finan ních nástroj Unie.

Rozhodovací postupy

ODDÍL 4
USTANOVENÍ SPOLE NÁ ORGÁN M, INSTITUCÍM
A JINÝM SUBJEKT M UNIE

Je požadována
jednomyslnost, když
chce Rada zm nit
návrh Komise

lánek III-395 (ex lánek 250 TEC)
1. Rozhoduje-li Rada na návrh Komise, m že takový návrh zm nit pouze
jednomyslným rozhodnutím, s výjimkou p ípad uvedených v láncích I55, I-56, l. III-396(10) a (13), lánku III-404 a l. III-405(2).

Dokud Rada
nerozhodne, m že
Komise sv j návrh
zm nit
ádný legislativní
postup

2. Dokud Rada nerozhodne, m že Komise kdykoli b hem postupu
vedoucího k p ijetí aktu Unie sv j návrh zm nit.

1. Komise p edloží
návrh EP a Rad

2. Komise p edloží Evropskému parlamentu a Rad návrh.

Externí p eklad

lánek III-396 (ex lánek 251 TEC)

ádný postup X**
1. P ijímají-li se podle Ústavy evropské zákony nebo rámcové zákony
ádným legislativním postupem, použijí se následující ustanovení.
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První tení
2. EP zaujme postoj a
postoupí Rad

3. Evropský parlament zaujme sv j postoj v prvním tení a postoupí jej
Rad .

3a. Rada p ijme kvalif. X 4. Schválí-li Rada postoj Evropského parlamentu, je doty ný akt p ijat
v tšinou = návrh je
ve zn ní odpovídajícím postoji Evropského parlamentu.
p ijat
3b. Rada nep ijme =
zaujme vlastní postoj
kvalif. v tšinou,
postoupí EP

5. Neschválí-li Rada postoj Evropského parlamentu, p ijme sv j postoj
v prvním tení a postoupí jej Evropskému parlamentu.

Komise informuje EP o 6. Rada podrobn informuje Evropský parlament o d vodech, na základ
svém postoji
kterých p ijala postoj v prvním tení. Komise podrobn informuje
Evropský parlament o svém postoji.
Jestliže do t í m síc
EP:

Druhé tení
7. Jestliže ve lh t t í m síc od tohoto postoupení Evropský parlament:

4a. schválí postoj Rady (a) schválí postoj Rady v prvním tení nebo nep ijme žádné usnesení,
= návrh je p ijat
pokládá se doty ný akt za p ijatý ve zn ní odpovídajícím postoji Rady;
4b. odmítne absolutní
(b) odmítne postoj Rady v prvním tení v tšinou hlas všech svých len ,
v tšinou len = návrh pokládá se navrhovaný akt za nep ijatý;
je zamítnut
4c. provede zm ny
(c) navrhne v tšinou hlas všech svých len zm ny postoje Rady
absolutní v tšinou =
v prvním tení, postoupí se zm n ný text Rad a Komisi, která k t mto
návrh je zaslán zp t
zm nám zaujme stanovisko.
Rad , Komise p edloží
stanovisko ke zm nám
Jestliže do t í m síc
Rada kvalif. v tšinou:
5a. schválí postoj EP =
návrh je p ijat
5b. neschválí postoj EP
= je svolán dohodovací
výbor
jednomyslnost, pokud
Komise zaujala
negativní stanovisko

Externí p eklad

X 8. Jestliže ve lh t t í m síc od obdržení zm n Evropského parlamentu
Rada kvalifikovanou v tšinou:
(a) schválí všechny tyto zm ny, pokládá se doty ný akt za p ijatý;
(b) neschválí všechny zm ny, svolá p edseda Rady po dohod s p edsedou
Evropského parlamentu ve lh t šesti týdn dohodovací výbor.
U 9. O návrzích zm n, k nimž Komise zaujala odmítavé stanovisko, Rada
rozhoduje jednomysln .
Dohodovací postup
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6. Dohodovací výbor
Stejný po et len
z Rady a EP se
dohodne na spole ném
textu: Rada kvalif.
v tšinou, EP v tšinou
len ve výboru
Lh ta: 6 týdn
Komise se ú astní
jednání výboru

X** 10. Dohodovací výbor, který se skládá z len Rady nebo z jejich
zástupc a ze stejného po tu len zastupujících Evropský parlament, má
za úkol dosáhnout p ijetí dohody o spole ném návrhu kvalifikovanou
v tšinou len Rady nebo jejich zástupc a v tšinou len zastupujících
Evropský parlament ve lh t šesti týdn od svého svolání, a to na základ
postoj Evropského parlamentu a Rady ve druhém tení.
11. Komise se ú astní jednání dohodovacího výboru a vyvíjí veškerou
innost pot ebnou ke sblížení postoj Evropského parlamentu a Rady.

12. Neschválí-li dohodovací výbor ve lh t šesti týdn od svého svolání
Není-li ob ma stranami spole ný návrh, pokládá se navrhovaný akt za nep ijatý.
ve výboru schválen =
návrh je zamítnut
Lh ta: 6 týdn
T etí tení
7. Spole ný text zaslán
Rad a EP. Rada jej
schválí kvalif. v tšinou
EP v tšinou
odevzdaných hlas .
Lh ta: 6 týdn

X 13. Schválí-li dohodovací výbor v této lh t spole ný návrh, mají
Evropský parlament, který se usnáší nadpolovi ní v tšinou odevzdaných
hlas a Rada, která rozhoduje kvalifikovanou v tšinou, ode dne tohoto
schválení šest týdn na to, aby p ijaly navrhovaný akt v souladu se
spole ným návrhem. Pokud tak neu iní, pokládá se navrhovaný akt za
nep ijatý.

Lh ty mohou být
prodlouženy

14. Lh ty t í m síc a šesti týdn uvedené v tomto lánku se prodlužují
z podn tu Evropského parlamentu nebo Rady, první nejvýše o jeden m síc
a druhá nejvýše o dva týdny.
Zvláštní ustanovení

Zvláštní pravidla, když
legislativní akt vychází
- z podn tu skupiny
stát
- doporu ení ECB
- žádosti Soudního
dvora

XX 15. Je-li evropský zákon nebo rámcový zákon v p ípadech uvedených
v Ústav podán k ádnému legislativnímu postupu z podn tu skupiny
lenských stát , na doporu ení Evropské centrální banky nebo na žádost
Soudního dvora, nepoužije se odstavec 2, druhá v ta odstavce 6 a
odstavec 9.

Komise je informována
a m že z vlastního
podn tu nebo na žádost
vydat své stanovisko

V takovém p ípad Evropský parlament a Rada p edají Komisi návrh aktu
i se svými postoji v prvním a druhém tení. Evropský parlament nebo
Rada mohou kdykoli b hem celého postupu požádat Komisi o stanovisko,
které m že Komise rovn ž vydat z vlastního podn tu. Pokud to pokládá za
nezbytné, m že se rovn podílet na innosti dohodovacího výboru podle
odstavce 11.

Externí p eklad
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Interinstitucionální
dohody
Komise, EP a Rada
mohou uzavírat
interinstitucionální
dohody
Evropská ve ejná
správa

lánek III-397 (ex lánek 218(1) TEC + nové ustanovení)
Evropský parlament, Rada a Komise se navzájem konzultují a vzájemnou
dohodou upravují zp soby své spolupráce. Za tím ú elem mohou
v souladu s Ústavou uzavírat interinstitucionální dohody, které mohou mít
závaznou povahu.
lánek III-398 (nový)

- podporuje orgány

X**
1. P i pln ní svých úkol se orgány, instituce a jiné subjekty Unie opírají o
otev enou, efektivní a nezávislou evropskou správu.

Legislativní akt p ijat
kvalif. v tšinou

2. V souladu se služebním ádem a pracovním ádem p ijatými na základ
lánku III-427 stanoví evropský zákon za tímto ú elem ustanovení.

Transparentnost

lánek III-399 (ex lánek 255 TEC)

Orgány, instituce a jiné
subjekty p ijmou vlastní
jednací ád
s ustanovením o
p ístupu ve ejnosti
k dokument m

1. Orgány, instituce a jiné subjekty Unie zajiš ují transparentnost své
innosti a podle lánku I-50 stanoví ve svých jednacích ádech zvláštní
ustanovení o p ístupu ve ejnosti ke svým dokument m. Soudní dv r
Evropské unie, Evropská centrální banka a Evropská investi ní banka
podléhají l. I-50(3) a tohoto lánku, pouze pokud vykonávají své správní
funkce.

Za zve ejn ní
dokument odpovídají
EP a Rada

2. Evropský parlament a Rada zajistí zve ejn ní dokument týkajících se
legislativního postupu za podmínek stanovených evropským zákonem
podle l. I-50(3).

Platy
Rada kvalif. v tšinou
rozhodne o:
- platech
- náhradách
- d chodech

lánek III-400 (ex lánky 210 a 247(8) TEC)
XX
1. Rada p ijme evropská na ízení a rozhodnutí, která stanoví:
(a) platy, náhrady a d chody p edsedy Evropské rady, p edsedy Komise,
ministra zahrani ních v cí Unie, len Komise, p edsed , len a
tajemník Soudního dvora Evropské unie a generálního tajemníka Rady;
(b) pracovní podmínky a zejména platy, náhrady a d chody p edsedy a
len Ú etního dvora;
(c) veškeré náhrady poskytované místo odm ny osobám uvedeným
v písmenech (a) a (b).
2. Rada p ijme evropská na ízení a rozhodnutí, která stanoví náhrady
len Hospodá ského a sociálního výboru.

Vykonatelnost akt

Externí p eklad

lánek III-401 (ex lánek 256 TEC)
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Akty ukládající pokuty Akty Rady, Komise nebo Evropské centrální banky, které ukládají
jsou vykonatelné, nikoli pen žitý závazek jiným osobám než lenským stát m, jsou podkladem pro
ale na lenských
výkon rozhodnutí.
státech
Výkon rozhodnutí se ídí pravidly ob anského procesního práva toho
státu, na jehož území se provádí. Doložku vykonatelnosti p ipojí po
p ezkoumání rozhodnutí, omezeném jen na ov ení pravosti, vnitrostátní
orgán, který k tomu ur í vláda každého lenského státu; jeho ur ení dá na
v domí Komisi a Soudnímu dvoru Evropské unie.
Jsou-li na žádost oprávn né strany spln ny tyto formální náležitosti, m že
tato strana v souladu s vnitrostátním právem požádat o výkon rozhodnutí
p ímo p íslušný orgán.
Výkon rozhodnutí m že být zastaven pouze na základ rozhodnutí
Soudního dvora Evropské unie. Ovšem pravomoc nad stížnostmi, že je
výkon rozhodnutí provád n nesprávn , mají soudy p íslušné zem .
Finance

Víceletý finan ní
rámec

Minimáln p t let

KAPITOLA II
FINAN NÍ USTANOVENÍ
ODDÍL 1
VÍCELETÝ FINAN NÍ RÁMEC
lánek III-402 (nový)
U***
1. Víceletý finan ní rámec se v souladu s lánkem I-55 stanoví nejmén
na dobu p ti let.

Stanoví horní hranice

2. Finan ní rámec stanoví výši ro ních horních hranic položek závazk

v oblasti výdaj

podle kategorie výdaj a ro ních horních hranic položek plateb. Kategorie
výdaj , kterých je omezený po et, odpovídají hlavním oblastem innosti
Unie.

Pro hladký pr b h
rozpo tového procesu

3. Finan ní rámec stanoví veškerá další ustanovení, která jsou pot ebná
pro hladký pr b h ro ního rozpo tového procesu.

Nebyl-li p ijat nový
finan ní rámec,
platnost starého se
prodlouží

4. Nebyl-li do uplynutí p edcházejícího finan ního rámce p ijat evropský
zákon Rady, který stanoví nový finan ní rámec, prodlouží se platnost
horní hranice a další ustanovení odpovídající poslednímu roku
p edcházejícího rámce až do p ijetí tohoto zákona.

Rada, Komise i EP
usnad ují dokon ení

5. Evropský parlament, Rada a Komise iní b hem celého procesu
vedoucího k p ijetí finan ního rámce všechna nezbytná opat ení

Externí p eklad
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procesu
Rozpo et

k usnadn ní úsp šného dokon ení tohoto procesu
ODDÍL 2
RO NÍ ROZPO ET UNIE
lánek III-403 (ex lánek 272(1) TEC)

Rozpo tový rok

Rozpo tový rok za íná 1. ledna a kon í 31. prosince.

Ustanovení o rozpo tu

lánek III-404 (ex lánek 272 TEC)
X** (od III-396 se ale odlišuje)
Evropský zákon stanoví ro ní rozpo et Unie v souladu s t mito
ustanoveními:

- stanovena zákonem
1. Každý orgán sestaví
odhad svých výdaj
2. Komise p ipraví
návrh rozpo tu …

1. Každý orgán sestaví p ed 1. ervencem p edb žný odhad svých výdaj
na p íští rozpo tový rok. Komise shrne tyto odhady do návrhu rozpo tu,
jež m že obsahovat odlišné odhady.
Návrh rozpo tu zahrnuje odhad p íjm a odhad výdaj .

… a p edloží do 1. zá í 2. Komise p edloží návrh obsahující p edlohu rozpo tu Evropskému
Rad a EP
parlamentu a Rad nejpozd ji do 1. zá í roku p edcházejícího roku, ve
kterém má být rozpo et pln n.
Komise m že p edlohu
m nit až do svolání
Komise m že p edlohu rozpo tu v pr b hu procesu m nit, a to až do
dohodovacího výboru
svolání dohodovacího výboru podle odstavce 5.
3. Rada postoupí sv j
postoj EP do 1. íjna

4a. EP schválí =
rozpo et je p ijat

3. Rada p ijme sv j postoj k p edloze rozpo tu a postoupí jej Evropskému
parlamentu nejpozd ji do 1. íjna roku p edcházejícího roku, ve kterém má
být rozpo et pln n. Podrobn informuje Evropský parlament o d vodech,
na základ kterých postoj p ijala.
4. Jestliže ve lh t ty iceti dvou dn od tohoto postoupení Evropský
parlament:
(a) schválí postoj Rady, je evropský zákon o rozpo tu p ijat;

4b. EP nerozhodne =
rozpo et je p ijat

(b) nep ijme žádné usnesení, pokládá se evropský zákon o rozpo tu za
p ijatý;

4c. EP návrh zm ní
v tšinou hlas všech
len = je svolán
dohodovací výbor,
pokud Rada všechny
zm ny EP neschválí

(c) p ijme zm ny v tšinou hlas všech svých len , postoupí se zm n ná
p edloha Rad a Komisi. P edseda Evropského parlamentu po dohod
s p edsedou Rady neprodlen svolá dohodovací výbor. Pokud však do
deseti dn od tohoto postoupení Rada Evropskému parlamentu sd lí, že
schvaluje všechny zm ny, dohodovací výbor se nesejde.

Externí p eklad
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5. Rada a EP se
dohodnou na spole né
p edloze do 21 dn –
kvalif. v tšinou v Rad ,
v tšinou len
zastupujících EP

5. Dohodovací výbor, který se skládá z len Rady nebo z jejich zástupc
a ze stejné po tu len zastupujících Evropský parlament, má za úkol
dosáhnout p ijetí dohody o spole né p edloze kvalifikovanou v tšinou
len Rady nebo jejich zástupc a v tšinou len zastupujících Evropský
parlament ve lh t dvaceti jednoho dne od svého svolání, a to na základ
postoj Evropského parlamentu a Rady.

Komise se ú astní
jednání dohod. výboru

Komise se ú astní jednání dohodovacího výboru a vyvíjí veškerou innost
pot ebnou ke sblížení postoj Evropského parlamentu a Rady.

Spole ná p edloha
musí být schválena do
14 dn – jinak viz
odstavec 8

6. Dohodne-li se dohodovací výbor ve lh t dvaceti jednoho dne podle
odstavce 5 na spole né p edloze, mají Evropský parlament a Rada ode dne
této dohody trnáct dní na to, aby spole nou p edlohu schválily.

6. Dohodovací výbor se
dohodne
6a. Ob strany
p edlohu schválí, jedna
nebo ob nep ijmou
rozhodnutí = rozpo et
je schválen

7. Jestliže ve lh t

6b. Ob strany
zamítnou, nebo jedna
zamítne, druhá
nep ijme rozhodnutí =
Komise p edloží nový
návrh
6c. EP zamítne =
Komise dá nový návrh
6d. EP schválí, Rada
zamítne = rozpo et je
p ijat
EP m že potvrdit
vlastní zm ny v tšinou
svých len a 60%
odevzdaných hlas ,
jinak z stává
v platnosti spole ná
p edloha
Dohodovací výbor se
nedohodne = Komise
p edloží novou
p edlohu rozpo tu

Externí p eklad

trnácti dn podle odstavce 6:

(a) Evropský parlament i Rada schválí spole nou p edlohu nebo
nep ijmou žádné rozhodnutí, nebo jestliže jeden z t chto orgán spole nou
p edlohu schválí, zatímco druhý nep ijme žádné rozhodnutí, pokládá se
evropský zákon o rozpo tu za p ijatý s kone nou platností v souladu se
spole nou p edlohou; nebo
(b) Evropský parlament, který se usnáší v tšinou hlas všech svých len i
Rada spole nou p edlohu zamítnou, nebo pokud jeden z t chto orgán
spole nou p edlohu zamítne, zatímco druhý nep ijme žádné rozhodnutí,
Komise p edloží novou p edlohu rozpo tu; nebo
(c) Evropský parlament, který se usnáší v tšinou hlas všech svých len ,
zamítne spole nou p edlohu, zatímco Rada ji schválí, Komise p edloží
novou p edlohu rozpo tu; nebo
(d) Evropský parlament schválí spole nou p edlohu, zatímco Rada ji
zamítne, Evropský parlament, který se usnáší v tšinou hlas všech svých
len a t íp tinovou v tšinou odevzdaných hlas , m že ve lh t trnácti
dn ode dne zamítnutí Radou rozhodnout o potvrzení všech nebo
n kterých zm n uvedených v odstavci 4(c). Není-li n která zm na
Evropského parlamentu potvrzena, zachová se postoj dohodnutý
dohodovacím výborem k rozpo tové linii, která je p edm tem zm ny.
Evropský zákon o rozpo tu se pokládá za p ijatý s kone nou platností na
tomto základ .
8. Nedohodne-li se dohodovací výbor ve lh t dvaceti jednoho dne podle
odstavce 5 na spole né p edloze, Komise p edloží novou p edlohu
rozpo tu.
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7. P edseda EP
prohlásí rozpo et za
p ijatý

9. Po ukon ení postupu uvedeného v tomto lánku prohlásí p edseda
Evropského parlamentu, že evropský zákon o rozpo tu je p ijat
s kone nou platností.

P íjmy a výdaje musí
být v rovnováze

10. Každý orgán vykonává pravomoci sv ené mu podle tohoto lánku p i
dodržování Ústavy a akt p ijatých na jejím základ , zejména pokud jde o
vlastní zdroje Unie a o rovnováhu p íjm a výdaj .
lánek III-405 (ex lánek 273 TEC)

Není-li ro ní rozpo et
p ijat, m že se každý
m síc vynaložit 1/12
rozpo tu na p edešlý
rok, ale ne více než je
navrženo v sou asné
p edloze rozpo tu

1. Pokud na za átku rozpo tového roku nebyl schválen evropský zákon o
rozpo tu s kone nou platností, mohou být výdaje provád ny podle kapitol
v souladu s evropským zákonem podle lánku III-412, a to každý m síc až
do výše jedné dvanáctiny položek zapsaných v doty né kapitole rozpo tu
p edešlého rozpo tového roku, p i emž tyto ástky nesmí p ekro it jednu
dvanáctinu položek p edpokládaných ve stejné kapitole p edlohy
rozpo tu.

Výdaje mohou
p ekro it 1/12, pokud
Rada p ijme rozhodnutí
na návrh Komise a EP
nerozhodne v tšinou
svých len o snížení
výdaj

X** (negativní spolurozhodnutí EP) 2. Rada m že na návrh Komise a za
p edpokladu dodržení ostatních podmínek uvedených v odstavci 1
p ijmout evropské rozhodnutí oprav ující k tomu, aby výdaje p ekro ily
jednu dvanáctinu, v souladu s evropským zákonem podle lánku III-412.
Rada toto rozhodnutí neprodlen postoupí Evropskému parlamentu.
Uvedené evropské rozhodnutí stanoví nezbytná opat ení, týkající se
zdroj , k použití tohoto lánku, v souladu s evropskými zákony
uvedenými v l. I-55(3) a (4).
Vstoupí v platnost t icet dn po svém p ijetí, pokud se v této lh t
Evropský parlament, který se usnáší v tšinou hlas všech svých len ,
nerozhodl tyto výdaje snížit.
lánek III-406 (ex lánek 271 TEC)

Výdaje mohou být
p evedeny

Za podmínek stanovených evropským zákonem podle lánku III-412 je
možné p evést položky nevy erpané do konce rozpo tového roku,
s výjimkou položek ur ených na výdaje na zam stnance, výlu n do
rozpo tu bezprost edn následujícího rozpo tového roku.
Položky jsou rozd leny do kapitol zahrnujících výdaje podle jejich druhu
nebo ur ení a dále roz len ny podle pot eby v souladu s evropským
zákonem podle lánku III-412.

EP, Rada, Komise a
Soudní dv r
v samostatných
oddílech rozpo tu
Externí p eklad

Výdaje:
- Evropského parlamentu,
- Evropské rady a Rady,
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- Komise a
- Soudního dvora Evropské unie
tvo í samostatné oddíly rozpo tu, aniž je dot en zvláštní režim stanovený
pro n které spole né výdaje.
Pln ní

ODDÍL 3
PLN NÍ ROZPO TU A ABSOLUTORIUM
lánek III-407 (ex lánek 274 TEC)

Komise a lenské státy
provád jí rozpo et

Komise plní rozpo et ve spolupráci s lenskými státy, v souladu
s evropským zákonem podle lánku III-412, na vlastní odpov dnost a
v mezích p id lených prost edk , v souladu se zásadou ádného
finan ního ízení. lenské státy spolupracují s Komisí, aby zajistily
využití prost edk v souladu s touto zásadou.

Kontrolní a auditorské
povinnosti lenských
stát Odpov dnosti a
pravidla pro orgány
Komise m že p evád t
prost edky mezi
kapitolami rozpo tu

Evropský zákon podle lánku III-412 stanoví pro lenské státy povinnost
kontrol a auditu p i pln ní rozpo tu, jakož i vyplývající odpov dnosti.
Stanoví odpov dnosti a podrobná pravidla, podle kterých se každý orgán
podílí na provád ní svých výdaj .

Záv re ný ú et

V rámci rozpo tu m že Komise v mezích a za podmínek stanovených
evropským zákonem podle lánku III-412 p evád t prost edky z jedné
kapitoly do druhé nebo z jedné jednotky nižšího len ní do druhé.

lánek III-408 (ex lánek 275 TEC)

Komise p edkládá
záv re ný ú et EP a
Rad

Komise p edkládá každoro n Evropskému parlamentu a Rad záv re ný
ú et operací provád ných v rámci rozpo tu za uplynulý rozpo tový rok.
Dále jim p edává finan ní rozvahu aktiv a pasiv Unie.

Hodnotící zpráva

Komise rovn ž p edkládá Evropskému parlamentu a Rad hodnotící
zprávu o financích Unie založenou na dosažených výsledcích, zejména ve
vztahu k zadání, které Evropský parlament a Rada uvedl na základ
lánku III-409.

Absolutorium
ED ud luje Komisi
absolutorium na
doporu ení Rady

Externí p eklad

lánek III-409 (ex lánek 276 TEC)

XX
1. Evropský parlament na doporu ení Rady ud luje Komisi absolutorium
za pln ní rozpo tu. Za tím ú elem Rada a poté Evropský parlament
p ezkoumávají záv re ný ú et, finan ní rozvahu a hodnotící zprávu podle
lánku III-408, výro ní zprávu Ú etního dvora, k níž jsou p ipojeny
odpov di kontrolovaných orgán na jeho zjišt ní, prohlášení uvedené v l.
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III-384(1) druhém pododstavci, jakož i p íslušné zvláštní zprávy ú etního
dvora.
EP se m že dotazovat
Komise

2. P ed ud lením absolutoria Komisi nebo z jiného d vodu v souvislosti
s výkonem svých rozpo tových pravomocí si m že Evropský parlament
vyžádat vystoupení Komise týkající se provád ní výdaj nebo fungování
systém finan ní kontroly. Komise podá Evropskému parlamentu na jeho
žádost všechny nezbytné informace.

Komise reaguje na
p ipomínky EP a Rady

3. Komise u iní všechna vhodná opat ení, aby vyhov la p ipomínkám
p ipojeným k rozhodnutí o ud lení absolutoria a dalším p ipomínkám
Evropského parlamentu, týkajícím se provád ní výdaj , jakož i
poznámkám provázejícím doporu ení k ud lení absolutoria, p ijatém
Radou.

Komise podá zprávu o
p ijatých opat eních

4. Na žádost Evropského parlamentu nebo Rady podá Komise zprávu o
opat eních u in ných s ohledem na tyto p ipomínky a poznámky zejména
o pokynech daných útvar m, které odpovídají za pln ní rozpo tu. Tyto
zprávy se p edávají rovn ž Ú etnímu dvoru.
ODDÍL 4
SPOLE NÁ USTANOVENÍ
lánek III-410 (ex lánek 277 TEC)

Rozpo et v eurech

Víceletý finan ní rámec a ro ní rozpo et se sestavují v eurech.
lánek III-411 (ex lánek 278 TEC)

Komise m že p evád t
aktiva mezi m nami
lenských stát

Komise m že za podmínky, že to oznámí p íslušným orgán m doty ných
lenských stát , p evád t aktiva v m n jednoho lenského státu do m ny
jiného lenského státu, pokud je to nezbytné k tomu, aby jich mohlo být
použito k cíl m stanoveným Ústavou. Komise se podle možností zdrží
provád ní takových p evod , má-li finan ní nebo likvidní aktiva v m n ,
kterou pot ebuje.
Komise jedná s každým dot eným lenským státem prost ednictvím
orgánu, který tento stát ur í. P i provád ní finan ních operací se obrací na
emisní banku p íslušného lenského státu nebo na jiné finan ní instituce,
které tento stát schválil.

Finan ní pravidla

lánek III-412 (ex lánek 279 TEC)
Nejd íve U*, potom X*
1. Evropský zákon stanoví:

- stanovena zákonem

(a) finan ní pravidla ur ující zejména podrobnosti týkající se sestavování

Externí p eklad
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a pln ní rozpo tu a p edkládání a auditu záv re ných ú t ;
(b) pravidla pro kontrolu odpov dnosti ú astník finan ních operací a
zejména schvalujících osob a ú etních.
Konzultace s Ú etním
dvorem

Evropský zákon se p ijme po konzultaci s Ú etním dvorem.

Až do r. 2007
rozhoduje rada
jednomysln

3. Ve všech p ípadech podle tohoto lánku rozhoduje do 31. prosince
2006 Rada jednomysln .

2. Rada p ijme na návrh Komise evropské na ízení, které stanoví
Pravidla o použití
podrobnosti a postup, kterými se rozpo tové p íjmy v rámci systému
vlastních zdroj jsou od vlastních zdroj Unie dávají k dispozici Komisi, jakož i opat ení, která se
r. 2007 p ijímána
v p ípad pot eby použijí ke krytí hotovostních nárok . Rada rozhoduje po
v Rad jednomysln
konzultaci s Evropským parlamentem a Ú etním dvorem.

lánek III-413 (nový)
Musí být pln ny právní Evropský parlament, Rada a Komise zajistí, aby Unie m la k dispozici
závazky
finan ní prost edky, které jí umožní plnit právní závazky v i t etím
stranám.
lánek III-414 (nový)
Pravidelná zasedání
Rady, EP a Komise o
rozpo tových
otázkách

Boj proti podvod m

V rámci rozpo tového procesu podle této kapitoly jsou z podn tu Komise
svolávána pravidelná setkání p edsed Evropského parlamentu, Rady a
Komise. P edsedové u iní všechna nezbytná opat ení k tomu, aby
prohloubili konzultace a sbližování postoj jednotlivých orgán , kterým
p edsedají, aby tak usnadnili provád ní této kapitoly.
ODDÍL 5
BOJ PROTI PODVOD M
lánek III-415 (ex lánek 280 TEC)
X**
1. Unie a lenské státy bojují proti podvod m a jiným protiprávním
jednáním poškozujícím nebo ohrožujícím finan ní zájmy Unie opat eními
p ijatými podle tohoto lánku. Tato opat ení mají odstrašující ú inek a
poskytují v lenských státech a ve všech orgánech, institucích a jiných
subjektech Unie ú innou ochranu.

lenské státy chrání
finan ní zájmy Unie
jako své vlastní

Externí p eklad

2. lenské státy p ijmou k zamezení podvod poškozujících nebo
ohrožujících finan ní zájmy Unie stejná opat ení, jaká p ijímají
k zamezení podvod poškozujících nebo ohrožujících jejich vlastní
finan ní zájmy.
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lenské státy
3. Aniž jsou dot ena ostatní ustanovení Ústavy, lenské státy koordinují
koordinují svou innost svou innost zam enou na ochranu finan ních zájm Unie proti
podvod m. Za tím ú elem organizují s Komisí úzkou a pravidelnou
spolupráci mezi p íslušnými orgány.
Akty jsou p ijímány
kvalif. v tšinou, po
4. K zajišt ní ú inné a rovnocenné ochrany v lenských státech a ve všech
konzultaci s Ú etním
orgánech, institucích a jiných subjektech Unie stanoví evropský zákon
dvorem
nebo rámcový zákon opat ení nezbytná k p edcházení a potírání podvod
poškozujících nebo ohrožujících finan ní zájmy Unie. P ijme se po
konzultaci s Ú etním dvorem.
Výro ní zpráva pro EP
a Radu
5. Komise každoro n p edkládá ve spolupráci s lenskými státy
Evropskému parlamentu a Rad zprávu o opat eních, která byla p ijata
k provedení tohoto lánku.
Posílená spolupráce

KAPITOLA III

Musí být v souladu s:

POSÍLENÁ SPOLUPRÁCE

- Ústavou a právem.
Zejména nesmí
narušovat:
- vnit ní trh
- hospodá skou,
sociální a územní
soudržnost
- obchod a
hospodá skou sout ž
Vzájemný respekt mezi
zú astn nými a
nezú astn nými státy

lánek III-416 (ex lánek 43 (b), (e) a (f) TEU)
Každá posílená spolupráce musí být v souladu s Ústavou a právem Unie.
Tato spolupráce nesmí narušovat vnit ní trh ani hospodá skou, sociální a
územní soudržnost. Nesmí vytvá et p ekážku ani diskriminaci v obchodu
mezi lenskými státy, ani mezi nimi vyvolávat narušení hospodá ské
sout že.
lánek III-417 (ex lánek 43(h) a 44(2) TEU)
Každá posílená spolupráce musí zachovávat pravomoci, práva a
povinnosti lenských stát , které se jí neú astní. Tyto státy pak nebrání
jejímu provád ní zú astn nými lenskými státy.
lánek III-418 (ex lánek 27D a 43B TEU a nová ustanovení)

Je otev ená pro
všechny lenské státy, a
to kdykoli a s výhradou
dodržení již p ijatých
pravidel

1. P i navázání je posílená spolupráce otev ená pro všechny lenské státy,
s výhradou dodržení p ípadných podmínek ú asti stanovených
povolujícím evropským rozhodnutím. Je pro n rovn ž otev ená kdykoli,
s výhradou dodržení, krom p ípadných uvedených podmínek, akt již
p ijatých v jejím rámci.

Ú astnit by se m lo co
nejvíce stát

Komise a lenské státy ú astnící se posílené spolupráce dbají na to, aby
podporovaly ú ast co nejv tšího po tu lenských stát .

EP je informován

2. Komise a p ípadn ministr zahrani ních v cí Unie pravideln informují

Externí p eklad
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Evropský parlament a Radu o vývoji posílené spolupráce.
lánek III-419 (ex lánek 27 C TEU a 11 TEC)

Rozhodovací postup:
lenské státy požádají
Komisi o navržení

X***/U
1. lenské státy, které si mezi sebou p ejí navázat posílenou spolupráci
v jedné z oblastí uvedených v Ústav , s výjimkou oblastí výlu né
pravomoci a spole né zahrani ní a bezpe nostní politiky, podají žádost
Komisi a up esní oblast a cíle navrhované posílené spolupráce. Komise
m že v tomto smyslu p edložit Rad návrh. Pokud Komise návrh
nep edloží, sd lí d vody daným lenským stát m.

X*** Povolení k zavedení posílené spolupráce vydá evropským
Rada povoluje na
základ kvalif. v tšiny a rozhodnutím Rada, která rozhoduje na návrh Komise a po obdržení
po souhlasu EP
souhlasu Evropského parlamentu.
V p ípad spol. zahr. a
bezp. politiky:
lenské státy adresují
svou žádost:
- Rad
- ministru zahrani í
- Komisi

2. Žádost lenských stát , které si p ejí mezi sebou navázat posílenou
spolupráci v rámci spole né zahrani ní a bezpe nostní politiky, se podává
Rad . Postoupí se ministru zahrani ních v cí Unie, který zaujme
stanovisko k souladu zamýšlené posílené spolupráce se spole nou
zahrani ní a bezpe nostní politikou Unie a Komisi, která zaujme
stanovisko zejména k souladu zamýšlené posílené spolupráce s ostatními
politikami Unie. Pro informaci se p edá i Evropskému parlamentu.

Rada povoluje
jednomysln , EP se
neangažuje

U Povolení k zavedení posílené spolupráce vydá evropským rozhodnutím
Rada, která rozhoduje jednomysln .

Žádost o ú ast:
1. oznámení Komisi
2. posouzení Komisí (v
p ípad nesouhlasu se
stanoviskem Komise se
m že lenský stát
obrátit na Radu)

1. Každý lenský stát, který si p eje ú astnit se probíhající posílené
spolupráce v jedné z oblastí podle l. III-419(1), oznámí sv j zám r Rad
a Komisi.

lánek III-420 (ex lánek 27 E TEU)

Ve lh t ty m síc ode dne p ijetí oznámení potvrdí Komise ú ast
doty ného lenského státu. V p ípad pot eby stanoví, že jsou spln ny
podmínky ú asti a p ijme p echodná opat ení, která jsou nezbytná pro
použití akt již p ijatých v rámci posílené spolupráce.
Usoudí-li však Komise, že podmínky ú asti spln ny nejsou, uvede, jaká
ustanovení mají být p ijata pro spln ní t chto podmínek a stanoví lh tu
pro op tovné p ezkoumání žádosti. Po uplynutí této lh ty žádost znovu
p ezkoumá v souladu s druhým pododstavcem. Pokud Komise soudí, že
podmínky ú asti stále nejsou spln ny, m že se doty ný lenský stát
obrátit v této v ci na Radu, která o žádosti rozhodne.

3. Rada rozhoduje
kvalif. v tšinou

Externí p eklad

XX/X Rada rozhoduje v souladu s l. I-44(3). Na návrh Komise m že
rovn ž p ijmout p echodná opat ení podle druhého pododstavce.
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Posílená spolupráce
v rámci spol. zahr. a
bezp. politiky: je
konzultován ministr
zahrani ních v cí

Spol. zahr. a bezp.
politika: Rada
rozhoduje jednomysln
Výdaje krom
správních náklad
- není-li stanoveno
jinak, hradí je
zú astn né státy

Doložka o prohloubení
pravomoci

2. Každý lenský stát, který si p eje ú astnit se probíhající posílené
spolupráce v rámci spole né zahrani ní a bezpe nostní politiky, oznámí
sv j zám r Rad , ministrovi zahrani ních v cí Unie a Komisi.
Rada potvrdí ú ast doty ného lenského státu po konzultaci s ministrem
zahrani ních v cí Unie a poté, co v p ípad pot eby stanoví, že jsou
spln ny podmínky ú asti. Rada m že na návrh ministra zahrani ních v cí
Unie rovn ž p ijmout nezbytná p echodná opat ení pro použití akt již
p ijatých v rámci posílené spolupráce. Pokud však Rada usoudí, že
podmínky ú asti spln ny nejsou, uvede, jaká ustanovení mají být p ijata
pro spln ní t chto podmínek a stanoví lh tu pro op tovné p ezkoumání
žádosti o ú ast.
U Pro ú ely tohoto odstavce rozhoduje Rada jednomysln a v souladu s l.
I-44(3).
lánek III-421 (ex lánek 44 A TEU)
Náklady, které vznikají z provád ní posílené spolupráce, s výjimkou
správních náklad orgán , hradí zú astn né lenské státy, pokud všichni
lenové Rady po konzultaci s Evropským parlamentem jednomysln
nerozhodnou jinak.

lánek III-422 (nový)

Rada m že rozhodnout
U 1. Stanoví-li n které ustanovení Ústavy, které m že být použito
jednomysln , že bude
rozhodovat kvalif.
v rámci posílené spolupráce, že Rada rozhoduje jednomysln , m že Rada
v tšinou
jednomysln v souladu s postupem podle l. I-44(3) p ijmout evropské
rozhodnutí o tom, že bude rozhodovat kvalifikovanou v tšinou.
Rada m že rozhodnout
U* 2. Stanoví-li n které ustanovení Ústavy, které m že být použito
jednomysln o
p echodu ze zvláštního v rámci posílené spolupráce, že Rada p ijímá evropské zákony nebo
na ádný legislativní
rámcové zákony zvláštním legislativním postupem, m že Rada
postup –
jednomysln v souladu s postupem podle l. I-43(3) p ijmout evropské
je konzultován EP
rozhodnutí o tom, že bude rozhodovat ádným legislativním postupem.
Rada rozhoduje po konzultaci s Evropským parlamentem.
Nikoli v oblasti obrany
3. Odstavce 1 a 2 se nepoužijí na rozhodnutí související s vojenstvím nebo
obranou.
lánek III-423 (ex lánek 45 TEU)
Rada a Komise zajiš ují Rada a Komise zajiš ují soudržnost mezi innostmi provád nými v rámci
Externí p eklad
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soudržnost

Francouzské zámo ské
departementy

posílené spolupráce a soudržnost t chto inností s politikami Unie a za
tímto ú elem spolupracují.
HLAVA VII
SPOLE NÁ USTANOVENÍ

lánek III-424 (ex lánek 299(2) a (3) TEC)
X*
Na návrh Komise a po S ohledem na strukturální sociální a hospodá skou situaci Guadeloupu,
konzultaci s EP stanoví Francouzské Guayany, Martiniku, Réunionu, Azor, Madeiry a Kanárských
Rada kvalif. v tšinou
ostrov , která je prohlubována jejich odlehlostí, ostrovní povahou, malou
zvláštní úpravu pro
rozlohou, složitým povrchem a podnebím a hospodá skou závislostí na
uplatn ní Ústavy
malém množství produkt , p i emž nem nnost a spolup sobení t chto
faktor vážným zp sobem ohrožuje jejich rozvoj, p ijímá Rada na návrh
Komise evropské zákony, rámcové zákony, na ízení a rozhodnutí,
zam ené zejména na vytvo ení podmínek pro uplatn ní Ústavy na tyto
regiony, v etn spole ných politik. Rozhoduje po konzultaci s Evropským
parlamentem.
Akty uvedené v prvním pododstavci se týkají zejména celní a obchodní
politiky, da ové politiky, svobodných pásem, zem d lské politiky a
politiky rybolovu, podmínek pro zásobování surovinami a základním
spot ebním zbožím, státní podpory a podmínek p ístupu ke strukturálním
fond m a horizontálním program m Unie.
Rada p ijme akty uvedené v prvním pododstavci s ohledem na zvláštní
charakter a omezení nejvzdálen jších region , aniž by narušila integritu a
soudržnost právního ádu Unie, v etn vnit ního trhu a spole ných politik.
Vlastnická práva
Vnitrostátní vlastnická
práva nejsou dot ena

lánek III-425 (ex lánek 295 TEC)
Ústava se nijak nedotýká úpravy vlastnictví uplat ované v lenských
státech.
lánek III-426 (ex lánek 282 TEC)

Unie m že kupovat
majetek a vystupovat
p ed soudem

Služební ád

Unie má v každém z lenských stát nejširší zp sobilost k práv m a
právním úkon m, jakou jejich vnitrostátní právo p iznává právnickým
osobám. M že zejména nabývat a prodávat movitý i nemovitý majetek a
vystupovat p ed soudem. Pro tento ú el je zastupována Komisí. Unie je
v otázkách spojených s fungováním jejích jednotlivých orgán
zastupována vzhledem k jejich správní samostatnosti každým z nich.
lánek III-427 (ex lánek 282 TEC)

X**
Kvalif. v tšinou v rámci Evropský zákon stanoví služební ád ú edník a pracovní ád ostatních
b žného legislativního zam stnanc Unie. P ijme se po konzultaci s dot enými orgány.
postupu
Externí p eklad
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lánek III-428 (ex lánek 284 TEC)
Komise m že
shromaž ovat veškeré
informace
Statistiky
Opat ení k vypracování
p ijata b žným
legislativním postupem
s kvalif. v tšinou
D v rnost

Prostá v tšina – K pln ní úkol , které jí jsou sv eny, m že Komise
shromaž ovat veškeré informace a provád t veškeré pot ebné kontroly
v mezích a za podmínek stanovených evropským na ízením nebo
rozhodnutím p ijatým Radou prostou v tšinou.
lánek III-429 (ex lánek 285 TEC)

X**
1. Aniž je dot en lánek 5 Protokolu o statutu Evropského systému
centrálních bank a Evropské centrální banky, stanoví evropský zákon nebo
rámcový zákon opat ení k vypracování statistik, jestliže je to nezbytné
k provád ní inností Unie.
2. P i vypracování statistik se dodržuje nestrannost, spolehlivost,
objektivita, v decká nezávislost, hospodárnost výdaj a d v rnost
statistických informací. Hospodá ským subjekt m p i tom nesmí
vzniknout nadm rné náklady.

lánek III-430 (ex lánek 287 TEC)
lenové orgán Unie, lenové výbor , jakož i ú edníci a jiní zam stnanci
Unie jsou povinni, a to i po skon ení svých funkcí, nevyzrazovat takové
informace, které jsou služebním tajemstvím, zejména údaje o podnicích, o
jejich obchodních stycích nebo o struktu e jejich náklad .
Smluvní odpov dnost

lánek III-431 (ex lánek 288 TEC)

Unie m že být in na
Smluvní odpov dnost Unie se ídí právem rozhodným pro p íslušnou
odpov dnou za škody a smlouvu.
smluvní odpov dnost
V p ípad mimosmluvní odpov dnosti nahradí Unie v souladu s obecnými
zásadami spole nými právním ád m lenských stát škody zp sobené
jejími orgány nebo jejími zam stnanci p i výkonu jejich funkce.
Odchyln od druhého pododstavce nahradí Evropská centrální banka
v souladu s obecnými zásadami spole nými právním ád m lenských
stát škody zp sobené jí nebo jejími zam stnanci p i výkonu jejich
funkce.
Osobní odpov dnost zam stnanc v i Unii se ídí služebním nebo
pracovním ádem, který se na n vztahuje.
Sídla
Externí p eklad

lánek III-432 (ex lánek 289 TEC)
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Ur ena vzájemnou
dohodou, viz Protokol 6
Jazyky
Rada rozhodne
jednomysln
Výsady a imunity

U
Sídlo orgán Unie ur í vlády lenských stát vzájemnou dohodou.
lánek III-433 (ex lánek 290 TEC)
U
Rada ministr p ijme jednomysln evropské na ízení, kterým se stanoví
pravidla pro používání jazyk v orgánech Unie, aniž je dot en statut
Soudního dvora Evropské unie.
lánek III-434 (ex lánek 291 TEC)
Unie požívá na území lenských stát výsad a imunit nezbytných k pln ní
svého poslání za podmínek stanovených v Protokolu o výsadách a
imunitách Evropské unie. Totéž platí pro Evropskou centrální banku a
Evropskou investi ní banku.
lánek III-435 (ex lánek 307 TEC)

Smlouvy mezi
lenskými státy a
t etími zem mi
uzav ené p ed r. 1958
nebo novými lenskými
státy p ed jejich
p istoupením nejsou
Ústavou dot eny
lenské státy ale
odstraní p ípadné
neslu itelnosti

Ústava:
- nezavazuje lenské
státy k poskytnutí
informací týkajících se
jejich vnitrostátní
bezpe nosti
- nebrání lenským
stát m rozhodovat o
výrob zbraní a
obchodu s nimi, pokud
se to nep ízniv
Externí p eklad

Práva a povinnosti vyplývající ze smluv uzav ených p ed 1. lednem 1958
nebo pro p istupující státy p ede dnem jejich p istoupení mezi jedním
nebo n kolika lenskými státy na jedné stran a jedním nebo n kolika
t etími zem mi na stran druhé nejsou Ústavou dot eny.
Pokud jsou uvedené smlouvy neslu itelné s Ústavou, použije doty ný
lenský stát i lenské státy všech vhodných prost edk k odstran ní
zjišt ných neslu itelností. V p ípad pot eby si lenské státy poskytnou
vzájemnou pomoc k dosažení tohoto cíle a zaujmou p ípadn spole ný
p ístup.
P i používání smluv uvedených v prvním pododstavci lenské státy
p ihlížejí k tomu, že výhody poskytované v Ústav každým z lenských
stát jsou nedílnou sou ástí Unie a jsou proto neodd liteln spojeny
s vytvo ením orgán , kterým byly pravomoci sv eny Ústavou a
s poskytováním shodných výhod všemi ostatními lenskými státy.
lánek III-436 (ex lánek 296 TEC)
U
1. Ústava nebrání použití t chto pravidel:
(a) žádný lenský stát není povinen poskytovat údaje, jejichž zp ístupn ní
podle jeho názoru odporuje podstatným zájm m jeho bezpe nosti;
(b) každý lenský stát m že u init opat ení, které považuje za nezbytná
k ochran podstatných zájm své bezpe nosti a která jsou spjata s výrobou
zbraní, st eliva a vále ného materiálu nebo obchodem s nimi; tato opat ení
nesmí nep ízniv ovlivnit podmínky hospodá ské sout že na vnit ním trhu
s výrobky, které nejsou ur eny výlu n k vojenským ú el m.
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nedotkne hospodá ské
sout že v nevojenských
oblastech
Zm ny v seznamu
vojenských výrobk se
stanovují jednomysln ,
na návrh Komise

Externí p eklad

2. Rada m že na návrh Komise jednomysln p ijmout evropské
rozhodnutí, kterým se m ní seznam výrobk , na n ž se vztahuje odstavec
1(b), ze dne 15. dubna 1958.
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ZÁV RE NÁ
USTANOVENÍ

ÁST IV:
OBECNÁ A ZÁV RE NÁ USTANOVENÍ

Zrušení d ív jších
smluv
Všechny d ív jší
smlouvy se zrušují,
v etn protokol ,
pokud nebyly zm n ny
nebo p evzaty touto
Ústavou

lánek IV-437 (nový)
Zrušení d ív jších smluv
1. Touto Smlouvou o Ústav pro Evropu se zrušují Smlouva o založení
Evropského spole enství, Smlouva o Evropské unii a za podmínek
uvedených v Protokolu o aktech a smlouvách, které doplnily nebo
pozm nily Smlouvu o založení Evropského spole enství a Smlouvu o
Evropské unii, akty a smlouvy, které je pozm nily nebo doplnily,
s výhradou odstavce 2 tohoto lánku.
2. Smlouvy o p istoupení:
(a) Dánského království, Irska a Spojeného království Velké Británie a
Severního Irska;
(b) ecké republiky;
(c) Špan lského království a Portugalské republiky;
(d) Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království a
(e) eské republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské
republiky, Litevské republiky, Ma arské republiky, Republiky Malta,
Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky
se zrušují.
Nicmén :
- ustanovení smluv uvedených v písmenech (a) až (d), která jsou p evzata
do Protokolu o smlouvách a aktech o p istoupení Dánského království,
Irska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, ecké
republiky, Špan lského království a Portugalské republiky, Rakouské
republiky, Finské republiky a Švédského království, nebo na n ž se
v tomto protokolu odkazuje, z stávají v platnosti a jejich právní ú inky
jsou zachovány v souladu s tímto protokolem;
- ustanovení smlouvy uvedené v písmenu (e), která jsou p evzata do
Protokolu o smlouv a aktu p istoupení eské republiky, Estonské
republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky,
Ma arské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky
Slovinsko a Slovenské republiky, nebo na n ž se v tomto protokolu

Externí p eklad
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odkazuje, z stávají v platnosti a jejich právní ú inky jsou zachovány
v souladu s tímto protokolem.
Právní kontinuita

lánek IV-438 (nový)
Nástupnictví a právní kontinuita

Je založena nová Unie

1. Evropská unie založená touto smlouvou je nástupkyní Evropské unie
založené smlouvou o Evropské unii a Evropského spole enství.

Veškerá práva a
povinnosti nadále platí,
pokud neporušují tuto
novou Ústavu

2. Orgány, instituce a jiné subjekty existující ke dni vstupu této smlouvy
v platnost vykonávají, s výhradou lánku IV-439, své pravomoci podle
této smlouvy ve složení k uvedenému dni, dokud nebudou p ijata nová
ustanovení za použití této smlouvy nebo do konce jejich funk ního
období.
3. Akty orgán , institucí a jiných subjekt p ijaté na základ smluv a akt
zrušených lánkem IV-437 z stávají v platnosti. Jejich právní ú inky jsou
zachovány až do jejich zrušení, zániku nebo pozm n ní za použití této
smlouvy. Totéž platí pro dohody uzav ené mezi lenskými státy na
základ smluv a akt zrušených lánkem IV-437.
Ostatní ásti acquis communautaire a acquis Unie, které existují
v okamžiku vstupu této smlouvy v platnost, zejména interinstitucionální
dohody, rozhodnutí a dohody zástupc vlád lenských stát , zasedajících
v Rad , smlouvy uzav ené lenskými státy, týkající se fungování Unie
nebo Spole enství nebo mající souvislost s jejich inností, prohlášení,
v etn prohlášení u in ných v rámci mezivládních konferencí, jakož i
usnesení nebo jiné postoje Evropské rady nebo Rady a ty, které se týkají
Unie nebo Spole enství a byly p ijaty vzájemnou dohodou lenských
stát , jsou rovn ž zachovány až do svého zrušení nebo pozm n ní.

Judikatura „ acquis“ je
4. Judikatura Soudního dvora Evropských spole enství a Soudu prvního
zachována
stupn , týkající se výkladu a uplat ování smluv a akt zrušených lánkem
IV-437, jakož i akt a smluv p ijatých k jejich uplat ování, obdobn
z stávají zdrojem výkladu práva Unie a zejména srovnatelných ustanovení
Ústavy.

5. Kontinuita právních a správních ízení zahájených p ed vstupem této
smlouvy v platnost je zajišt na v souladu s Ústavou. Orgány, instituce a
jiné subjekty odpov dné za tato ízení p ijmou za tímto ú elem všechna
nezbytná opat ení.
P echodná ustanovení

lánek IV-439 (nový)
P echodná ustanovení týkající se n kterých orgán

Protokol . 34 o

P echodná ustanovení týkající se složení Evropského parlamentu,
vymezení kvalifikované v tšiny v Evropské rad a v Rad , v etn p ípad ,

Externí p eklad
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p echodných
ustanoveních
Zem pisné území
Všechny lenské státy
(Rumunsko, Bulharsko
a Turecko podepsaly
smlouvu jako
kandidátské zem )

Francouzské zámo ské
departementy, Azory,
Madeira, Kanárské
ostrovy

kdy nehlasují všichni lenové Evropské rady i Rady a složení Komise,
v etn ministra zahrani ních v cí Unie stanoví Protokol o p echodných
ustanoveních týkajících se orgán a institucí Unie.
lánek IV-440 (ex lánek 299(2) a (3) TEC)
Územní p sobnost

U
1. Tato smlouva se vztahuje na Belgické království, eskou republiku,
Dánské království, Spolkovou republiku N mecko, Estonskou republiku,
eckou republiku, Špan lské království, Francouzskou republiku, Irsko,
Italskou republiku, Kyperskou republiku, Lotyšskou republiku, Litevskou
republiku, Lucemburské velkovévodství, Ma arskou republiku,
Republiku Malta, Nizozemské království, Rakouskou republiku, Polskou
republiku, Portugalskou republiku, Republiku Slovinsko, Slovenskou
republiku, Finskou republiku, Švédské království a Spojené království
Velké Británie a Severního Irska.
2. Tato smlouva se vztahuje na Guadeloupe, Francouzskou Guayanu,
Martinik, Réunion, Azory, Madeiru a Kanárské ostrovy podle lánku III424.

P idružení

3. Na zámo ské zem a území uvedené na seznamu v p íloze II se vztahuje
zvláštní systém p idružení, který je vymezen v ásti III hlav IV této
smlouvy.

Nevztahuje se na
zámo ské zem
Spojeného království

Tato smlouva se nevztahuje na zámo ské zem a území, jež udržují
zvláštní vztahy se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska
a jež nejsou uvedeny na tomto seznamu.

Vztahuje se na
evropská území
zastupovaná lenským
státem

4. Tato smlouva se vztahuje na evropská území, za jejichž vn jší vztahy
p evzal odpov dnost lenský stát.

Alandy

5. Tato smlouva se vztahuje na Alandy s odchylkami, jež byly p vodn
uvedeny ve smlouv uvedené v l. IV-437(2)(d) Ústavy a jež byly
p evzaty do hlavy V oddílu 5 Protokolu o smlouvách a aktech o
p istoupení Dánského království, Irska a Spojeného království Velké
Británie a Severního Irska, ecké republiky, Špan lského království a
Portugalské republiky a Rakouské republiky, Finské republiky a
Švédského království.
6. Odchyln od odstavc 1 až 5 se:

Ústava se nevztahuje
Externí p eklad

(a) tato smlouva nevztahuje na Faerské ostrovy;
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na Faerské ostrovy (ani
na Grónsko, protože to
není evropské území)
Nevztahuje se na
výsostní území
Spojeného království na
Kypru

(b) tato smlouva vztahuje na výsostné oblasti Spojeného království Velké
Británie a Severního Irska na Kypru, Akrotiri a Dhekelii jen v mí e
nezbytné pro zajišt ní uplat ování režimu, který byl p vodn stanoven
v Protokolu o výsostných oblastech Spojeného království Velké Británie a
Severního Irska na Kypru, p ipojeném k aktu o p istoupení, jenž je
nedílnou sou ástí smlouvy uvedené v l. IV-437(2)(e) Ústavy a který byl
p evzat do ásti II hlavy III Protokolu o smlouv a aktu o p istoupení
eské republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské
republiky, Litevské republiky, Ma arské republiky, Republiky Malta,
Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky;

áste n se vztahuje na
(c) tato smlouva vztahuje na britské Normanské ostrovy a ostrov Man jen
ostrov Man a
v mí e nezbytné pro zajišt ní uplat ování režimu, který byl pro tyto
Normanské ostrovy
ostrovy p vodn stanoven ve smlouv uvedené v l. IV-437(2)(a) Ústavy
pro Evropu a který byl p evzat do hlavy II oddílu 3 Protokolu o
smlouvách a aktech o p istoupení Dánského království, Irska a Spojeného
království Velké Británie a Severního Irska,
ecké republiky,
Špan lského království a Portugalské republiky a Rakouské republiky,
Finské republiky a Švédského království.
Evropská rada m že
jednomysln zm nit
7. Evropská rada m že z podn tu doty ného lenského státu p ijmout
statut OCT
evropské rozhodnutí, kterým se v i Unii m ní status dánské, francouzské
nebo nizozemské zem nebo území uvedených v odstavcích 2 a 3.
Evropská rada rozhoduje jednomysln po konzultací s Komisí.
Regionální unie
Benelux je uznáván
- beze zmínky o unii
severských stát
Protokoly mají stejné
právní postavení jako
lánky smlouvy
Staré protokoly se
zrušují, pokud zde
nejsou p iloženy
Pozm

ování smlouvy

Externí p eklad

lánek IV-441 (ex lánek 306 TEC)
Regionální unie
Tato smlouva nebrání existenci ani napl ování regionálních unií mezi
Belgií a Lucemburskem nebo mezi Belgií, Lucemburskem a
Nizozemskem, pokud k dosažení cíl t chto unií nedosta uje používání
této smlouvy.
lánek IV-442 (ex lánek 311 TEC)
Protokoly a p ílohy
Protokoly a p ílohy této smlouvy tvo í její nedílnou sou ást.

lánek IV-443 (ex lánek 48 TEU)
ádný postup pro p ijímání zm n
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lenské státy, EP a
Komise mohou
navrhovat zm ny

1. Vláda kteréhokoli lenského státu, Evropský parlament nebo Komise
mohou Rad p edkládat návrhy na zm nu této smlouvy. Tyto návrhy
p edá Rada Evropské rad a oznámí se vnitrostátním parlament m.

Evropská rada
rozhodne prostou
v tšinou o p ezkoumání
zm n

Prostá v tšina - 2. P ijme-li Evropská rada po konzultaci s Evropským
parlamentem a Komisí prostou v tšinou kladné rozhodnutí ve vztahu
k p ezkoumání navrhovaných zm n, svolá p edseda Evropské rady
konvent složený ze zástupc vnitrostátních parlament , hlav stát nebo
p edsed vlád lenských stát , Evropského parlamentu a Komise.
Institucionální zm ny v m nové oblasti jsou rovn ž konzultovány
s Evropskou centrální bankou.
U v konventu - Konvent p ezkoumá návrhy zm n a konsensem p ijme
doporu ení pro konferenci zástupc vlád lenských stát podle odstavce 3.

Je svolán konvent

Prostá v tšina a *** Evropská rada m že po obdržení souhlasu
EP m že vetovat
Evropského parlamentu prostou v tšinou rozhodnout, že konvent nesvolá,
rozhodnutí NESVOLAT pokud to není od vodn né rozsahem navrhovaných zm n. V tomto
konvent
p ípad vymezí Evropská rada mandát pro konferenci zástupc vlád
lenských stát .
Zm ny p ijímány
„ spole nou dohodou“
Ratifikace všemi
lenskými státy

3. Konferenci zástupc vlád lenských stát svolá p edseda Rady, aby se
spole n dohodly zm ny, které mají být v této smlouv provedeny.
Zm ny vstoupí v platnost po ratifikaci všemi lenskými státy v souladu
s jejich ústavními p edpisy.

4. Pokud po dvou letech od podpisu smlouvy pozm ující tuto smlouvu
Pokud do 2 let zm nu ratifikovaly uvedenou smlouvu ty i p tiny lenských stát a jeden nebo
více lenských stát se p i její ratifikaci setkalo s obtížemi, bude se touto
neratifikuje 20%
lenských stát , sejdou otázkou zabývat Evropská rada.
se p edsedové vlád
lánek IV-444 (nový)
Doložka o prohloubení
Zjednodušený postup p i p ijímání zm n
pravomoci
Evropská rada m že
jednomyslným
rozhodnutím p ejít
z jednomyslnosti na
kvalif. v tšinu
Nikoli ale v oblasti
obrany
Evropská rada m že
jednomyslným
rozhodnutím p ejít na
ádný legislativní
postup
Externí p eklad

U*** (veto) 1. Stanoví-li se v ásti III, že Rada rozhoduje v ur ité oblasti
nebo v ur itém p ípad jednomysln , m že Evropská rada p ijmout
evropské rozhodnutí, které Rad umožní v této oblasti nebo v tomto
p ípad rozhodovat kvalifikovanou v tšinou.
Tento odstavec se nepoužije na rozhodnutí související s vojenstvím nebo
obranou.
U*** (veto) 2. Stanoví-li se v ásti III, že Rada p ijímá evropské zákony
nebo rámcové zákony zvláštním legislativním postupem, m že Evropská
rada p ijmout evropské rozhodnutí, kterým umožní p ijímat tyto evropské
zákony nebo rámcové zákony ádným legislativním postupem.
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Kterýkoli vnitrostátní
parlament m že toto
rozhodnutí vetovat

3. Každá iniciativa Evropské rady na základ odstavc 1 nebo 2 se oznámí
vnitrostátním parlament m. Vysloví-li vnitrostátní parlament ve lh t do
šesti m síc od tohoto oznámení sv j nesouhlas, evropské rozhodnutí
uvedené v odstavcích 1 a 2 se nep ijme. Není-li nesouhlas vysloven,
Evropská rada m že toto rozhodnutí p ijmout.

Je zapot ebí souhlasu
EP daného absolutní
v tšinou jeho len

Evropská rada rozhoduje o p ijetí evropských rozhodnutí uvedených
v odstavcích 1 a 2 jednomysln po obdržení souhlasu Evropského
parlamentu, který se usnáší v tšinou hlas všech svých len .

Snadné zm ny
vnit ních politik

lánek IV-445 (nový)
Zjednodušený postup pro p ijímání zm n týkajících se vnit ních politik a
inností Unie
U*
1. Vláda každého lenského státu, Evropský parlament nebo Komise
mohou p edložit Evropské rad návrhy na zm nu všech nebo ásti
ustanovení ásti III hlavy III, které se týkají vnit ních politik Unie.

Nevyžaduje se svolání
mezivládní konference
O zm n ásti III hlavy
III (vnit ní politiky)
rozhodne Evropská
rada jednomysln

2. Evropská rada m že p ijmout evropské rozhodnutí o zm n všech
ustanovení ásti III hlavy III nebo jejich ástí. Evropská rada rozhoduje
jednomysln po konzultaci s Evropským parlamentem a Komisí a
v p ípad institucionálních zm n v m nové oblasti s Evropskou centrální
bankou.

Zm ny musí být
schváleny lenskými
státy…
… a nesm jí zvýšit
pravomoci EU

Toto evropské rozhodnutí vstoupí v platnost až po schválení lenskými
státy v souladu s jejich ústavními p edpisy.

Doba trvání
Doložka „navždy“
Ratifikace a vstup
v platnost
Smlouva musí být
ratifikována všemi
lenskými státy
Den o ekávaného
vstupu v platnost: 1.
listopad 2006

3. Evropské rozhodnutí podle odstavce 2 nesmí zvýšit pravomoci sv ené
Unii touto smlouvou.
lánek IV-446 (ex lánky 51 TEU a 312 TEC)
Doba trvání
Tato smlouva se uzavírá na dobu neur itou.
lánek IV-447 (ex lánky 52 TEU a 313 TEC)
Ratifikace a vstup v platnost
1. Tato smlouva bude ratifikována Vysokými smluvními stranami
v souladu s jejich ústavními p edpisy. Ratifika ní listiny budou uloženy u
vlády Italské republiky.
2. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem 1. listopadu 2006 za
p edpokladu, že budou uloženy všechny ratifika ní listiny, nebo nestane-li
se tak, prvním dnem druhého m síce následujícího po uložení ratifika ní
listiny tím signatá ským státem, který tak u iní jako poslední.
lánek IV-448 (ex lánky 53 TEU a 314 TEC)
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Jazyky
Všechny verze jsou
rovnocenné (ale
v p ípad pochybností
týkajících se p ekladu
je dobré obrátit se na
francouzskou verzi)

P vodní zn ní a p eklady
1. Tato smlouva, sepsaná v jediném vyhotovení v jazyce anglickém,
eském, dánském, estonském, finském, francouzském, irském, italském,
litevském, lotyšském, ma arském, maltském, n meckém, nizozemském,
polském, portugalském, eckém, slovenském, slovinském, špan lském a
švédském, p i emž všechna zn ní mají stejnou platnost, bude uložena
v archivu vlády Italské republiky, která p edá její ov ený opis všem
vládám ostatních signatá ských stát .
2. Tato smlouva m že být rovn ž p eložena do jakéhokoliv jazyka
ur eného lenskými státy z t ch jazyk , jež jsou podle ústavního ádu
lenských stát ú edními jazyky na jejich celém území nebo jeho ásti.
Doty ný lenský stát p edá ov ený opis t chto p eklad , který bude
uložen v archivu Rady.
NA D KAZ EHOŽ p ipojili níže podepsaní zplnomocn ní zástupci
k této smlouv své podpisy.
V … dne …
___________________
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Spolupráce postavená
na vnitrostátních
demokraciích

Alternativní zpráva
EVROPA DEMOKRACIÍ

Úkol Konventu nebyl
dokon en

Promeškané poselství Laekenu. Nem žeme jako lenové Konventu
schválit návrh Ústavy pro Evropu. Nespl uje požadavky Prohlášení
z Laekenu z prosince 2001.

Unie není blíže svým
ob an m

Toto prohlášení proklamuje: „Unie se musí více p iblížit svým
ob an m“. V tší rozhodovací pravomoc p evád ná z lenských stát na
Unii v oblasti trestního soudnictví a v nových oblastech vnit ní politiky
Unii více vzdálí.

Neexistuje jasná d lba
pravomocí … a Soudní
dv r EU rozhoduje
(bude naklon n v tší
integraci)

Prohlášení z Laekenu dále požaduje, aby „byla d lba pravomocí
transparentn jší“. Ovšem nová kategorie ´sdílené pravomoci´ nedává
žádnou jistotu, jak má být pravomoc sdílena, zejména když bude
lenským stát m zakázáno p ijímat v t chto oblastech legislativní akty,
jestliže se rozhodne tak u init Unie. O p ípadných pochybnostech bude
rozhodovat Soudní dv r v Lucemburku.

Unie je p íliš
byrokratická

Prohlášení z Laekenu popisuje Unii jako „chovající se p íliš
byrokraticky“. Návrh Ústavy ne eší osud 100.000 nahromad ných
stránek acquis communautaire a navrhuje nový právní nástroj,
´nelegislativní akt´, kterým m že nevolená Komise p ijímat závazné
zákony.

Nešikovné a nepružné
orgány

Prohlášení z Laekenu požaduje, aby „evropské orgány byly mén
nešikovné a nepružné“. Ústava ale ud luje více pravomocí všem
stávajícím orgán m EU a vytvá í Evropu p edsed , s v tším po tem
pracovních míst pro politiky a menším vlivem pro lidi.

Evropa p edsed
Menší vliv
vnitrostátních
parlament
Žádná opravdová
zásada subsidiarity
V tší pravomoc
orgán m, které se
podílely na špatném
ízení, plýtvání a
podvodech

Prohlášení z Laekenu poukazuje na význam vnitrostátních parlament a
Smlouva z Nice „zd raznila pot ebu p ezkoumat jejich roli
v evropské integraci“. Vnitrostátní parlamenty ztrácejí vliv ve prosp ch
Komise, Evropského parlamentu a Evropské rady. Jejich navrhovaná nová
role ´p i zabezpe ování´ shody se zásadou subsidiarity není ve skute nosti
ni ím jiným než požadavkem, který m že Komise ignorovat. lenským
stát m nebude navrácena jediná pravomoc.
Prohlášení z Laekenu volá po „v tší transparentnosti a efektivnosti“
v Unii. Ústava koncentruje v tší výkonnou a rozpo tovou pravomoc
v t ch orgánech EU, které byly d jišt m opakovaných a pokra ujících
skandál kv li špatnému ízení, plýtvání a podvod m.
Prohlášení z Laekenu po ítá s možností ústavy: „Vyvstává závažná
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Bez studia alternativ
ústavy

otázka, zda toto zjednodušení a p eskupení nepovede nakonec
k p ijetí ústavního textu Unie“ . Možnost, že by byly existující
mezivládní smlouvy transformovány na novou evropskou ústavu, byla
rychle využita, ale bez jakéhokoliv studia alternativní nabídky i
dlouhodobých d sledk takového po inu.

Ústava vytvá í
centralizovaný stát

Nakonec také platí, že prvo adým cílem prohlášení z Laekenu byla
demokratická Evropa. Návrhem Ústavy se vytvá í nový centralizovaný
evropský stát, který bude mocn jší, vzdálen jší, který bude mít více
politik , více byrokracie a ve kterém bude v tší odstup mezi vládci a
ovládanými. Smlouva o Euratomu byla do Ústavy vnesena na poslední
chvíli, aniž m la n jaká pracovní skupina as ji p ezkoumat.

Nedemokratický
p ístup:

Návrh Ústavy EU nebyl v bec p ipravován na základ normálních
demokratických metod

- uchaze i o lenství
vliv nem li

- se zem mi ucházejícími se o lenství bylo v prezidiu jednáno jako
s pozorovateli a nem ly v tomto procesu skute né slovo,

- jen t i nejv tší
politická seskupení

- v mocném prezidiu byla zastoupena jen 3 politická seskupení, která
sestavila návrh výsledného zn ní,

- bez normálního
politického procesu

-

- bez zastoupení

- v Konventu nebyli žádní lenové, kte í by zatupovali polovinu
obyvatelstva, která odmítla Maastrichtskou smlouvu ve Francii nebo
Smlouvu z Nice v Irsku. Ani jednomu euroskeptikovi i eurorealistovi
nebylo dovoleno sledovat nebo se ú astnit práce prezidia, ani žádného
z jemu nápomocných sekretariát .

len m bylo up eno právo na p eklad, distribuci, projednávání a
hlasování o jejich pozm ovacích návrzích

M l by být svolán nový Giscard v Konventu nedovolil demokratický p ístup a normální hlasování.
konvent
Návrh Ústavy je v rozporu se všemi demokratickými zásadami.
Požadujeme nový návrh, vypracovaný daleko více reprezentativním
konventem, demokratickým co do obsahu i postup .
15 bod pro Evropu
demokracií

Proto zde p edkládáme k úvaze p edsed m našich vlád a dalším
našim stoupenc m z ad ob an následujících 15 bod .

EU postavena na
meziparlamentní
spolupráci

1. EVROPA DEMOKRACIÍ. Evropská unie (EU) nebude mít ústavu.
Místo toho by m la být Evropa uspo ádána na meziparlamentním
principu, prost ednictvím Smlouvy o evropské spolupráci. Ta vytvo í
Evropu demokracií (ED), která nahradí stávající EU. Má-li EU dostat
nové jméno, m lo by to být Evropa demokracií.

EU by se m la
zam ovat jen na

2. ÚTLÁ SMLOUVA. Stávající soubor 100.000 stránek acquis
communautaire, pokrývající EU a Evropský hospodá ský prostor, musí
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problematiku
p ekra ující hranice

být radikáln zjednodušen. Pozornost by se m la místo toho zam ovat na
problematiku p ekra ující hranice, kterou nemohou jednotlivé vnitrostátní
parlamenty samy efektivn
ešit. Otázky subsidiarity budou ešit
vnitrostátní parlamenty.

Otev ená všem
demokratickým zemím

3. OTEV ENÁ VŠEM DEMOKRACIÍM. lenství v ED bude otev eno
každému demokratickému evropskému státu, který je signatá em a pln
respektuje Evropskou úmluvu o lidských právech.

Jednoduché
rozhodování:
- dva druhy
legislativních akt
- v tšina = 75% zemí

4. ZJEDNODUŠENÝ ROZHODOVACÍ PROCES. 30 r zných zp sob
rozhodování, které v sou asnosti v EU existují, bude omezeno na dva:
zákony a doporu ení. Když bude p íslušné hlasování podmín no
kvalifikovanou v tšinou, bude p edm tný návrh vyžadovat podporu 75%
hlas odevzdaných pro, pokud nebude uvedeno jinak.

Vnitrostátní parlamenty 5. VETO V ŽIVOTN D LEŽITÝCH OTÁZKÁCH. Zákony budou
mají právo veta
platné jen po schválení vnitrostátními parlamenty. Vnitrostátní parlament
bude mít v otázce, kterou považuje za d ležitou, právo veta.
Legislativní innost jen
v záležitostech
6. SPOLE NÉ OTÁZKY ZÁSADNÍHO VÝZNAMU. Zákony budou
spole ného zájmu
obsahovat pravidla pro spole ný trh a ur ité spole né minimální standardy
na ochranu zam stnanc , spot ebitel , zdraví, bezpe nosti a životního
prost edí. V ostatních oblastech bude mít ED pravomoc vydávat lenským
Vždy se používají
stát m doporu ení a lenské státy budou mít vždy právo p ijmout vyšší
minimální standardy
standardy.
Skupina zemí se m že
zapojit do užší
7. PRUŽNÁ SPOLUPRÁCE. ED m že jednomysln schvalovat pružnou
spolupráci zemí, které se budou chtít zapojit do užší spolupráce. ED bude
spolupráce
také uznávat a podporovat další celoevropské organizace, jako je Rada
Evropy.
Veškerá zasedání a
8. OTEV ENOST A TRANSPARENTNOST. Rozhodovací proces a
dokumenty jsou
ve ejné, pokud kvalif.
p íslušné dokumenty budou otev ené a p ístupné, pokud nebude
v tšina nerozhodne o
kvalifikovanou v tšinou potvrzen rozumný d vod pro výjimku.
výjimce
Jednoduchý zp sob
hlasování:
- jedna zem jeden hlas
- v tšina = 75% zemí
p edstavujících 50%
obyvatel EU
Vnitrostátní
parlamenty:
- volí vlastního
komisa e
- volí spole n
Externí p eklad

9. JASNÝ ZP SOB HLASOVÁNÍ V RAD . V Rad bude fungovat
zjednodušený systém hlasování, který m že být založen na tom, že každý
lenský stát bude mít v Rad ED jeden hlas. Rozhodnutí p ijímané
kvalifikovanou v tšinou bude vyžadovat podporu zemí p edstavujících
více jak polovinu celkového obyvatelstva ED.
10. VNITROSTÁTNÍ PARLAMENTY VOLÍ KOMISI. Každý
vnitrostátní parlament by m l zvolit svého lena Komise. Komisa se bude
ú astnit jednání evropských kontrolních výbor
p i p íslušném
vnitrostátním parlamentu. Vnitrostátní parlamenty budou mít pravomoc
svého Komisa e odvolat. P edseda Komise bude volen vnitrostátními
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p edsedu Komise
- p ijímají ro ní
legislativní program

parlamenty. Vnitrostátní parlamenty budou ur ovat ro ní legislativní
program a Komise pak bude fungovat jako sekretariát Rady a
vnitrostátních parlament .

Soudní dv r EU nesmí
vykonávat legislativní
innost

11. SOUDNÍ DV R NEBUDE VYKONÁVAT LEGISLATIVNÍ
INNOST. Legislativní innost Soudního dvora v Lucemburku bude
zastavena a Soudní dv r bude respektovat Evropskou úmluvu o lidských
právech.

Uzavírání smluv o
obchodu a pomoci
s t etími zem mi

12. SMLOUVY O PARTNERSTVÍ. lenské státy a ED mohou uzavírat
smlouvy o partnerství v oblasti spole ných zájm se státy nebo skupinami
stát . ED bude respektovat parlamentní demokracii svých partner a m že
pomáhat t m chudším formou finan ní pomoci p i podporování dohod o
volném obchodu.

Více možností pro
kontrolu

13. LEPŠÍ KONTROLA. Evropský ve ejný ochránce práv, Ú etní dv r a
výbory pro kontrolu rozpo tu Evropského parlamentu a vnitrostátních
parlament budou mít p ístup ke všem dokument m a ke všem finan ním
ú t m.

Všechny jazyky jsou si
rovny

14. ROVNOST JAZYK . V legislativní innosti budou všechny ú ední
jazyky ED považovány za sob rovné.

Bez evropské armády

15. ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁROD . ED nebude mít vlastní
armádu. Zachováváním a prosazováním míru by m ly být pov eny
Organizace spojených národ a Organizace pro bezpe nost a spolupráci
v Evrop . Jejich lenské státy rozhodnou samy, zda si zvolí spole nou
obranu prost ednictvím NATO, samostatnou obranu nebo zda budou
uplat ovat politiku neutrality.

OSN a OBSE ud lují
mandát ED

P isp li tito lenové Konventu:
Abitbol, William – (náhradní len) Evropský parlament
Bonde, Jens-Peter – ( len) Evropský parlament
Dalgaard, Per – (náhradní len) Dánsko – parlament
Gormley, John – (náhradní len) Irsko – parlament
Heathcoat-Amory, David – ( len) Spojené království – parlament
Seppanen, Esko – (náhradní len) Evropský parlament
Skaarup, Peter – ( len) Dánsko – parlament
Zahradil, Jan – ( len) eská republika – parlament
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TABULKA EKVIVALENCÍ
- k Ústav EU Ústava EU
ást I
Hlava I
l. I-1
l. I-2
l. I-3
l. I-4
l. I-5
l. I-6*
l. I-7
l. I-8*
Hlava II
l. I-9
l. I-10

Hlava III
l. I-11
l. I-12*
l. I-13*
l. I-14*
l. I-15

Externí p eklad

Smlouva z Nice – TEU/TEC

(Smlouva o EU/ Smlouva o ES)

Maastrichtská smlouva – TEU/TEC

(Smlouva o EU/ smlouva o ES)

l. 1 (a 49) TEU
l. 6 §1 TEU
l. 2 (a 6 §4) TEU a 2 TEC
l. 12 TEC
l. 6 §3 TEU a 10 TEC

l. A (a O) TEU
l. F §1TEU
l. B (a F §3) TEU a 2 TEC
l. 6 TEC
l. F §1 TEU a 5 TEC

l. 281 TEC

l. 210 TEC

l. 6 §2 TEU
l. 17 TEC
l. 18 TEC
l. 19 TEC
l. 20 TEC
l. 21 TEC

l. F §2 TEU
l. 8 TEC
l. 8a TEC
l. 8b TEC
l. 8c TEC
l. 8d TEC

l. 5 TEC

l. 3b TEC

l. 98 TEC
l. 99 TEC
l. 100 TEC
l. 101 TEC
l. 102 TEC
l. 103 TEC
l. 104 TEC
l. 105 TEC
l. 106 TEC
l. 107 TEC
l. 108 TEC
l. 109 TEC
l. 110 TEC
l. 111 TEC
l. 112 TEC
l. 113 TEC

l. 102a TEC
l. 103 TEC
l. 103a TEC
l. 104 TEC
l. 104a TEC
l. 104b TEC
l. 104c TEC
l. 105 TEC
l. 105a TEC
l. 106 TEC
l. 107 TEC
l. 108 TEC
l. 108a TEC
l. 109 TEC
l. 109a TEC
l. 109b TEC
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l. I-16
l. I-17*
l. I-18
Hlava IV*
l. I-19
l. I-20

l. I-21
l. I-22*
l. I-23
l. I-24
l. I-25
l. I-26

l. I-27
l. I-28*
l. I-29
l. I-30
l. I-31
l. I-32
Hlava V
Externí p eklad

l. 114 TEC
l. 115 TEC
l. 116 TEC
l. 117 TEC
l. 118 TEC
l. 119 TEC
l. 120 TEC
l. 121 TEC
l. 122 TEC
l. 123 TEC
l. 124 TEC
l. 125 TEC
l. 126 TEC
l. 127 TEC
l. 128 TEC
l. 129 TEC
l. 130 TEC
l. 11 a 17 TEU

l. 109c TEC
l. 109d TEC
l. 109e TEC
l. 109f TEC
l. 109g TEC
l. 109h TEC
l. 109i TEC
l. 109j TEC
l. 109k TEC
l. 109l TEC
l. 109m TEC
l. 109n TEC
l. 109o TEC
l. 109p TEC
l. 109q TEC
l. 109r TEC
l. 109s TEC
l. J.1 a J.7 TEU

l. 308 TEC

l. 235 TEC

l. 3 §1 TEU a 7 §1 TEC
l. 189 TEC
l. 190 TEC
l. 192 TEC
l. 197 TEC
l. 4 TEU

l. C TEU a l. 4 §1 TEC
l. 137 TEC
l. 138 TEC
l. 138b TEC
l. 140 TEC
l. D TEU

l. 202 TEC
l. 203 TEC
l. 203 TEC
l. 205 TEC
l. 201 TEC
l. 211 TEC
l. 213 TEC
l. 214 §1 TEC
l. 274 TEC
l. 214 TEC
l. 217 TEC

l. 145 TEC
l. 146 TEC
l. 146 TEC
l. 148 TEC
l. 144 TEC
l. 155 TEC
l. 157 TEC
l. 158 §1 TEC
l. 205 TEC
l. 158 TEC
l. 161 TEC

l. 220 až 224 TEC
l. 164 až 168 TEC
l. 8 TEC (a l. 105, 106, 107, 108, l. 4a TEC (a l. 105, 105a, 106, 107,
110 a 112 TEC)
108a a 109a TEC)
l. 246 TEC (a l. 247 a 248 TEC)
l. 188a TEC (a l. 188b a 188c TEC)
l. 7 §2, 257, 258 a 263 TEC
l. 4 §1, 193, 194 a 198a TEC
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l. I-33
l. I-34*
l. I-35*
l. I-36*
l. I-37
l. I-38
l. I-39
l. I-40
l. I-41
l. I-42
l. I-43*
l. I-44
Hlava VI
l. I-45*
l. I-46
l. I-47*
l. I-48
l. I-49
l. I-50
l. I-51
l. I-52
Hlava VII
l. I-53
l. I-54
l. I-55*
l. I-56
Hlava VIII
l. I-57*
Hlava IX
l. I-58
l. I-59
l. I-60*
ást II
Hlava I
l. II-61
l. II-62
l. II-63
l. II-64
l. II-65
Hlava II
l. II-66
l. II-67
l. II-68
l. II-69
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l. 249 TEC a 13 a 34 TEU

l. 198 TEC a J. 3 a K. 6 TEU

l. 202 TEC
l. 253 TEC
l. 254 TEC
l. 13, 16, 21, 22 a 23 TEC
l. 17 TEU (a l. 21 TEU)
l. 29 TEU a 61 TEC

l. 145 TEC
l. 190 TEC
l. 191
l. J.3, J.6, J.11, J.12 a J.13 TEU
l. J.7 TEU (a l. J.11 TEU)
l. K.1 TEU a 73i TEC

l. 43 až 43B a 44 TEU a l. 11 TEC

l. K.15 a K.16 TEU a l. 5a TEC

l. 1 TEU, 189 a 191 TEC

l. A TEU, 137 a 138a TEC

l. 138 a 139 TEC
l. 195 TEC
l. 255 TEC
l. 286 TEC
Prohlášení . 11, Amsterodam

l. 118a a 118b TEC
l. 138e TEC
l. 191a TEC
l. 213b TEC

l. 268 a 270 TEC (a 271, 274 a 280 l. 199 a 201a TEC (a 202, 205 a 209a
TEC)
TEC)
l. 269 TEC
l. 201 TEC
l. 272 TEC

l. 203 TEC

l. 49 TEU
l. 7 TEU a 309 TEC

l. O TEU
l. F.1 TEU a 236 TEC

(Listina základních práv)
(Listina základních práv)
(Listina základních práv)
(Listina základních práv)
(Listina základních práv)
(Listina základních práv)
(Listina základních práv)
(Listina základních práv)
(Listina základních práv)
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l. II-70
l. II-71
l. II-72
l. II-73
l. II-74
l. II-75
l. II-76
l. II-77
l. II-78
l. II-79
Hlava III
l. II-80
l. II-81
l. II-82
l. II-83
l. II-84
l. II-85
l. II-86
Hlava IV
l. II-87
l. II-88
l. II-89
l. II-90
l. II-91
l. II-92
l. II-93
l. II-94
l. II-95
l. II-96
l. II-97
l. II-98
Hlava V
l. II-99
l. II-100
l. II-101
l. II-102
l. II-103
l. II-104
l. II-105
l. II-106
Hlava VI
l. II-107
l. II-108
l. II-109
l. II-110
Externí p eklad

(Listina základních práv)
(Listina základních práv)
(Listina základních práv)
(Listina základních práv)
(Listina základních práv)
(Listina základních práv)
(Listina základních práv)
(Listina základních práv)
(Listina základních práv)
(Listina základních práv)
(Listina základních práv)
(Listina základních práv)
(Listina základních práv)
(Listina základních práv)
(Listina základních práv)
(Listina základních práv)
(Listina základních práv)
(Listina základních práv)
(Listina základních práv)
(Listina základních práv)
(Listina základních práv)
(Listina základních práv)
(Listina základních práv)
(Listina základních práv)
(Listina základních práv)
(Listina základních práv)
(Listina základních práv)
(Listina základních práv)
(Listina základních práv)
(Listina základních práv)
(Listina základních práv)
(Listina základních práv)
(Listina základních práv)
(Listina základních práv)
(Listina základních práv)
(Listina základních práv)
(Listina základních práv)
(Listina základních práv)
(Listina základních práv)
(Listina základních práv)
(Listina základních práv)
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Hlava VII
l. II-111
l. II-112
l. II-113
l. II-114
ást III
Hlava I
l. III-115*
l. III-116
l. III-117*
l. III-118*
l. III-119
l. III-120
l. III-121
l. III-122
Hlava II
l. III-123
l. III-124
l. III-125
l. III-126
l. III-127
l. III-128
l. III-129
Hlava III
l. III-130
l. III-131
l. III-132
l. III-133
l. III-134
l. III-135
l. III-136
l. III-137
l. III-138
l. III-139
l. III-140
l. III-141
l. III-142
l. III-143
l. III-144
l. III-145
l. III-146
l. III-147
l. III-148
l. III-149
Externí p eklad

(Listina základních práv)
(Listina základních práv)
(Listina základních práv)
(Listina základních práv)

l. 3 §2 TEC
l. 6 TEC
l. 153 §2 TEC
Protokol o ochran a dobrých
životních podmínkách zví at
l. 16 TEC

l. 3 TEC
l. 12 TEC
l. 129a TEC
Protokol o ochran a dobrých životních
podmínkách zví at
l. 7d TEC

l. 12 TEC
l. 13 TEC
l. 18 TEC
l. 19 TEC
l. 20 TEC
l. 21 TEC
l. 22 TEC

l. 6 TEC
l. 6a TEC
l. 8a TEC
l. 8b TEC
l. 8c TEC
l. 8d TEC
l. 8e TEC

l. 14 a 15 TEC
l. 297 TEC
l. 298 TEC
l. 39 TEC
l. 40 TEC
l. 41 TEC
l. 42 TEC
l. 43 TEC
l. 44 TEC
l. 45 TEC
l. 46 TEC
l. 47 TEC
l. 48 TEC
l. 294 TEC
l. 49 TEC
l. 50 TEC
l. 51 TEC
l. 52 TEC
l. 53 TEC
l. 54 TEC

l. 7a a 7c TEC
l. 224 TEC
l. 225 TEC
l. 48 TEC
l. 49 TEC
l. 50 TEC
l. 51 TEC
l. 52 TEC
l. 54 TEC
l. 55 TEC
l. 56 TEC
l. 57 TEC
l. 58 TEC
l. 221 TEC
l. 59 TEC
l. 60 TEC
l. 61 TEC
l. 63 TEC
l. 64 TEC
l. 65 TEC
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l. III-150
l. III-151
l. III-152
l. III-153
l. III-154
l. III-155
l. III-156
l. III-157
l. III-158
l. III-159
l. III-160
l. III-161
l. III-162
l. III-163
l. III-164
l. III-165
l. III-166
l. III-167
l. III-168
l. III-169
l. III-170
l. III-171
l. III-172
l. III-173
l. III-174
l. III-175
l. III-176*
l. III-177
l. III-178
l. III-179
l. III-180
l. III-181
l. III-182
l. III-183
l. III-184
l. III-185
l. III-186
l. III-187
l. III-188
l. III-189
l. III-190
l. III-191
l. III-192
l. III-193
l. III-194*
Externí p eklad

l. 55 TEC
l. 23, 24, 25, 26 a 27 TEC
l. 135 TEC
l. 28 a 29 TEC
l. 30 TEC
l. 31 TEC
l. 56 TEC
l. 57 TEC
l. 58 TEC
l. 59 TEC
l. 60 TEC
l. 81 TEC
l. 82 TEC
l. 83 TEC
l. 84 TEC
l. 85 TEC
l. 86 TEC
l. 87 TEC
l. 88 TEC
l. 89 TEC
l. 90, 91 a 92 TEC
l. 93 TEC
l. 95 TEC
l. 94 TEC
l. 96 TEC
l. 97 TEC

l. 66 TEC
l. 9, 10, 12, 27 a 28 TEC
l. 116 TEC
l. 30 a 34 TEC
l. 36 TEC
l. 37 TEC
l. 73b TEC
l. 73c TEC
l. 73d TEC
l. 73f TEC
l. 73g TEC
l. 85 TEC
l. 86 TEC
l. 87 TEC
l. 88 TEC
l. 89 TEC
l. 90 TEC
l. 92 TEC
l. 93 TEC
l. 94 TEC
l. 95, 96 a 98 TEC
l. 99 TEC
l. 100a TEC
l. 100 TEC
l. 101 TEC
l. 102 TEC

l. 4 TEC
l. 98 TEC
l. 99 TEC
l. 100 TEC
l. 101 TEC
l. 102 TEC
l. 103 TEC
l. 104 TEC
l. 105 TEC
l. 106 TEC
l. 107 TEC
l. 108 TEC
l. 109 TEC
l. 110 TEC
l. 123 §4 TEC
l. 114 §2 až §4 TEC
l. 115 TEC

l. 3a TEC
l. 102a TEC
l. 103 TEC
l. 103a TEC
l. 104 TEC
l. 104a TEC
l. 104b TEC
l. 104c TEC
l. 105 TEC
l. 105a TEC
l. 106 TEC
l. 107 TEC
l. 108 TEC
l. 108a TEC
l. 109l TEC
l. 109c §2 až §4 TEC
l. 109d TEC
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l. III-195*
l. III-196*
l. III-197
l. III-198
l. III-199
l. III-200
l. III-201
l. III-202
l. III-203
l. III-204
l. III-205
l. III-206
l. III-207
l. III-208
l. III-209
l. III-210
l. III-211
l. III-212
l. III-213
l. III-214
l. III-215
l. III-216
l. III-217
l. III-218
l. III-219
l. III-220
l. III-221
l. III-222
l. III-223
l. III-224
l. III-225
l. III-226
l. III-227
l. III-228
l. III-229
l. III-230
l. III-231
l. III-232
l. III-233
l. III-234
l. III-235
l. III-236
l. III-237
l. III-238
l. III-239
Externí p eklad

l. 122 §1 a §3 až 5 TEC
l. 121 §1, 122 §2 a 123 §5 TEC
l. 117 §2 a 123 §3 TEC
l. 124 §1 TEC
l. 119 TEC
l. 120 TEC
l. 125 TEC
l. 126 TEC
l. 127 TEC
l. 128 TEC
l. 129 TEC
l. 130 TEC
l. 136 TEC
l. 137 TEC
l. 138 TEC
l. 139 TEC
l. 140 TEC
l. 141 TEC
l. 142 TEC
l. 143 TEC
l. 144 TEC
l. 145 TEC
l. 146 až 148 TEC
l. 158 TEC
l. 159 TEC
l. 160 TEC
l. 161 TEC
l. 162 TEC
l. 32 §1 TEC
l. 32 TEC
l. 33 TEC
l. 34 TEC
l. 35 TEC
l. 36 TEC
l. 37 TEC
l. 38 TEC
l. 174 TEC
l. 175 a 176 TEC
l. 153 §1 a §3 až 5 TEC
l. 70 a 71 TEC
l. 72 TEC
l. 73 TEC
l. 74 TEC

l. 109k §1 a §3 až §5 TEC
l. 109j §1, 109k §2 a 109l §5 TEC
l. 109f §2 a 109l §3 TEC
l. 109m §1 TEC
l. 109h TEC
l. 109i TEC
l. 109n TEC
l. 109o TEC
l. 109p TEC
l. 109q TEC
l. 109r TEC
l. 109s TEC
l. 117 TEC
l. 118 TEC
l. 118a TEC
l. 118b TEC
l. 118c TEC
l. 119 TEC
l. 119a TEC
l. 120 TEC
l. 121 TEC
l. 122 TEC
l. 123 až 125 TEC
l. 130a TEC
l. 130b TEC
l. 130c TEC
l. 130d TEC
l. 130e TEC
l. 38 TEC
l. K.4 TEC
l. K.5 TEC
l. K.6 TEC
l. K.7 TEC
l. K.8 TEC
l. K.9 TEC
l. K.10 TEC
l. 130r TEC
l. 130s a 130t TEC
l. 74 a 75 TEC
l. 76 TEC
l. 77 TEC
l. 78 TEC
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l. III-240
l. III-241
l. III-242
l. III-243
l. III-244
l. III-245
l. III-246
l. III-247
l. III-248
l. III-249
l. III-250
l. III-251
l. III-252
l. III-253
l. III-254*
l. III-255
l. III-256*
l. III-257
l. III-258*
l. III-259*
l. III-260*
l. III-261
l. III-262
l. III-263
l. III-264*
l. III-265
l. III-266
l. III-267
l. III-268*
l. III-269
l. III-270
l. III-271
l. III-272*
l. III-273
l. III-274*
l. III-275
l. III-276
l. III-277
l. III-278
l. III-279
l. III-280
l. III-281*
l. III-282
l. III-283
Externí p eklad

l. 75 TEC
l. 79 TEC
l. 76 TEC
l. 80 TEC
l. 77 TEC
l. 81 TEC
l. 78 TEC
l. 82 TEC
l. 79 TEC
l. 83 TEC
l. 80 TEC
l. 84 TEC
l. 154 TEC
l. 129b TEC
l. 155 a 156 TEC
l. 129c a 129d TEC
l. 163 TEC
l. 130f TEC
l. 164 TEC
l. 130g TEC
l. 165 TEC
l. 130h TEC
l. 166 TEC
l. 130i TEC
l. 167, 168, 169, 170 a 172 2. l. 130j, 130k, 130l, 130m a 130o 2.
alternativa TEC
alternativa TEC
l. 171 a 172 1. alternativa TEC
l. 130n a 130o 1. alternativa TEC
l. 173 TEC

l. 173 TEC

l. 29 TEU a 61 TEC

l. K.1 TEU a 73i TEC

l. 36 TEU
l. 33 TEU a 64 §1 TEC
l. 66 TEC (a 34 §1 TEU)

l. K.8 TEU
l. K.5 TEU a 73l §1 TEC
l. 73n TEC (a K.6 1. alternativa TEU)

l. 62 TEC
l. 63 §1, §2 a l. 64 §2 TEC
l. 63 §3 a §4 TEC

l. 73j TEC
l. 73k §1, §2 a l. 73l TEC
l. 73k §3 a §4 TEC

l. 65 TEC
l. 31 §1 a až d TEC
l. 31 §1 e TEU

l. 73m TEC
l. K.3 TEU
l. K.3 TEU

l. 31 §2 TEU

l. K.3 TEU

l. 30 §1 TEU
l. 30 §2 TEU
l. 32 TEU
l. 152 TEC
l. 157 TEC
l. 151 TEC

l. K.2 TEU
l. K.2 TEU
l. K.4 TEU
l. 129 TEC
l. 130 TEC
l. 128 TEC

l. 149 TEC
l. 150 TEC

l. 126 TEC
l. 127 TEC
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l. III-284*
l. III-285*
Hlava IV
l. III-286
l. III-287
l. III-288
l. III-289
l. III-290
l. III-291
Hlava V
l. III-292
l. III-293
l. III-294
l. III-295
l. III-296
l. III-297
l. III-298
l. III-299
l. III-300
l. III-301*
l. III-302
l. III-303
l. III-304
l. III-305
l. III-306
l. III-307
l. III-308
l. III-309
l. III-310*
l. III-311*
l. III-312*
l. III-313
l. III-314
l. III-315
l. III-316
l. III-317
l. III-318
l. III-319
l. III-320*
l. III-321*
l. III-322
l. III-323
l. III-324
l. III-325
l. III-326
Externí p eklad

l. 182 a 188 TEC
l. 183 TEC
l. 184 TEC
l. 185 TEC
l. 186 TEC
l. 187 TEC

l. 131 a 136a TEC
l. 132 TEC
l. 133 TEC
l. 134 TEC
l. 135 TEC
l. 136 TEC

l. 3 a 11 TEU, 174 a 177 TEC
l. 13 §2 TEU
l. 11 a 12 TEU
l. 13 TEU
l. 18 §1 a §2 TEU
l. 14 TEU
l. 15 TEU
l. 22 TEU
l. 23 TEU

l. C a J.1 TEU, 130r a 130u TEC
l. J.3 §1 TEU
l. J.1 a J.2 TEU
l. J.3 TEU
l. J.8 TEU
l. J.4 TEU
l. J.5 TEU
l. J.12 TEU
l. J.13 TEU

l. 18 §5 TEU
l. 24 TEU
l. 21 TEU
l. 19 TEU
l. 20 TEU
l. 25 TEU
l. 47 TEU
l. 17 TEU

l. J.8 TEU
l. J.14 TEU
l. J.11 TEU
l. J.9 TEU
l. J.20 TEU
l. J.15 TEU
l. M TEU
l. J.7 TEU

l. 28 TEU
l. 131 TEC
l. 133 TEC
l. 177 TEC
l. 178 a 179 TEC
l. 180 a 181 TEC
l. 181A TEC

l. J.18 TEU
l. 110 TEC
l. 113 TEC
l. 130u TEC
l. 130v a 130w TEC
l. 130x a 130y TEC
l. 130y TEC

l. 301 TEC
l. 300 §7 TEC
l. 310 TEC
l. 300 TEC
l. 111 §1 až §3 a 5 TEC

l. 228a TEC
l. 228 TEC
l. 238 TEC
l. 228 TEC
l. 109 §1 až §3 a §5 TEC
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l. III-327
l. III-328*
l. III-329*
Hlava VI
l. III-330
l. III-331
l. III-332
l. III-333
l. III-334
l. III-335
l. III-336
l. III-337
l. III-338
l. III-339
l. III-340
l. III-341*
l. III-342
l. III-343
l. III-344
l. III-345
l. III-346
l. III-347
l. III-348
l. III-349
l. III-350
l. III-351
l. III-352
l. III-353
l. III-354
l. III-355
l. III-356
l. III-357*
l. III-358
l. III-359
l. III-360
l. III-361
l. III-362
l. III-363
l. III-364
l. III-365
l. III-366
l. III-367
l. III-368
l. III-369
l. III-370
Externí p eklad

l. 302 až 304 TEC

l. 229 až 231 TEC

l. 190 TEC
l. 191 §2 TEC
l. 192 TEC
l. 193 TEC
l. 194 TEC
l. 195 TEC
l. 196 TEC
l. 197 a 200 TEC
l. 198 TEC
l. 199 TEC
l. 201 TEC

l. 253 TEC
l. 138a TEC
l. 138b TEC
l. 138c TEC
l. 138d TEC
l. 138e TEC
l. 139 TEC
l. 140 a 143 TEC
l. 141 TEC
l. 142 TEC
l. 144 TEC

l. 204 TEC
l. 205 §1, §3 a l. 206 TEC
l. 207 TEC
l. 208 TEC
l. 209 TEC
l. 213 §2 TEC
l. 215 TEC
l. 216 TEC
l. 217 TEC
l. 219 TEC
l. 212 a 218 §2 TEC
l. 221 TEC
l. 222 TEC
l. 223 TEC
l. 224 TEC

l. 147 TEC
l. 148 a l. 150 TEC
l. 151 TEC
l. 152 TEC
l. 153 TEC
l. 157 §2 TEC
l. 159 TEC
l. 160 TEC
l. 161 TEC
l. 163 TEC
l. 156 a 162 §2 TEC
l. 165 TEC
l. 222 TEC
l. 167 TEC
l. 168 TEC

l. 225 TEC
l. 220 2. alternativa a 225A TEC
l. 226 TEC
l. 227 TEC
l. 228 TEC
l. 229 TEC
l. 229A TEC
l. 230 TEC
l. 231 TEC
l. 232 TEC
l. 233 TEC
l. 234 TEC
l. 235 TEC

l. 168a TEC
l. 164 TEC
l. 169 TEC
l. 170 TEC
l. 171 TEC
l. 172 TEC
l. 173 TEC
l. 174 TEC
l. 175 TEC
l. 176 TEC
l. 177 TEC
l. 178 TEC
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l. III-371
l. III-372
l. III-373
l. III-374
l. III-375
l. III-376
l. III-377
l. III-378
l. III-379
l. III-380
l. III-381
l. III-382
l. III-383
l. III-384
l. III-385
l. III-386
l. III-387
l. III-388
l. III-389
l. III-390
l. III-391
l. III-392
l. III-393
l. III-394
l. III-395
l. III-396
l. III-397 (*)
l. III-398*
l. III-399
l. III-400
l. III-401
l. III-402*
l. III-403
l. III-404
l. III-405
l. III-406
l. III-407
l. III-408
l. III-409
l. III-410
l. III-411
l. III-412
l. III-413*
l. III-414*
Externí p eklad

l. 46 e TEU
l. 236 TEC
l. 237 TEC
l. 238 TEC
l. 239, 240 a 292 TEC
l. 46 f a 47 TEU
l. 35 §5 TEU
l. 241 TEC
l. 242 a 243 TEC
l. 244 TEC
l. 245 TEC
l. 112 TEC
l. 113 TEC
l. 248 TEC
l. 247 §2 až 7 TEC
l. 263 TEC
l. 264 TEC
l. 265 TEC
l. 258 TEC
l. 259 TEC
l. 260 TEC
l. 262 TEC
l. 266 TEC
l. 267 TEC
l. 250 TEC
l. 251 TEC
l. 218 §1 TEC
l. 255 TEC
l. 210, 247 §8 a 258 4. alternativa
TEC
l. 256 TEC
l. 272 §1 TEC
l. 272 TEC
l. 273 TEC
l. 271 TEC
l. 274 TEC
l. 275 TEC
l. 276 TEC
l. 277 TEC
l. 278 TEC
l. 279 TEC

l. L TEU
l. 179 TEC
l. 180 TEC
l. 181 TEC
l. 182, 183 a 219 TEC
l. L a M TEU
l. K.7 TEU
l. 184 TEC
l. 185 a 186 TEC
l. 244 TEC
l. 245 TEC
l. 109a TEC
l. 109b TEC
l. 188c TEC
l. 188b §2 až 7 TEC
l. 198a TEC
l. 198b TEC
l. 198c TEC
l. 194 TEC
l. 195 TEC
l. 196 TEC
l. 198 TEC
l. 198d TEC
l. 198e TEC
l. 189a TEC
l. 189b TEC
l. 162 §1 TEC
l. 191a TEC
l. 154, 188b §8 a 194 TEC
l. 192 TEC
l. 203 TEC
l. 203 TEC
l. 204 TEC
l. 202 TEC
l. 205 TEC
l. 205a TEC
l. 206 TEC
l. 207 TEC
l. 208 TEC
l. 209 TEC

- 225 -

Ústava – tená sky p ív tivé vydání, které sestavil Jens-Peter Bonde
l. III-415
l. III-416
l. III-417
l. III-418
l. III-419
l. III-420
l. III-421
l. III-422*
l. III-423
Hlava VII
l. III-424
l. III-425
l. III-426
l. III-427
l. III-428
l. III-429
l. III-430
l. III-431
l. III-432
l. III-433
l. III-434
l. III-435
l. III-436
ást IV
l. IV-437*
l. IV-438*
l. IV-439*
l. IV-440

l. 280 TEC
l. 43 b, e a f TEU
l. 43 h a 44 §2 TEU
l. 43B (a 27D) TEU
l. 27C TEU a 11 TEC
l. 27E TEU a 11A TEC
l. 44A TEU TEC

l. 209a TEC
l. K.15 TEU
l. K.15 a K.16 TEU
l. K.15 TEU
** a 5a TEC

l. 45 TEU

l. K.17 TEU

l. 299 §2, 2. alternativa a §3 TEC
l. 295 TEC
l. 282 TEC
l. 283 TEC
l. 284 TEC
l. 285 TEC
l. 287 TEC
l. 288 TEC
l. 289 TEC
l. 290 TEC
l. 291 TEC
l. 307 TEC
l. 296 TEC

l. 227 TEC
l. 222 TEC
l. 211 TEC
l. 212 TEC
l. 213 TEC
l. 213a TEC
l. 214 TEC
l. 215 TEC
l. 216 TEC
l. 217 TEC
l. 218 TEC
l. 234 TEC
l. 223 TEC

l. 299 TEC (ne §2, 2. alternativa a
§3)
l. 306 TEC
l. 311 TEC
l. 48 TEC

l. 227 TEC

l. IV-441
l. 233 TEC
l. IV-442
l. 239 TEC
l. IV-443
l. 39 TEC
l. IV-444*
l. IV-445*
l. IV-446
l. 51 TEU a 312 TEC
l. Q TEU a 240 TEC
l. IV-447
l. 52 TEU a 313 TEC
l. R TEU a 247 TEC
l. IV-448
l. 53 TEU a 314 TEC
l. S TEU a 248 TEC
* Nové lánky, které p inesla Smlouva o Ústav pro Evropu.

KVALIFIKOVANÁ V TŠINA V RAD
Po et hlas
(do prosince
2005)

Externí p eklad

Po et hlas
(od ledna
2005)

Po et
obyvatel v EU
25-2003

Podíl na
po tu
obyvatel EU
25 v 2003

Podíl zem na
po tu zemí
EU - 25

- 226 -

Ústava – tená sky p ív tivé vydání, které sestavil Jens-Peter Bonde
Belgie
eská republika
Dánsko
N mecko
Estonsko
ecko
Špan lsko
Francie
Irsko
Itálie
Kypr
Lotyšsko
Litva
Lucembursko
Ma arsko
Malta
Nizozemsko
Rakousko
Polsko
Portugalsko
Slovinsko
Slovensko
Finsko
Švédsko
Spoj. království

OBYVATELSTVO
CELKEM
KVALIFIKOVANÁ
V TŠINA

Externí p eklad

5
5
3
10
3
5
8
10
3
10
2
3
3
2
5
2
5
4
8
5
3
3
3
4
10
119
88

12
12
7
29
4
12
27
29
7
29
4
4
7
4
12
3
13
10
27
12
4
7
7
10
29
321
232
a v tšina
lenských
stát

10396400
10211500
5397600
82531700
1350600
11041100
42345300
61684700
4027500
57888200
730400
2319200
3445900
451600
10116700
399900
16258000
8114000
38190600
10474700
1996400
5380100
5219700
6975700
59651500
458599300
65 % =
298082350
62 % =
284331400
(Smlouva
z Nice)

2,27 %
2,23 %
1,18 %
18,00 %
0,29 %
2,41 %
9,29 %
13,45 %
0,88 %
12,62 %
0,16 %
0,51 %
0,75 %
0,10 %
2,21 %
0,09 %
3,55 %
1,77 %
8,33 %
2,28 %
0,44 %
1,17 %
1,14 %
1,96 %
13,07 %
100 %
65 %

4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
100 %
55 %
a 15 lenských
stát
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Rejst ík
Používání rejst íku:
– ímské íslice udávají, v které ásti Ústavy se lánek nachází
– první íslo po spojovníku udává íslo lánku
– íslo po te ce udává íslo odstavce
– následující odstavce jsou p ipojeny spojovníkem
– odstavce, které spolu nesousedí, jsou odd leny árkou
– jednotlivé odkazy jsou odd leny st edníkem
P íklad: I-3.1,3-5; znamená první, t etí, tvrtý a pátý odstavec lánku 3 v ásti 1

Rejst ík

- s více jak 1.600 položkami

A

Absolutorium III-407-409
Acquis Communautaire I-2; I-3.1; I-5
Agentura, evropská, pro vyzbrojování, výzkum a vojenské kapacity, I-41.3; III-311
Akce bojkotu III-322
Akty
legislativní akty I-34
na ízení p enesené p sobnosti (akty) I-36
nelegislativní akty I-35
právní akty I-33
provád cí akty I-37
zásady I-38
Alternativní metoda ešení spor III-269.2g
Alternativní zpráva, Evropa demokracií (poslední tabulka p ed rejst íkem)
Atomová energie, Protokol 36
Atomové elektrárny v nových lenských státech, Prohlášení 35; Prohlášení 37
Azory III-424
Azyl III-257.2; III-266
lenské státy jsou bezpe né, zem p vodu, Protokol 22
ob ané EU, Protokol 22
právo na II-78

B

Bankovnictví, liberalizace III-146.2
Bez akcí III-367
Externí p eklad
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Bezpe nost a spravedlnost; I-3.2; I-14.2j; I-42; III-257-III-277
Bezpe nost dodávky (surovin a polotovar ) III-151.6c
Bezpe nost I-3.4; preambule ke kapitole II; II-66; III-133.3; III-154; III-292.2a
dodávka energie III-256.1.b
mezinárodní III-131; III-292.2c
Politický a bezpe nostní výbor III-329.2
Prostor svobody, bezpe nosti a práva III-257-III-277; III-277.1; III-258; III-377
ve ejná III-133.3; III-140.1; III-154; III-290
vnitrostátní I-5.1; III-262; III-436.1a
vnit ní III-261
Bezpe nost III-172.3
Bezpe nostní a obranná politika I-41; III-309-312 viz také I-12.4
Bojové síly III-309
Bulharsko
p istoupení – po et míst v EP, Prohlášení 41
Bydlišt I-10.2b; II-105; III-125.2; III-126

C

Celní spolupráce III-152
Celní tarify III-151; III-170; III-314; III-315.1
Celní unie I-13; III-151; III-314
Cenová stabilita I- 30.2; III-177; III-185.1; III-198.1a; III-199.2b; III-326.1,2
Cestovní ruch I-17d; III-281
Ceuta a Melilla, Protokol 8, l. 56
CFSP viz Spole ná zahrani ní a bezpe nostní politika
Cíle Unie I-3
Církve I-52
Civilní ochrana I-17f; III-284
Cizí státní p íslušníci III-140
Cla III-151; III-170; III-314
COREPER III-344

eská republika
pr mysl oceli, Protokol 9, l. 42
lenské státy
jednání o mezinárodních dohodách III-326.4
narušené podmínky hospodá ské sout že III-138.2h, III-151.6c
nespln ní povinností III-360-III-362
operativní kapacity I-42.1
operativní spolupráce ve vnit ní bezpe nosti III-261
podpora obchodu s t etími zem mi III-151.6a
podpora unijní zahrani ní politiky I-16.2; I-40.1
pomoc Unie I-5.2
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posílená spolupráce I-44; III-416-III-423
právo iniciativy
jednoho lenského státu I-40.6; I-41.4; II-165.1; III-299; III-310.2; III-447
skupiny lenských stát I-34.3; I-42.3; I-59.1 a 2; III-396.15
pravomoc nad spory mezi lenskými státy III-375.3
sdílená pravomoc mezi Unií a lenskými státy I-15
služby obecného hospodá ského zájmu III-122
spole né hodnoty I-2; I-9.3; I-58.1
sv ení pravomoci Unii I-1; I-11.1
úprava státních monopol III-155
užší spolupráce v obran I-41.5
vzájemná pomoc v p ípad terorismu nebo pohromy I-43; III-329
vzájemná p ípustnost d kaz III-270.2a
vzájemné uznávání diplom III-141.1a
vzájemné uznávání rozsudk III-257.4; III-269.1; III-270.1
vztah mezi Unií a lenskými státy I-5; I-37.1; I-40.5; I- 42.2-3
zájmy v p ípad dot ení jejich systému sociálního zabezpe ení, Prohlášení 14
zásada subsidiarity I-11.3
lenství v Unii I-1.2; I-58-I-60

D

Další pln ní III-161.1e
Dan III-158; III-170; III-171; III-172.2
Nep ímé dan III-170; III-171
Dánsko III-286; IV-440; Protokol o postavení Dánska
nabytí vlastnictví, Protokol 24
poslanci Evropského parlamentu, viz Protokol o p echodných ustanoveních Unie
a prohlášení o p echodných ustanoveních Unie
vážení hlas , viz Protokol o p echodných ustanoveních Unie a prohlášení o
p echodných ustanoveních Unie
D dictví, preambule k ásti I; I-3.3; preambule k ásti II; III-192.3d; III-280.1,2b
Demokracie I-2; I-4-52; III-292
Demokratická rovnost I-45
Demokratický život Unie I-45-52
Den Evropy I-8
D ti I-3.3-4; II-84
D tská práce II-92
Diplomatická ochrana I-10.2c; II-106; III-127
Diplomatické mise III-296.3; III-301.2; III-306
Diskriminace
boj proti I-3.3; III-118; III-124;
mzda, podle pohlaví III-214;
na základ státní p íslušnosti I-4.2, II-81.2; III-149;
zákaz I-4.2; II-81.1; III-133.2
nediskriminace I-2; I-4; II-81; III-123; III-155; III-288.5; III-321.2; III-416
Externí p eklad
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podpory III-167.2a;
sazby III-240.1
svévolná III-154; III-158.3; III-172.6;
zem d lský trh III-228.2
Distan ní vzd lávání III-282.1f
Dluh, ve ejný III-181.1; III-183; III-184
Dobré zacházení se zví aty III-121; III-154
Dobré životní podmínky I-3.1
Dobré životní podmínky zví at III-121
Do asný vyšet ovací výbor III-333
Dohled, dan III-158
Dohodovací výbor III-396.10-13; III-404.5
Doložka flexibility I-18; III-125.1, Protokol 1 a 2
Doložka o pomoci I-41.7
Doložka o prohlubování pravomoci IV-444; I-40.7; I-55.4
Doložka o solidarit I- 43; III-329.1
Dominantní postavení III-162
ve ejnoprávních podnik III-155, III-166
Doporu ení I-33.1; I-38.2
Evropské centrální banky I-34.3; I-35.3; III-187.3b a 4.b; III-190.1; III-326; III396.15; Protokol o roli vnitrostátních parlament , l. 2; Protokol o statutu
Systému centrálních bank a ECB, l. 34 a 40-41
Evropského parlamentu k zahrani ní politice III-304.2
Evropskému parlamentu, aby ud lil absolutorium III-409.1
k hospodá ské politice III-179.2, 4 a 5
k nominování prezidenta a len Výkonné rady ECB III-382.2
k poplatk m za p ekra ování hranic III-242
ke zm n politiky v oblasti sm nných kurz III-326.1, 2 a 3
Komise lenským stát m III-148; III-175; III-242
na žádost lenských stát III-193
Komise k mezinárodním dohodám III-325.3
pro trh práce III-211.3
Rady lenskému státu I-59.2 III-184.6; III-197.4; III198.2; III-206.4
Rady, Komise a ECB, p ijetí I-35.3
v oblasti kultury III-280.5b
v oblasti ve ejného zdraví III-278.6
v oblasti všeobecného vzd lávání, sportu, mládeže a odborného vzd lávání III282.3b, 283.3b
v p ípad nadm rného schodku III-184.6-9
v souvislosti s provád ním politik zam stnanosti III-206.4
v souvislosti se Systémem evropských centrálních bank III-187.3b a 4b
Doprava I-14.2g; III-146.1; III-236-245; III-246.1
tranzit p es Rakousko, Protokol 8, l. 64-73
Dovolená, placená II-91.2; III-215
Drogy III-271; III-278
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- 231 -

Ústava – tená sky p ív tivé vydání, které sestavil Jens-Peter Bonde

E

ECB, viz Evropská centrální banka
EMU, viz Hospodá ská a m nová unie
Energie I-14.2i; III-246; III-256
volba 234.2c, III-256.2
ESDP viz Evropská bezpe nostní a obranná politika
Etnický p vod III-118; III-124
Euro III-194-196; I-13; I-15; I-30.1; III-177; III-186; III-191; III-326; Protokol o
eurozón III-194-III-196
EU funkcioná i
zem pisná a demografická r znorodost p i výb ru vedoucích EU funkcioná ,
Prohlášení 3
EU – ob anství
Špan lsko o EU ob anství, Prohlášení 47
EU projekt III-167.3b
Euratom smlouva, viz Protokol 36 ke smlouv Euratom
pot eba její zm ny, Protokol 36; Prohlášení 44
Eurojust I-42.2; III-273; III-274.1; III-276.2b
Europol I-42.2; III-273-276 viz také III-259;
Eurozóna III-194-III-196
lenství III-194-202
Eurozóna III-194-196; Protokol o Euroskupin
m na Unie I-8
posílený dialog, Protokol 12
p echod na III-197-202
vydávání, Protokol 4, l. 16
zem mimo III-194; III-197.2; Protokol o Euroskupin
Evropa demokracií, alternativní zpráva, poslední tabulka p ed rejst íkem
Evropská agentura pro vyzbrojování, výzkum a vojenské kapacity I-41.3; III-311
Evropská bezpe nostní a obranná politika (ESDP- EBOP) viz obranná politika
Evropská centrální banka (ECB) I-30; I-34.3; I-35; III-159; III-181; III-185; III-186-192;
III-199; III-326; III-365 (viz také III-378); III-367; III-373d; III-382; III-383; III-396.15;
III-399.1; III-429.1; III-431; III-434; IV-443; Protokol o Euroskupin , l. 1
ECB-akty I-35;
Generální rada, III-199
hlasovací systém, Protokol 4, l. 10(2)
konzultace s ní III-159; III-184.13; III-185.4-6; III-186; III-187.3-4; III-191; III192.3; III-196; III-198.3; III-326.1
nezávislost III-188
podíl lenských stát na upsaném kapitálu, Protokol 4, l. 29
poradní funkce, Protokol 4, l. 4
právní akty, Protokol 4, l. 34
prezident, Protokol 4, l. 13
Rada guvernér III-187.1; III-382; III-383
rozhodovací orgán, Protokol 4, l. 12
soudní kontrola ECB, Protokol 4, l. 35
Externí p eklad
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stanovisko, Protokol 4, l. 4
ve ejné zprávy, Protokol 4, l. 15
Výkonná rada III-382; III-383
Evropská investi ní banka III-393-394; III-184.10b; III-221; III-317.3; III-373; III-384.3;
III-399 III-434
statut, Protokol 6
p echodná ustanovení, Protokol 9, l. 38-41
Evropská komise I-26 to I-28; III-347-352
absolutorium III-409
konzultace III-187.3b-4b; III-330.2; III-335.4; III-359.1; III-381; III-392
místop edseda I-26.1; I-28
monopol na iniciativu I-25.2
ned v ra I-26.8
nep ijímání pokyn I-26.7
nezávislost I-26.4
odstoupení Komise I-26.8; I-27.3
p edseda I-27 I-21.2-3; I-22.2b; I-25.4; I-28; III-348.2; III-350; III-400.1a
role I-26.1
Evropská obranná agentura I-41; III-311
Evropská prokuratura III-274
Evropská rada I-21; I-22
p edseda I-22
rozhodování I-21.4
složení I-21.2
vážení hlas , Protokol 34, l. 2
zasedání I-21.3
Evropská služba zam stnanosti (EURES) III-134.a,d
Evropská soudní sí III-273.1c
Evropská úmluva o ochran lidských práv a základních svobod (ECHR) I-9; II-113; III325.6a(ii) a 8
Evropská ve ejná správa III-398-399
Evropské orgány
sídla, Protokol 6
Evropské politické strany I-46.4; II-72.2; III-331
Evropské spole enství pro atomovou energii – smlouva, Protokol 36
Evropské spole enství uhlí a oceli, Protokol 35
Evropský dobrovolnický sbor humanitární pomoci III-321.5
Evropský ochránce práv I-10.2, I-49; III-335; alternativní zpráva: Evropa demokracií
jmenování III-335
Evropský parlament I-20; III-330-340 viz také I-10.2; I-27.1; I-34; I-40.8; I-41.8; II-100;
III-172.3; III-325.6; III-392
do asný vyšet ovací výbor III-333
konzultace III-126; III-127; III-157.3; III-163; III-169; III-173; III-176; III-182;
III-183; III-184.13; III-186; III-187.4; III-198.2; III-206.2; III-208; III-210.3;
III-217; III-234.2; III-240.3; III-251; III-253; III-263; III-266.3; III-269.3; III275.3; III-277; III-304.1; III-313.3; III-326.1; III-341.2; III-385.2; III-412; III422, III-424
Externí p eklad

- 233 -

Ústava – tená sky p ív tivé vydání, které sestavil Jens-Peter Bonde
peti ní právo ob an I-10.2
po et poslanc I-20.2; Protokol 34, l. 1
právní p edpisy I-20.1
volby do I-20.2, II-99
Evropský rámcový zákon I-33.1; I-34
použití jen rámcových zákon III-138; III-140.2; III-141.1; III-147; III-174; III210.4; III-270.2; III-271; III-362.3
Evropský sociální fond III-219; III-221; III-224
Evropský soudní dv r I-29; III-353-III-381
dialog s Evropským soudem pro lidská práva, Prohlášení 2
Evropský soud pro lidská práva (ECHR), Prohlášení 2
dialog se Soudním dvorem EU, Prohlášení 2
Evropský systém centrálních bank (ESCB) I-30; III-185; III-187-191; III-383
cíle a úkoly, Protokol 4, l. 2-6
fungování, Protokol 4, l. 17-24
nezávislost, Protokol 4, l. 10
rozhodování, Protokol 4, l. 8
statut III-198-199; III-326; III-373.d; III-429
Evropský útvar pro vn jší innost III-296.3; prohlášení o Evropském útvaru pro vn jší
innost
Evropský zákon I-33.1
použití jen zákon (v ásti III): 160; 176; 179.6; 184.13; 185.6; 113; 213; 224;
234.3; 251; 252.2-3; 273.2; 274; 276.2; 285.2; 315.2; 321.5; 330.2; 331; 333;
335.4; 359; 363; 364; 381; 393; 398.2; 402.4; 404; 412; 427
provád cí zákony I-37
zákony p enášející p sobnost I-36

F

Faerské ostrovy IV-440.6a
Farmaceutická povolání III-141.2
Finance Unie I-53-56; III-402-409
Finan ní pomoc III-180
Finan ní rámec
d sledky v asného nep ijetí, Prohlášení 26
p ijetí kvalifikovanou v tšinou – postoj Nizozemska, Prohlášení 42
Finan ní ustanovení III-313; III-402-409
financování v nouzových situacích III-313.3
víceletý finan ní rámec I-55; III-402
Finsko
Podpory finské vlády pro zem d lství, Protokol 8, l. 47-49
Firmy III-137; III-138.2.g. III-142-143; III-161; III-162; III-283.1.d; III-287e
Fiskální pravidla III-170-171 viz také III-158; III-172.2
Fond soudržnosti III-223; III-234.5b; III-247.1c
Forma legislativních akt I-33 až I-38
Francie III-186; IV-440
Externí p eklad
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Francouzské zámo ské departementy III-424
Funkcioná i
zem pisná a demografická r znorodost p i výb ru vedoucích EU funkcioná ,
Prohlášení 3

G

Generální advokáti III-354-357, Protokol 3, l. 3, 6, 8, 9, 14
Generální rada ECB III-199
Generální sekretariát Rady III-341.4; III-344.2
Generální tajemník III-344.2; III-400.1a
Genetická manipulace, omezení II-63.2b,d
Gibraltar, Protokol 8, l. 6; Prohlášení 45
Grónsko III-286.1

H

Harmonizace
Harmonizace
ekologické politiky III-172.4-10; III-233.2
Evropská agentury pro vyzbrojování, výzkum a vojenské kapacity III-311.1b
interního trhu III-172-173
sociální politiky (podle minimálních standard ) III-210.2b
sociálních systém III-209(3);
trestního práva III-271.2
zákon III-172 –III-176
životních a pracovních podmínek III-209(1)
vylou ení harmonizace
cestovní ruch III-280.5a
civilní ochrana III-284.2
imigra ní politika III-267.4
kultura III-280.5a
obecná výjimka pro doložku o pružnosti I-18.3
obecná výjimka pro koordina ní, dopl ující a podp rná opat ení I-12.5
odborné vzd lávání III-283.3a
podp rná opat ení
pro politiky zam stnanosti III-207
pro problematiku diskriminace III-124.2
pr mysl III-279.3
sociální politika III-210.2a
správní spolupráce III-285.2
koordina ní, dopl ující nebo podp rná opat ení
cestovní ruch III-281.2
civilní ochrana III-284.2
kultura III-280.5a
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odborné vzd lávání III-283.3a
pr mysl III-279.3
správní spolupráce III-285.2
ve ejné zdraví III-278.5
všeobecné vzd lávání, mládež a sport III-282.3a;
všeobecné vzd lávání, odborné vzd lávání, mládež a sport III-282.3a; III283.3a
zam stnanost III-207
zdraví III-278.5
Heslo Unie I-8
Hlasovací právo I-20.3; II-99.2; III-330.1
Hlasování v Rad
kvalifikovaná v tšina I-25.1
super-kvalifikovaná v tšina I-25.2
vážení hlas viz: Protokol o p echodných opat eních týkajících se institucí a
orgán Unie
Hlavní sm ry
CFSP I-40.2; III-294.3a, III-295 1
lenové Eurozóny III-194.1b
hospodá ství I-15.1; III-179.2;
sm ry hospodá ské politiky pro leny Eurozóny III-194.1b
interní trh III-130.3
jednání o odstoupení I-60.2
plánování Evropské rady v oblasti justice a vnit ních v cí (JHA) III-258
práce Komise I-27.3
prostor svobody, bezpe nosti a práva III-258
pr mysl III-279.2
sociální politika III-213
transevropské sít III-247.1a a 2
ve ejné zdraví III-278.2
výzkum a technologický rozvoj III-250.2
zam stnanost I-15.2; III-206.2
Hodinové mzdy III-214.2b
Hodnocení ohrožení III-329.3
Hodnoty I-2; I-3.4
vyžadované pro lenství I-1.2
Hospodá ská a m nová politika III-177-202
Hospodá ská a m nová unie III-159; III-177-202, III-326.4
Hospodá ská a m nová unie, nedodržování požadavk III-184.10
Hospodá ská koordinace I-12.3; I-14.2; I-15.1; III-177.1; III-179
len eurozóny III-194.1b a Protokol o Euroskupin
Hospodá ská sout ž III-161-169; I-3.2; I-13b; III-151.6c; III-171; III-177; III-178, III436.1b
další pln ní III-161.1e
doprava III-241
hospodá ská politika III-178
narušení III-132; III-171; III-174-175; III-279.3; III-416
Externí p eklad
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podílení se na trhu III-161c
podmínky pro III-151.6.b
porušování III-165
pravidla I-13.1b
smlouvy III-161
spole ná pravidla III-163
svobodn a nenarušen I-3.2; III-151.6.c
vyhnout se narušení III-171; III-174; III-175.1; III-279.3
výlu ná pravomoc I-13.1b
zásada, která má být respektována Evropskou centrální bankou III-185.1
zem d lství III-228; III-230
Hospodá ská, sociální a územní soudržnost III-220-224
Hospodá ské politiky I-12.3; I-15.1; I-30.2; III-177-202; III-204; III-221
zvláštní hospodá ské programy
N mecko, Prohlášení 20
v Itálii, Prohlášení 41
Hospodá ský a finan ní výbor III-192; III-201
Hospodá ský a sociální výbor I-32; III-389-392;
konzultace III-139; III-134; III-138.1; III-147.1; III-172; III-173; III-206.2; III207; III-210.2-3; III-213; III-214; III-216; III-219.3; III-221; III-223; III-224;
III-234; III-235.3; III-236.2; III-240.3; III-245.2; III-247.2; III-251; III-252; III253; III-256.2 III-278.4 a 5; III-279.3; III-282.3a; III-283.3; III-388; III-400.2
Hranice III-242; III-246
bez I-3; III-130.2
Humanitární pomoc I-14.4; III-316-III-321; III-292.2d a g
humanitární úkoly III-309.1
Hygiena III-213f
Hymna Unie I-8

CH

Charta Spojených národ I-3.4; I-41.1 a 7; III-292.1 a 2c; III-305.2
Charta základních sociálních práv zam stnanc Spole enství III-209
Chudoba
boj proti II-94.3
vymýcení I-3.4, III-292.2d; III-316.1

I

Imigrace III-257.2; III-265– III-268
postoj Spojeného království, Protokol 19
Imunita III-434
lenové Evropského parlamentu, Protokol 7, l. 7-9
Iniciativa

Externí p eklad

- 237 -

Ústava – tená sky p ív tivé vydání, které sestavil Jens-Peter Bonde
299.1; III-300.2b; III-302; III-307.1; III-313.3; III-322; III-325.3 (doporu ení) ;
III-325.9; III-396.1; III-420.2
ECB (doporu ení) I-30.5; I-34.3; III-185.4(2); III-187.3b; III-326.1 a 2
Evropské investi ní banky (žádost) III-393; III-396.15
Evropské komise (obecné pravidlo) I-26.1 a 2
Evropské rady I-40.2; I-41.2
Evropského parlamentu I-20(2); I-59.1; III-304.2; III-330.1(2) a 2; III-396.14;
III-333(3); III-335
Hospodá ského a finan ního výboru III-192.2
Hospodá ského a sociálního výboru III-391(2); III-392(1)
jednoho lenského státu I-40.6; I-41.4; III-165.1; III-299; III-310.2; III-447
ministra zahrani ních v cí (návrh) I-28.2; I-40.6; I-41.4; III-293.2; III-296.3; IIImonopol práva na iniciativu I- 26.2;
ob an I-47.4
ochránce práv III-355.1(2)
prezidenta ECB III-383.3(2)
p edsedy Rady I-34.2
prezidenta Soudního dvora III-357(2)
Rady III-396.14
skupiny lenských stát I-34.3; I-42.3; I-59.1 a 2; III-264.b, III-396.15
Soudního dvora (žádost) I-34.3; III-359.1; III-381; III-396.15
Výboru pro zam stnanost III-208.b
Výboru region III- III-387(2); III-388(3)
Výboru sociální ochrany III-215c
zvláštní kvalifikované v tšiny I-25.2; I-44.3(4); I-59.5(3)
Instituce I-19-I-32; III-330-III-385
sídla III-432
Integrita lidské osobnosti II-63
Interinstitucionální smlouvy III-397
Interní trh viz vnit ní trh
Investice,
p ímé III-157.2
p ímé zahrani ní III-314; III-315
Irsko
kontrola na hranicích, Protokol 18
potraty, Protokol 31
pr myslová politika, Protokol 8, l. 14

J

Jazyky I-10.2d; II-82; II-101.4; III-128; III-282.2a; III-151; IV-448
Jednací ád I-50.4; III-337.1; III-338; III-339; III-341.3; III-344.3; III-351; III-352; III355; III-356; III-359.5; III-376; III-384.4; III-387; III-391; III-399
Jednomyslnost (hlasování v Evropské rad nebo v Rad )
boj proti diskriminaci III-118; III-124.1
lenové specializovaných soud III-359.4
Externí p eklad
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dohody o systému sm nných kurz pro euro III-326.1
ekologické právo a rámcové zákony III-234.2
finan ní pravidla pro rozpo et (do prosince 2006) III-412.3
identifikace strategických zájm a cíl Unie III-293.1
jazyky unijních orgán III-433
krok zp t v liberalizaci pohybu kapitálu III-157.3
limit vlastních zdroj Unie I-54.3
mezinárodní dohody III-325.8
nahrazení m ny po vstupu nového lena do eurozóny III-198.3
obchod se zbran mi III-436.2
obchod v oblasti kulturních a audiovizuálních služeb III-315.4
obchodní dohody pro služby III-315.4
operativní spolupráce mezi národními orgány v trestních v cech III-275.3
po et generálních advokát III-354
podporující lenské státy v oblasti sociální politiky III-210.1,c,d,f a g; III-212.2
pokyny pro zahrani ní a obrannou politiku III-295; III-300.1
porušení hodnot Unie I-59.2
posílená spolupráce v oblasti zahrani ní a bezpe nostní politiky III-419.2; III420.2
poskytnutí odchylky pro dopravu III-237
pozm ování návrh Komise III-395.1; III-396.9
pravidla pro orgán operující na území jiných lenských stát III-277
právo veta pro životn d ležité oblasti národní politiky III-300.2d
pravomoc Ústavy, nedostate ná I-18; III-125
priority Strukturálních fond (do ledna 2007) III-223
Protokol o referen ních hodnotách používaných v rámci postupu p i ešení
nadm rného schodku se m ní na evropský zákon III-184.13
první víceletý finan ní rámec I-55.4
p echod z jednomyslnosti na kvalifikovanou v tšinu IV-444.1; I-40.7; I-55.4;
III-300.3
p echod z jednomyslnosti na konsensus I-21.4
p idružení zámo ských zemí a území III-291
p istoupení nového lenského státu I-58.2
rodinné právo III-269.3
rozší ený prostor pro spolupráci v trestních v cech III-270.2d; III-271.1; III274.4
složení Evropského parlamentu I-20.2
složení Hospodá ského a sociálního výboru III-389
složení sboru Komise I-26.5-6
složení Výboru region III-386
spole ná zahrani ní a bezpe nostní a obranná politika I-40.4; I-41.2 a 4
státní podpora slu itelná s interním trhem III-168.2
ustavení prokurátora III-274.1
volba poslanc Evropského parlamentu III-330.1
výdaje na posílenou spolupráci III-421
využívání vojenských a civilních prost edk III-309.2
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zákony o vnit ním trhu, které bude t eba harmonizovat, pokud neexistuje žádný
zvláštní právní základ III-173
zdan ní poslanc Evropského parlamentu III-330.2
zdržení se nebrání jednomyslnosti III-341.1; III-343.3
zm na statutu zámo ských zemí a území IV-440.7
zm ny statutu EIB III-393
Jednotný (vnit ní) trh I-3.2; I-14.2, III-130-III-176
Justice a vnit ní v ci I-42; III-257-III-277

K

Kaliningrad, Protokol 9, l. 57-60
tranzit, Prohlášení 36
Kanárské ostrovy III-424; IV-440.2
Kapitál, volný pohyb III-156-160
Kategorie pravomoci I-12
Kolektivní smlouvy II-88; III-212
Kolektivní vyjednávání II-88; III-211.4; III-212; III-213g
Komise viz Evropská komise
Komitologie – spolupráce Komise s výbory
postup podle Lamfalussyho, Prohlášení 8
Konkuren ní schopnost III-151.6b
Konsenzus I-21.4; I-22.2c; III-326.1; IV-443.2
Konstruktivní zdržení se I-59.5; III-300.1; III-341.1; III-343.3
Kontrola na hranicích ve Spojeném království a Irsku, Protokol 18
Kontrola na vn jších hranicích III-257.2
Kontrola trhu III-161b
Konzistence unijních politik III-115
Konzultace s
lenskými státy III-213
Evropskou centrální bankou III-159; III-184.13; III-185.6; III-186.2; III-187.3a;
III-187.4a;
III-191; III-192.3; III-196.1-2; III-326
Evropským parlamentem, I-27.1; I-54.3; III-125.2; III-126; III-127; III-157.3;
III-163.1; III-169; III-173; III-176; III-182.2; III-183.2; III-184.13; III-185.6; III186.2; III-187.4; III-198.2; III-206.2; III-208; III-210.1,c,d,f,g a 3; III-217; III234.2; III-240.3; III-251.3-4; III-253; III-263; III-266.3; III-269.3; III-274.4; III275.3; III-277; III-291; III-304.1; III-313.3; III-325.6b; III-326.1; III-382.2; III385.2; III-393; III-412.2; III-421; III-424; IV-443.2; IV-445.2
Hospodá ským a finan ním výborem III-202.3
Hospodá ským a sociálním výborem (EcoSoc), viz Hospodá ský a sociální
výbor
institucemi zabývajícími se pracovními podmínkami III-427
kandidáty navrženými na p edsedu Komise I-27.1
Komisí I-58.2; III-187.3b-4b; III-330.2; III-335.4; III-346; III-359.1; III-381; III390; III-393; III-424; IV-440.7; IV-445.2
ministrem zahrani ních v cí III-312.2-3; III-420.2
Externí p eklad

- 240 -

Ústava – tená sky p ív tivé vydání, které sestavil Jens-Peter Bonde
p edsedou Evropského parlamentu, III-341.2
Radou ministr lenských stát III-297.3
sociálními partnery III-211
Soudním dvorem III-359; III-381
stranami dot enými unijními akty I-47.3;
Ú etním dvorem III-412; III-415.4
zam stnanci II-87 III-210.1e
Koordinace
hospodá ských politik a politik zam stnanosti, obecná doložka I-15
hospodá ských politik III-177ff
hospodá ských politik stát eurozóny III-185
politik zam stnanosti I-15.2; III-203; III-204; III-208
pr myslu III-279.2
sociální politiky III-210.2; III-213
spole ných praktik ovliv ujících obchod III-161.1
svobody, bezpe nosti a spravedlnosti III-257
transevropských sítí III-247.3
ve ejného zdraví III-278.2
výzkumu a technologického rozvoje III-250
Korupce, boj proti III-271.1
Krev III-278.4.a; III-278.7
Kritéria konvergence III-198.1
Krizové ízení III-307; III-309
Kultura III-280; také preambule k ásti I; I-17.1c; III-167.3d;
jednomyslnost v obchodní politice III-315.4
Kulturní d dictví, preambule; I-3.3; III-167.3d; III-280
Kulturní rozmanitost II-82
Kvalifika ní lh ty III-134c
Kvalifikovaná v tšina I-25; I-23.3; Prohlášení 5
b žný legislativní postup III-396.4, 5, 8,10 a 13
celní sazebník III-151.5
diplomatická ochrana III-127
dobrovolné vystoupení z Unie I-60.2,3a
dohody mezi sociálními partnery na úrovni Unie III-212.2
Evropská agentura pro vyzbrojování, výzkum a vojenské kapacity III-311.2
fiskální pravidla III-170.3
iniciování vojenské strukturované spolupráce III-312.2
jednací ád Tribunálu III-356
jmenování ministra zahrani ních v cí I-28.1
mezinárodní dohody III-325.6,8; III-326.1
nadm rný schodek III-184.6 a 7
na ízení a rozhodnutí III-130.3; III-151.5; III-159; III-160; III-163.1; III-167.3e;
III-169; III-182; III-183; III-184; III-187.4; III-190.1a a 3; III-212.2; III-230.2;
III-253; III-260; III-263; III-266.3; III-363; III-400; III-424
na ízení p enesené p sobnosti I-33
nová pravidla o kvalifikované v tšin nabudou ú innosti, viz P echodná
ustanovení týkající se institucí a orgán Unie
Externí p eklad
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platební bilance, ohrožení III-201.2 a 3
platy, p ísp vky, d chody III-400.1
pln ní doložky o solidarit III-329.2
podp rná opat ení III-124.2
pokuty ukládané ze strany ECB III-190.3
pokyny pro hospodá skou politiku III-179.2
pokyny pro zam stnanost III-206.2 a 4; III-207
posílená spolupráce I-44
pozastavení práv lenských stát I-59
právní ád vnit ního trhu III-172.1
prezident a lenové Výkonné rady ECB III-382.2
p edseda Evropské rady I-22.1
provád cí opat ení týkající se Evropského fondu regionálního rozvoje III-224
p erušení vztah s t etími zem mi III-322.1
p ijetí víceletého finan ního rámce I-55.2
rozhodnutí o podpo e III-167.3e
rozpo tový proces III-404.5,6
sm ry hospodá ské politiky, jejich porušení III-179.4
spole ná bezpe nostní a obranná politika III-300.2,4; III-311.2; III-312.2,4; III313.3
spole ná obchodní politika III-315.4
správní spolupráce, zajišt ní III-263
uprchlíci, náhlý p íliv III-266.3
v eurozón III-194.2
volba p edsedy Evropské rady I-27.1
vstup do eurozóny III-194.2
výjime ná ochranná opat ení III-159
vytvá ení Rady r zného složení I-24.4
zákaz p e erpání finan ních prost edk III-183.2
zm na zp sobu hlasování na kvalifika ní v tšinu (passerelle - p echod) IV-444;
I-40.8; I-55.4
Kypr IV-440.6b
britské výsostné území na Kypru, Protokol 9, l. 43-51; Prohlášení 33
severní Kypr, Protokol 9, l. 68-72

L

Lamfalussyho postup, Prohlášení 8
Legislativní akty I-33; I-34; I-38
forma I-33-I-38
zve ejn ní I-39
Legislativní postup I-34; III-396;
zve ejn ní 399
Legislativní rada I-24.6
Léka ská a farmaceutická povolání III-141.2
Lidská d stojnost I-2; preambule k ásti II; II-61; III-292.1
Externí p eklad
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Lidská práva- 2; I-3.4; I-9.2-3; preambule k ásti II; II-112.3; II-113; III-292.1 a 2b
Unie se p ipojuje k Evropské úmluv o lidských právech III-325.6aii
Listina základních práv I-9; ást II; preambule, 5. odstavec; prohlášení k vysv tlivkám
týkajícím se listiny
oblast použití II-111
omezení rozsahu použití II-112-114
výklad II-111
zákaz zneužití práv II-114
Litva
atomová elektrárna, Protokol 9, l. 52-56
Loajální spolupráce I-5.2

M

Madeira III-424; IV-440
Malé sousední státy, Prohlášení 11
Malta
nabytí vlastnictví, Protokol 9, l. 61
potraty, Protokol 9, l. 62
Manželství II-69
Mediální svoboda a pluralismus II-71.2
Mén rozvinuté regiony III-241.2; III-394a
Menšiny
obyvatelé Samosu, Prohlášení 32
Mezinárodní dohody III-323-III-326
hospodá ská, finan ní a technická spolupráce III-319.3
humanitární pomoc III-321.4
obchodní dohody III-315
problematika životního prost edí III-233.4
respektování úrovn ochrany II-113
rozvojová politika III-317.2
výlu ná pravomoc I-13.2
Mezinárodní organizace
296.2; III-301.2; III-303; III-305; III-306; III-315.3; III-316.2; III-317.2; III-318;
III-319.3; III-321.4,7; III-323-III-324; III-326
viz také III-201.2a; III-233.4; III-249.b; III-252.4; III-278.3; III-280.3; III-282.3;
III-283.3; IIIvztahy mezi Unií a mezinárodními organizacemi III-327-328
Mezinárodní právo I-3.4; II-109.2; II-113; III-265.3; III-292.1
M nová unie
lenské státy, které jsou leny eurozóny III-194-196
m nová unie znamená jednotnou m nu III-177.2
postup p i nadm rném rozpo tovém schodku III-184
Externí p eklad
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Protokol o eurozón
pravomoc zemí, které nejsou leny eurozóny I-30.4
Migrace III-257.2; III-267
Ministr zahrani ních v cí I-28; Protokol 34, l. 4
len sboru komisa I-26.4 a 5; I-28.4
iniciativy (návrh) I-28.2; I-40.6; I-41.4; III-293.2; III-296.3; III-299.1; III300.2b; III-302; III-307.1; III-313.3; III-322; III-325.3 (doporu ení); III-325.9;
III-329.2;III-396.1; III-420.2
jmenování I-28.1
konzultace s a informování Evropského parlamentu III-304.1
koordinace postoj lenských stát v mezinárodních organizacích III-305.1,2;
III-327.3; III-328.2
koordinace vojenských akcí III-309.2; III-310.1
místop edseda Komise I-28.4
pomoc ze strany Evropského útvaru pro vn jší innost III-296.3
p edseda Rady pro zahrani ní v ci I-28.3; III-296.1
schválení Evropským parlamentem I-27.2
stanovisko k posílené spolupráci III-419.2
stanovisko ke strukturované spolupráci III-312.3
Mír, ást I-preambule; I-3.1 a 4; I-41.1; III-131; III-292.2c; III-309
Místo bydlišt I-10.2; II-105; III-125.2; III-126
Mládež I-17.e; III-135, III-282-283
Mladí zam stnanci III-135
Mnohonárodní finan ní rámec I-55; III-402
Mnohonárodní síly I-41.3
Mnohostranný dohled III-179.3, 5-6
Množstevní omezení III-153
Mravnost III-154
Mu ení II-64
Muži a ženy, rovnost I-2, II-83

N

Náboženské p esv d ení, svoboda II-70
odkaz, preambule k ásti I
r znorodost II-82
Náboženství II-70; II-81; III-118; III-124.1
Nabytí vlastnictví
v Dánsku, Protokol 26
na Malt , Protokol 9, l. 61
Nad azenost unijního práva I-6, III-365.3; Prohlášení 1
Námitka z d vod sv domí II-70.2
Národní identita, respektování I-5.1; preambule
Národní odchylka I-10.3; III-198
Národní omezení I- 10, III-126
Národní poklady III-154
Externí p eklad
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Národní p izp sobení III-189
Národní souhlas III-129
Narušená hospodá ská sout ž III-132 III-171; III-174; III-279; III-416
Na ízení I-33.1
bez harmonizace na ízení lenských stát I-12.5; I-18.3; III-124.2; III-207; III210.2.a; III-267.4; III-278.5; III-279.3; III-280.5a; III-281.2; III-282.3a; III283.3a; III-284.2; III-285.2;
boj proti organizovanému zlo inu III-160
doprava, týkající se III-240.3
formální požadavky I-39.2
hospodá ská politika III-182; III-183.2; III-184.13
imigrace III-266.3
interní trh III-130.3
m nová politika III-187.4; III-190.1a; III-198.3
na ízení p enesené p sobnosti I-36
platná pro podniky III-163.1; III-166.3
platy osob zam stnaných v institucích EU III-400
podpis I-39.2
podpory poskytované lenskými státy III-168.4; III-169
povinnosti ochránce práv III-335.4
pravidla Evropského parlamentu III-330.2; III-331;
provád cí na ízení I-37.4
p ijímaná ze strany ECB I-35
sbližování v rámci soudní spolupráce III-270.1
služební ád III-372; III-427
správní spolupráce III-263; III-264
stanovující cla v rámci spole ného celního sazebníku III-151.5
trh práce III-212.2
výjime né ochranné opat ení III-159
vyšší ekologické normy III-172.4
výzkum a rozvoj III-253
zem d lský trh III-228.2; III-230.2; III-231.3
Na ízení v p enesené pravomoci I-36
Nastolení míru III-309.1
NATO, viz Organizace Severoatlantické smlouvy
Návrh I-38.2
lenských stát III-385; III-386; III-390; III-396.15; III-443
Komise I-18; I-25.2; I-26.2; I-32.5; I-34.1; I-35.3; I-48.4; I-59; III-130; III151.5; III-159; III-160; III-163; III-167.2c a 3e; 169; III-179; III-180; III-182;
III-183; III-186; III-192; III-196; III-198.2; III-206.2; III-210.3; III-221; III230.2; III-231; III-243; III-253; III-264; III-269.3; III-291; III-320; III-395; III405; III-412; III-436; III-445
p edsedy Komise III-348.2
spole ný návrh III-293.2; III-323.1; III-325.9; III-329
unijního ministra zahrani ních v cí I-25.2; I-28.2; I-40.6; I-41.4; I-59.5; III-296;
III-302; III-313; III-420.2
vyjednava e III-325.5
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žádosti III-193; I-47.4 III-136.2b; III-300.2b; III-332; III-345; III-445
žádosti Evropského parlamentu na Komisi III-332
žádosti Evropského parlamentu na Radu III-443; III-445
Návrh na vyslovení ned v ry I-26.5; III-340
Nediskriminování I-2; I- 4; II-81; III-123-III-129; III-321.2
Ned v ra Komisi I-26.5; III-340
Nejvyšší soud I-29; III-353 až III-381
Nekalé obchodování III-160; III-267.1
Nekonfesní organizace I- 52
Nelegislativní akty I- 35
N mecko
Pomoc východnímu N mecku III-167.2c; III-243
Nemovitosti III-138.2e; III-157.1
Neoprávn né propušt ní II-90
Nep ímé dan III-170.3; III.171.1
Nerovnosti mezi ženami a muži III-116
Nesprávný ú ední postup I-49; II-103; III-333; III-335
Nezam stnanost III-167.3a, viz také zam stnanost
Nezávislost
ECB I-30.3, III-188
EUROSTATU III-429
generálního advokáta III-354(2), 355(1)
Komise I-26.4,7; III-347(1)
ochránce práv I-49
soudc III-355(1), III-356.2; III-359.4
Soudního dvora I-29.2, III-355.1
starších lidí II-85
Ú etního dvora III-384.3, III-385.1
zdravotn postižených osob II-86
Nezbytné kapacity III-310.1
Nizozemsko III-286; IV-440; IV-441
Nizozemský istý p ísp vek do rozpo tu EU, Prohlášení 42
Nové lenské státy
atomové elektrárny, Prohlášení 35, Prohlášení 37
možnost ochranných opat ení do r. 2007, Protokol 9, l. 26
odstoupení od dohod o volném obchodu, Protokol 9, l. 8
použití schengenských acquis, Protokol 9, l. 3
p echodná možnost pro nové lenské státy, Protokol 9, l. 23-24
p ísp vek do rozpo tu Unie, Protokol 9, l. 17, 20
p istoupení k Evropskému hospodá skému prostoru, Protokol 9, l. 6.3
p istoupení k mezinárodním smlouvám, Protokol 9, l. 5, 6.5-7
rozpo tové kompenzace hrazené Unií, Protokol 9, l. 18-19
ú ast v hospodá ské a m nové unii, Protokol 9, l. 4
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O

Ob
Ob
Ob
Ob

ané t etích zemí III-144
ané Unie I-10; II-106; III-123-129
anská iniciativa I-47.4
anská práva
diplomatická ochrana I-10.2c; II-106
ochránce práv I-10.2d; II-103
právo kandidovat ve volbách I-10.2b; II-100
právo na dobrou správu I-10.2; II-101
právo peti ní k Evropskému parlamentu II-104; III-334
právo volit I-10.2b; II-100
p ístup k dokument m I-50.3; II-102
svoboda pohybu a pobytu I-10.2a; II-105
Ob anskoprávní v ci III-257.4
Ob anství I-10; III-123-129
Špan lsko o ob anství EU, Prohlášení 47
Obecní volby II-41
Obchodní charakter aktivit III-145b; III-155.1
Obchodní majetek III-154
Obchodní politika III-314 – III-315
Oblast použití
Listina základních práv II-111
Ústava IV-440
Obranná agentura I-41; III-311
Obranná politika I-41; III-295; III-309-313
viz také III-304.2; III-329; I-41.7
OCT viz zámo ské zem a území
Odborné vzd lávání I-17.e; II-74.1; III-213c; III-219.1; III-283.1
Odchylky III-126; III-130.4; III-192.4; III-197; III-198.2; III-234.2 a 5; III-237; III-278.4;
III-300.2; III-325.7; III-326.1 a 3; III-382.1
Odm na III-133.2; III-210.6
stejná II-83; III-214
v orgánech Unie III-400
Odstoupení Komise I-26.8; I-27.3
Odstran ní omezení svobody usazování III-138.2f
Odzbrojení III-309
Ochrana ob an I-10.2
Ochrana osobních údaj I-51; II-68
Ochrana spot ebitele III-235; I-14.2f; II-98; III-120; III-172.3;
p ísn jší národní pravidla III-235.4
Ochrana výsad III-365.3
Ochránce práv I-10.2d; I-49; II-103; III-128, III-335
Ochranná doložka III-172.10; III-233.2
Omezení p ed r. 1993 III-157.1
Op tovné spojení rodiny III-267.2a, III-269.3
Organizace pro bezpe nost a spolupráci v Evrop (OSCE) III-327.1
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Organizace pro hospodá skou spolupráci a rozvoj (OECD) III-327.1
Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) I- 41.7 Protokol o stálé strukturální
spolupráci
Organizovaný zlo in III-160
Orgány Unie, viz „ Instituce”
Orgány, dárcovství lidských orgán III-278.7
Osobní pr kazy III-125.2
Osobní údaje, ochrana I-51; II-68;
Osoby bez státní p íslušnosti III-257.2
Otev ená metoda koordinace
prostor svobody, bezpe nosti a práva III-257
pr mysl III-279.1
sociální politika III-210.2; III-213
transevropské sít III-247.3
ve ejné zdraví III-278.1
výzkum a technologický rozvoj III-250
zam stnanost I-52.2; III-203; III-204, III-208
Otroctví II-65

P

Participativní demokracie I- 47
“ Passerelle” (p echod z jednomyslnosti na kvalifikovanou v tšinu): IV-444; I-40.7; I-55.4
Pasy III-125.2
Petice I-10.2d; II-104; III-334
Placená dovolená II-91; III-215
Placení pokut III-362.3
Platby III-156-III-160
Platební bilance III-177; III-201.1; III-202
Platy III-400; III-133.2; III-214
Pln ní rozpo tu III-407
Pluralismus
hodnoty I-2
média II-71.2
Po íta ový zlo in, boj proti III-271.1
Podmínky lenství v Unii I-58
Podniky
pravidla platná pro III-161-III-166
ve ejnoprávní podniky III-166
zakázané dohody mezi podniky III-161
zneužití dominantního postavení III-162
z ízení II-75; III-137
Podpora obchodu III-151.6a
Podpora spot eby III-229b. III-151.6d
Podpory ur itým region m, Protokol 8, l. 48-49
Podp rná opat ení III-124.2; III-207; III-278.5; III-282.4a
Externí p eklad
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Podp rné akce I-12.5; I-17; I-44.1; III-267.4
Podvody I-53.7; III-415
Pohlaví III-118; III-124.1; III-214.4
Pohromy, pomoc I-43.1b
Pojišt ní III-146.2; III-185.6
Pokuty III-163.a; III-184.10.d; III-190.3; III-362.2; III-401
právnost, pro ob any II-109-110
Policejní spolupráce III-275-III-277
Europol I-42.1c; III-273; III-275-III-277
Politická kontrola
Evropský parlament I-20.1
Zahrani ní a bezpe nostní výbor III-307
Politické strany I-46.4; II-72.2; III-331
Politický a bezpe nostní výbor III-307; III-309.2; III-329.2
Politika v oblasti sm nných kurz III-177.2; III-198.3, III-326.2
odchylka od ní III-200
Polsko
pr mysl oceli, Protokol 9, l. 42
Poplatky za p ekro ení hranic III-242
Poradní orgány Unie I-32
Poradní výbor pro dopravu III-244
Portugalsko
pr myslová politika, Protokol 8, l. 41
Porušení III-333; III-335
Porušování
EU práva III-361; III-365.2; III-367
pravidel hospodá ské sout že III-165.1-2;
Protokolu o subsidiarit a proporcionalit , l. 5, 7
vnitrostátních p edpis III-158.1b;
Posílená spolupráce I-44; III-416-423;
Poskytnutí podpory III-167ff
v zem d lském sektoru III-230.2
Postup p i nadm rném schodku III-184
kontrola Soudním dvorem III-184.13
pokuty III-184.10
referen ní hodnoty, Protokol 10, l. 1
Postupné vymezování obranné politiky I-41.2
Potrat II-62;
Irsko Protokol 31; Irská deklarace
Malta Protokol 9, l. 62
Povolání III-141; III-145d
Povolení k pobytu III-125.2
Pozastavení lenských práv I-59
Pozastavení lenství I-59
Požadovaná innost III-297.1
Pracovní podmínky II-75.3; II-91-92; III-209; III-210.1b; III-213
Pracovní právo III-210.1a-g, III-213b
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Pracovní prost edí III-172.4; III-210.1a
Pracovní úrazy a nemoci z povolání III-213.e
Praní pen z III-271.1
Práva duševního vlastnictví II-77; III-176; III-315.1 a 4; III-364
Práva menšin I-2
Práva pracovníka II-87-91
Práva zam stnanc III-172.2, III-133.4, III-134c
Pravidla o Rad III-342; III-343
Právní akty I-33 – I-34 viz také I-38
Právní kontinuita IV-438
Právnická osoba I-7; I- 30.3; III-393
Právnost akt III-365
Právo
d stojnost II-61-65
integrita II 63
lidská d stojnost II-61
život II-62
menšiny I-2
ob an I-10; II-99-106
diplomatická a konzulární ochrana II-106
dobrá správa II-101
evropský ochránce práv II-103
hlasovat a být kandidátem II-99-100
peti ní právo I-10.2d; II-104
p ístup k dokument m II-102
volný pohyb a pobyt II-105
rovnost II-80-86
d ti II-84; II-92
kulturní, náboženská a jazyková rozmanitost II-82
mezi muži a ženami II-83
p ed zákonem II-80
starší lidé II-85
zdravotn postižení II-86
solidarita II-87-98
d tská práce, zákaz II-92
informace a konzultace, právo zam stnanc na n II-87
kolektivní vyjednávání a akce II-88
ochrana v p ípad neoprávn ného propušt ní II-90
pracovní podmínky II-91
p ístup k zprost edkovatelnám práce II-89
zam stnanci II-87-91
zdravotní pé e II-95
soudnictví II-107-110
nebýt dvakrát trestn stíhán nebo trestán za stejný trestný in II-110
presumpce neviny a právo na obhajobu II-108
ú inná právní ochrana a spravedlivý proces II-107
svoboda II-66-79
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azyl II-78
majetek II-77
manželství II-69
myšlení, sv domí a náboženství II-70
ochrana osobních údaj II-68
podnikání II-76
projev a informace II-71
shromaž ování a sdružování II-72
soukromý a rodinný život II-67
svoboda a bezpe nost II-66
um ní a v dy II-73
volba povolání II-75
vzd lání II-74
usazování III-137-143; III-158.2
výjimky, Protokol 8, l. 56
zákaz zneužití II-114
z stat na území III-133.3d; III-138.2d
Právo odmítnout z d vod sv domí II-70.2
Pravomoc Unie
doložka flexibility I-18
druhy pravomoci I-12
koordinace hospodá ských a zam stnaneckých politik I-15
nad azenost unijního práva I-6; prohlášení ve v ci I-6
podp rné, koordina ní nebo dopl ující akce I-17
sdílená pravomoc I-14
spole ná zahrani ní a bezpe nostní politika I-16
subsidiarita a proporcionalita I-11.3-4 (viz také protokoly)
sv ené pravomoci I-11.2
výlu ná pravomoc I-13
Preambule
Listina základních práv; ást II
Ústava; ást I
Preceden ní právo
nad azenost práva Unie, Prohlášení 1
Presumpce neviny II-108
Prevence konflikt I-41; III-309.1
Prezident
Evropské rady I-22; III-295; III-403; IV-443.2
Evropského parlamentu III-341, III-396.8b, III-404.4c a 9
Komise I-27; I-21.2 a 3; I-22.2b; I-25.4; I-28.1; III-348.2; III-350; III-400.1a
Rady I-22, III-180.2, III-184.10, III-192.3, III-326.1, III-396.8b, III-404.4c, IV443.3
Ú etního dvora III-355; III-357
Prohlášení
Alandy, Prohlášení 31 o Alandských ostrovech
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atomová elektrárna Ignalina, Prohlášení 35 o jaderné elektrárn Ignalina

v Litv
atomová elektrárna na Slovensku, Prohlášení 37 o jednotce 1 a 2 v jaderné
elektrárn VI v Bohunicích
belgické komory, Prohlášení 49 Belgického království o vnitrostátních
parlamentech
Bulharsko a Rumunsko, Prohlášení 40 k Protokolu o p echodných ustanoveních
týkajících se orgán a institucí Unie
isté platby Nizozemska, Prohlášení 42 Nizozemského království k lánku
I-55
dánské výjimky, Prohlášení 39 k Protokolu o postavení Dánska
demografické rozdíly, Prohlášení 3 k lánk m I-22, I-27 a I-28
energetika, Prohlášení 22 k lánku III-256
EU – evropský útvar pro vn jší innost, Prohlášení 24 k lánku III-296
EU vrcholná sch zka po odmítnutí, Prohlášení 30 o ratifikaci Smlouvy o Ústav
pro Evropu
finan ní rámce, Prohlášení 26 k lánku III-402(4)
hlasování v Rad , Prohlášení 5 k lánku I-25
jaderní experti, Prohlášení 8 k lánku I-36
Komise o Kypru, Prohlášení 34 Komise o výsostných územích Spojeného
království Velké Británie a Severního Irsku na Kypru
lidská práva, Prohlášení 2 k l. I-9(2)
menší Komise, Prohlášení 6 k lánku I-26
mezinárodní smlouvy, Prohlášení 25 k lánku III-325 o sjednávání a uzavírání
mezinárodních dohod ze strany lenských stát , týkajících se prostoru svobody,
bezpe nosti a práva
násilí v rodin , Prohlášení 14 k lánku III-116
Nizozemské Antily, Prohlášení 43 Nizozemského království k lánku IV440
obyvatelé Samosu, Prohlášení 32 o obyvatelích Samosu
omezující opat ení, Prohlášení 15 k lánk m III-160 a III-322
osobní údaje a vnitrostátní bezpe nost, Prohlášení10 k lánku I-51
ostrovy, Prohlášení 19 k lánku III-220
Pakt r stu a stability, Prohlášení 17 k lánku III-184
pohyb kapitálu III-158.1b
pracovní právo, Prohlášení 18 k lánku III-213
p edseda Komise, Prohlášení 7 k lánku I-27
p edsednictví Rady, Prohlášení 4 k lánku I-24(7) týkající se rozhodnutí
Evropské rady o využití nad azenosti práva EU ze strany p edsednictví rady,
Prohlášení 1 k lánku I-6
p istupující zem 2004, Prohlášení týkající se Protokolu ke Smlouv a Aktu o
p istoupení eské republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské
republiky, Litevské republiky, Ma arské republiky, Republiky Malta, Polské
republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky
rozd lení Kypru, Prohlášení 38 o Kypru
rozd lení N mecka – doprava, Prohlášení 20 k lánku III-243
rozd lení N mecka – podpory, Prohlášení 16 k lánku III-167(2)(c)
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smlouva o atomové energii, Prohlášení 44 Spolkové republiky
N mecka, Irska, Ma arské republiky, Rakouské republiky a Švédského
království
sociální zabezpe ení, Prohlášení 14 k lánk m III-136 a III-267
solidarita proti teroru, Prohlášení 9 k lánk m I-43 a III-329
Spojené království – „ ob anství“ , Prohlášení 46 Spojeného království Velké
Británie a severního Irska k vymezení výrazu „ státní p íslušníci“
Spojené království o hlasovacích právech v EP, Prohlášení 48 Spojeného
království Velké Británie a Severního Irska o volebních právech ob an p i
volbách do Evropského parlamentu
Spojené království – výsostné území na Kypru, Prohlášení 33 o výsostných
územích Spojeného království Velké Británie a Severního Irska na Kypru
statut IV-437; IV-438
statut Mayott, Prohlášení 28 k lánku IV-440(7)
stíhání, Prohlášení 23 k lánku III-273(1), druhý pododstavec
Špan lsko o ob anství EU, Prohlášení 47 Špan lského království k vymezení
výrazu „ státní p íslušníci
tranzit z Kaliningradu, Prohlášení 36 o tranzitu osob po zemi mezi
kaliningradským regionem a ostatními ástmi Ruské federace
ú ední jazyky, Prohlášení 29 k lánku IV-448(2)
vysv tlení k listin , Prohlášení 12 týkající se vysv tlivek k Listin
základních práv
výzkum, Prohlášení 21 k lánku III-248
zaostalé regiony v Itálii, Prohlášení 41 týkající se Itálie
zdržení se hlasování III-300.1
zp sob psaní slova euro, Prohlášení 50 Lotyšské republiky a Ma arské
republiky o zp sobu psaní slova ozna ující jednotnou m nu, tj. ve Smlouv o
Ústav pro Evropu
Projekt EU III-167.3b
Proporcionalita I-11.1; Prohlášení 1 a 2
návrh vnitrostátního parlamentu III-259
proporcionalita trestních sankcí II-109; III-377
Protokol o používání zásad subsidiarity a proporcionality
zásada I-11.4; I-38.1
Prostá v tšina I-27.2; III-208; III-217; III-333; III-341.3; III-343.2; III-344.2-3; III-345;
III-346; III-347; III-349; III-428; IV-443
Prostor svobody, bezpe nosti a práva I-42; I-14.2j; II-78; III-257-277; III-377
Prost edky k dosažení cíl I-3.5
Proti dumpingu III-232
Protokol I-11.3,4; III-195; III-184.2; III-198.1 (všechny protokoly jsou p iloženy ke
Smlouv )
týkající se uprchlík II-78; III-266.1
Provád cí akty I-37
na ízení nebo rozhodnutí I-37.4
obrana I-41.4
spole ná zahrani ní a bezpe nostní politika I-40.3
Provád ní unijního práva I-37
Externí p eklad
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lenskými státy I-5.2; I-37.1
Komisí I-26.1; I-37.2
Radou I-37.2
rozpory III-333; III-335
Pr mysl I-17b; III-279
Pr myslová politika
atomová elektrárna na Slovensku, Protokol 9, l. 64-67
atomová elektrárna v Litv , Protokol 9, l. 52-56
eský pr mysl oceli, Protokol 9, l. 42
Irsko, Protokol 8, l. 14
polský pr mysl oceli, Protokol 9, l. 63
Portugalsko, Protokol 8, l. 41
ecko, Protokol 8, l. 21
P e erpání III-181.1, III-183.1
P edb žná rozhodnutí I-29.3; III-358.3; III-369
P ednostn se zabývat III-138.2a
P edseda Komise, Rady, Evropského parlamentu a Soudního dvora viz prezident Komise,
Rady, Evropského parlamentu a Soudního dvora
P idružení, právo na III-210.6; III-213.g
P ijetí Smlouvy IV-443
P ímé investice III-157.2; III-314; III-315
P írodní zdroje III-233.1c
P ísn jší národní pravidla III-172.4.5., III-234.6; III-235.4, 278.4a
P istoupení
Bulharsko, p istoupení – po et míst v EP, Prohlášení 41
Rumunsko, p istoupení – po et míst v EP, Prohlášení 41
P ístup k dokument m I-50.3-4; II-102
ochrana osobních údaj I-51; II-68
P j ky III-182; III-201.2c; III-247.1.c; III-394

R

Rada bezpe nosti Spojených národ III-305.2
Rada Evropy I-9; preambule Listiny základních práv; III-280.3; III-327
Rada guvernér ECB III-187.1; III-382; III-383
Rada ministr I-23-24; I-19; III-342-346
EU-ministr zahrani í I-28
implementace I-37
kvalifikovaná v tšina I-25
“ super” kvalifikovaná I-25.2
normální I-25.1
obrana I-41.5
posílená spolupráce I-44.2-3
p edsednictví I-24.7; návrh rozhodnutí o výkonu p edsednictví Rady ministr
p ijímání nelegislativních akt I-35
p ijímání právních akt I-34
Externí p eklad
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složení I-24
vážení hlas ; viz Protokol o p echodných ustanoveních týkajících se institucí a
orgán Unie
zahrani ní a bezpe nostní politika I-40.2,3,5,6,7
zrušení p enesení pravomoci I-36.2a
žádost o lenství I-58.2
Rada pro obecné záležitosti I-24.2
Rada pro zahrani ní v ci I-24.3; III-296.1
Rakousko
tranzitní doprava, Protokol 8, l. 64-73
Rámcový zákon I-33.1; I-34
použití jen rámcových zákon III-138; III-140.2; III-141.1; III-147; III-174; III210.4; III-270.2; III-271; III-362.3
Rasa II-81; III-118; III-124.1
Rasismus III-257.3
Ratifikace IV-443.3; IV-447,
Regionální politika III-220-224
Špan lsko, uznání, Protokol 8, l. 40
Regionální rozvojový fond III-221; III-222; III-224
Regionální unie IV-441
Repatriace III-267.2c
Restriktivní opat ení proti stát m, fyzickým nebo právnickým osobám III-322.2
Revize Ústavy IV-443
vnit ní politiky IV-445
Rodina II-67; II-69; II-93; III-269.3
Rostliny III-154
Rovnost I-2; II-80-83; III-124; III-292.1
demokratická I-45
mén zastoupeného pohlaví III-214.4
na trhu práce III-214
pohlaví I-2; I-3.3; II-83; III-116; III-210.1i; III-214.4
Rozhodnutí I-33.1; I-37.4; I-39.3; I-40.3,6,7; I-41.4;
Rozpo et I-53-56; III-402-415
Rozpo tová káze III-184.2
Rozpo tový rok III-403
Rozsudky, vzájemné uznávání III-257.4; III-269.1
Rozvoj oblastí III-167.3a
Rozvoj region III-220-224
Rozvojová spolupráce a humanitární pomoc I-14.4; III-316-321; III-292.2d;
Rumunsko
p istoupení – po et míst v EP, Prohlášení 41
R st a stabilita – pakt, Prohlášení 17
R st spot eby III-151.6d, III-229b
Rybolov III-225-232; I-13.1; I-14.2; III-424
Rychlé rozhodnutí o svolání mimo ádného zasedání Rady III-299.2
Rychlý p ístup k p id lovaným ástkám v rozpo tu Unie III-313.3

Externí p eklad
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ecko

pr myslová politika, Protokol 8, l. 24
emeslníci III-145c
ešení spor , alternativní metoda III-269.2g

S

Samostatná výd le ná innost II-76; III-137; III-141
Samos – obyvatelé, Protokol 8, l. 60-62; Prohlášení 32
Sankce II-109; II-110; III-163.2a; III-184.10d; III-190.3; III-362-III-363; III-401
platba III-362.3
Sankce viz restriktivní opat ení
Sbližování zákon III-172-173
Sdílená pravomoc I-12.2; I-14; I-44
Sexuální orientace II-81; III-118; III-124.1
Sexuální vyko is ování (viz také obchod s lidmi) III-271.1
Schengenské acquis – lenové, Protokol 17
Schodek ve ejných financí III-184
Schodky, ve ejné III-184; III-197.2b a 4b; III-198.1b
Sídlo orgán Unie III-432
Sledování mezinárodní situace III-307
Slovensko
Atomová elektrárna, Protokol 9, l. 64-67
Služby obecného hospodá ského zájmu II-96, III-122
Služby zam stnanosti III-134a
Služby, volný pohyb III-144-III-149
Služební ád III-427, III-431
Sm ry hospodá ské politiky III-179.2, III-194.1b
Smlouva Euratom viz protokol o Smlouv Euratom
Smlouvy
interinstitucionální III-397
mezinárodní III 323-326
Smlouvy o p idružení III-324
Smluvní odpov dnost III-431
Sociální cíle I-3.3; II-94
Sociální doložka III-117
Sociální fond viz Evropský sociální fond
Sociální charta III-209
Sociální partne i I-48; II-87; II-88, III-211-212
Sociální platby a dávky III-136.1b
Sociální politika I-14.2; I-15.3; III-213; III-209-219
Sociální rozvoj III-218
Sociální zabezpe ení a pomoc II-94
Sociální zabezpe ení II-94; III-125.2; III-136; III-210.1c a 5a; III-213.d

Externí p eklad

- 256 -

Ústava – tená sky p ív tivé vydání, které sestavil Jens-Peter Bonde
Solidarita II-87-98; III-292.1
mezi lenskými státy I-3.3; I-5.2; I-40.1; I-41.7
v p ípad pohromy, Prohlášení 9
Soudci
imunita, Protokol 3, l. 3
odstoupení, Protokol 3, l. 5, 14
odvolání, Protokol 3, l. 6
vým na, Protokol 3, l. 6, 9
Soudci Tribunálu III-356-III-357
Soudní dv r I-29; III-353-381; preambule k ásti II; III-132; II-107; III-163.d; III-168.2;
III-172.9; III-325.11; III-335; III-347; III-349; III-385.5-6; III-399.1; III-401; III-406; III433; Protokol 2. l. 7; Protokol 3
prezident Soudního dvora III-355; III-357
proces p ed Soudním dvorem, Protokol 3, l. 19-46
p edb žné rozhodnutí III-369
rozhodování na Soudním dvo e, Protokol 3, l. 17
senáty Soudního dvora, Protokol 3, l. 16
plénum, Protokol 3, l. 16
Tribunál, Protokol 3, l. 16
Velký senát, Protokol 3, l. 16
specializované soudy I-29.1; III-358.2
Tribunál III-356
Soudní sí , evropská III-273.2b
Soudní spolupráce v ob anskoprávních v cech III-257.4; III-269; III-284
Soudní spolupráce v trestních v cech III-270-III-274
Soudržnost, hospodá ská, sociální a územní III-220-224
Soudržnost politik Unie III-115
Souhlas
lenských stát , I-54.3; III-129; III-330.1; IV-445.2
Evropské centrální banky III-186.2
Evropského parlamentu I-18; I-20.2; I-54.4; I-55.2; I-58.2; I-59.1-2; I-60.2; III124.1; III-129; III-270.2d; III-271.1; III-274.1; III-325.6a; III-330.1; III-330.1;
IV-443.2; IV-444.3
osoby II-63.2a; II-68.2
Rady III-330.2; III-333; III-335.4; III-359.5; III-384.4
Soukromé vlastnictví III-425
Soukromí, právo na II-67
Sousední státy I-57
malé sousední státy, prohlášení 11
Specializované soudy I-29.1, III-359
Spojené království
kontrola na hranicích, Protokol 18
postoj, p ist hovalectví a azyl, Protokol 19
Spojené národy III-292.1; III-316.2; III-321.7; III-327
Spole ná zahrani ní a bezpe nostní politika (SZBP) I-40 viz také I-16; I-22.2; I-12.4; I41; III-294-313; III-325.6; III-376; III-419; III-420.2;
vylou ení právních p edpis v SZBP I-40.7
Externí p eklad
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Spole né praktiky III-161.1; III-164
Spole né ustanovení III-424-436
pro finan ní ustanovení III-410-414
pro uplatn ní pravomoci Unie I-33-39
Spole nosti
kapitál III-143
ochrana III-230.2a
právní postavení III-142
vytvo ení III-137
z OCT (zámo ských zemí a území) III-287.e
Spole ný trh viz vnit ní trh
Spolupráce
posílená spolupráce I-44
stálá strukturovaná spolupráce I-41.6
vzájemná vojenská pomoc I-41.7
Sport I-17.e; III-282
Správa
nesprávný ú ední postup I-49; II-103; III-333; III-335
postup III-138.2c
právo na dobrou správu II-101
Správní hranice III-134.b
Správní postupy III-138.2c
Správní spolupráce III-285
Stabilizace konfliktu III-309
Stálé ceny III-161.1a; III-231.3
Stálí zástupci III-344
Stálý výbor pro vnit ní bezpe nost III-261
Stanoviska I-33.1; I-35
definice I-33
Evropská centrální banka I-30.5; III-185.4; III-190.1c a 2
Evropský parlament III-296.3
Hospodá ský a finan ní výbor III-184.4; III-192.2a
Hospodá ský a sociální výbor III-388; III-392
Komise III-184.3 a 5; III-202.3; III-213; III-335.4; III-360-III-361; III-396.7c, 9
a 15; III-404.1; III-419.2
ministr zahrani ních v cí III-419.2
nediskriminování podle (politických) stanovisek II-81
ob anská spole nost I-47; III-390
Politický a bezpe nostní výbor III-307
právnost III-365.1; III-367
sociální partne i III-211.3
Soudní dv r III-325.11
Stálý výbor pro vnit ní bezpe nost a Politický a bezpe nostní výbor III-307.1;
III-329.2
Ú etní dv r III-384.4
vnitrostátní parlamenty viz Protokol o vnitrostátních parlamentech l. 3, 5 a 6
Výbor pro kandidáty Soudního dvora a generálních advokát III-357
Externí p eklad
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Výbor pro sociální ochranu III-217
Výbor pro zam stnanost III-208b
Výbor region III-388
zástupci r zných hospodá ských a sociálních sektor III-390
Starší lidé, práva II-85
Statistika III-429
Státní monopol III-155
Státní podpory II-167; III-230.2
Státní p íslušnost
bez diskriminace podle ní I-4.2; II-81.2; III-123; III-133; III-149
Státní zam stnanec III-427; III-430
Statut
Evropského soudního dvora, Protokol 3
Evropského systému centrálních bank lenských stát III-197.3; III-198; III373.d; III-429.1
Stávka, právo na ni III-210.6; II-88
Stejná odm na III-214
Strany v Unii/evropská úrove I-46.4; II-72.2; III-331
Strategické zájmy I-40.2
Strukturální fondy III-221; III-223.2
Strukturovaná spolupráce I-41.6; III-312.1; Protokol 23
Subsidiarita I-11.3; I-18.2; III-259; Protokol 1 a 2
Super-kvalifikovaná v tšina I-25.2
Sv tové hospodá ství III-292.2e
Sv tový obchod III-314
Svoboda II-66; preambule, III-292.1
myšlení, sv domí a náboženství II-70
podnikání II-76
projevu a informací II-71
shromaž ování a sdružování II-72
usazování I-4; preambule k ásti II; II-75.2; III-137-143
výjimky III-139; III-141.2
Svoboda usazování I-10; III-125
Symboly Unie I-8
Systémy podpory (existující v lenských státech) III-168

Š

Špan lsko
o EU ob anství, Prohlášení 47
regionální politika, uznání Protokolu 8, l. 40
Štrasburk III-336

T

Technologický rozvoj I-14.3; III-248-255

Externí p eklad
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Telekomunikace III-246.1
T lesná a duševní integrita II-63
Terorismus I-43; III-160; III-329.1
Transevropské sít I-14.2h; III-246-247
Transparentnost I- 47.2; I- 50.3-4; II-102; preambule k ásti I; III-399
v Komisi, Prohlášení 6
Trest smrti II-62
Trestní v ci III-270-274
Trh práce III-209-III-219
viz také III-203; III-208; III-210.1h-i; III-267.5; III-283.2.b
Trh, viz vnit ní trh a jednotný trh
Tribunál I-29; III-356 – III-359
Trvání Smlouvy/ Ústavy IV-446
Tržní podíl III-161c
Týmové p edsednictví, viz návrh rozhodnutí Evropské rady

U

Ú etní dv r I-31; III-384-385; III-365.3; III-400.1b; III-409.1,4; III-412; III-415.4;
Protokol o vnitrostátních parlamentech
Ú etnictví III-384
Ud lení absolutoria Komisi III-409
Udržitelný rozvoj I-3.3; III-119; III-292.2d
Ucházet se o nabídky III-133.3a
Úkolové mzdy III-214.2a
Umíst ní evropských orgán , Protokol 6
Úmluva IV-443
revize Ústavy bez Úmluvy IV-445
Úmluva o ochran lidských práv
p istoupení EU k Protokolu 32
Unie
cíle I-3
lenství I-1.2; I-58
dobrovolné vystoupení I-60
finance I-53 – I-56; III-402 – III-414
hodnoty I-2
ob anství I-10; III-123 – III-129
politické strany II-72.2
pozastavení lenských práv I-59
právní akty I-33
právní subjektivita I-7
právo I-6
pravomoc I-11; I-12
strategické zájmy I-40.2
symboly I-8
vztahy mezi Unií a lenskými státy I-5
Externí p eklad
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založení I-1
zastoupení III-328
zdroje (vlastní) I-54
Unijní právo I-6; prohlášení ve v ci I-6
Uprchlíci II-78; III-266.1
Úrazy a nemoci III-213.e
Urgentní financování III-313.3
Usazení
vnit ní trh III-130
svoboda I-4.1; preambule k ásti II; II-75.2; III-137-III-143
Unie I-1
Úspory III-130.4; III-151.6d; III-179.3; III-227.2c
Ústava
geografická p sobnost IV-440
meze Unie I-5.1, III-436
odstoupení od I-60.3
právní kontinuita IV-438
problémy s ratifikací, Prohlášení 30
p ijetí IV-447
ratifikace IV-443.3; IV-447
trvání IV-446
vstup v platnost IV-447
výklad III-375.2
zm ny IV-443; IV-445
Ústavní doložka III-375.2
Územní plánování III-234.2b(i)
Uznání práva, preambule k ásti I
Užší spolupráce
posílená spolupráce I-44; III-416-423
stálá strukturovaná spolupráce v obran I-41.6

V

Válka III-131; III-436.1.b
Varování p ed porušením hospodá ských pokyn III-179.4
Vážení hlas , Protokol o p echodných ustanoveních pro instituce
15 lenských stát I-25.1
4/5 lenských stát IV-443.4
65% obyvatel I-25.1 a 2
75% lenských stát I-25.2
V da I-3.3; II-73, III-172.3 a 5; III-233.3a; III-248.1; III-251.1a; III-254.1; III-429.2
omezení II-63.2
V decké d kazy III-172.5
V k, bez diskriminace z d vod , III-118; III-124.1
Velký senát Soudního dvora III-353
Velvyslanectví, konzuláty a zastoupení III-328
Externí p eklad
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Ve ejné finance III-177
Ve ejné služby III-133.4; III-238; III-398
Ve ejné vysílání – státní financování, Protokol 27
Ve ejné zdraví, viz zdraví
Ve ejnoprávní monopoly III-155; III-162; III-166
Ve ejnoprávní podniky III-166
Ve ejný po ádek III-133.3; III-140.1; III-154; III-158.1b; III-290
Vesmír I-14.3; III-254.3
Veto IIIlenských stát IV-444.3
V tšina
kvalifikovaná v tšina do r. 2009: protokol o p echodných ustanoveních
kvalifikovaná v tšina I-25; viz také I-23.3
návrh na vyslovení ned v ry III-340
obecné pravidlo na Ú etním dvo e III-384.4(3)
obecné pravidlo v Evropské rad I-21.4
obecné pravidlo v Evropském parlamentu III-338
obecné pravidlo v Komisi III-351
obecné pravidlo v Rad I-25.2; III-343
od jednomyslnosti k hlasování kvalifikovanou v tšinou v Rad (passerelle): IV444; I-40.7; I-55.4
"super" kvalifikovaná v tšina I-25.2(2)
Víceletý finan ní rámec
p ijetí kvalifikovanou v tšinou – postoj Nizozemska, Prohlášení 42
Viceprezidenti Komise I-26.5; I-27.3C; I-28.4
Víra III-118; III-124.1
svoboda II-70
Vízum III-265.2a
Vklad, trest za nespln ní požadavk EMU III-184.10
Vlajka Unie I-8
Vlastní iniciativa
lenské státy III-165.1; III-310.0
Evropský parlament III-330.2; III-333
Komise III-240.4; III-241; III-396
Rada III-217; III-300.2b; III-342
ve ejný ochránce práv III-335
Vlastní zdroje Unie I-54
Vlastnická práva (duševní vlastnictví) III-176; III-364; III-425
Vlastnictví
nabytí, Protokol 26
Vliv ob an I-45-47
Vn jší vztahy III-292-329
Vnitrostátní parlamenty I-11.3
mají být informovány I-18.2; I-42.2; I-59.2; III-261; IV-443, IV-444
Protokol o používání zásad subsidiarity a proporcionality
Protokol o roli vnitrostátních parlament lenských stát
ú ast na zákonodárném procesu III-259; III-273.2; III-276.2
Externí p eklad
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veto IV-444.3
Vnitrostátní právo I-6; I-42.1a; I-52; II-69; II-70.2; II-74.3; II-76; II-87; II-88; II-90; II94; II-95; II-96; II-99.1; II-102; III-163.2e; III-164; III-279.3; III-369; III-377; III-401;
Pozm n ný protokol l. 5 ke stanovisku Dánska, prohlášení ve v ci I-6
Vnitrostátní p edpisy III-134bc; III-138.2c; III-189; III-198
p ísn jší národní pravidla III-172.4.5., III-234.6; III-235.4, 278.4
Vnitrostátní trestní právo III-163.2e
Vnit ní poruchy interního trhu III-131
Vnit ní trh III-130-III-176
cíl Unie I-3.2
fiskální ustanovení III-170-III-171
omezení zásad III-133.3; III-154; III-172.4 a 5;
podpory poskytované lenskými státy III-167-III-169
pravidla hospodá ské sout že III-161-III-169
sbližování právních p edpis III-172-III-176
sdílená pravomoc Unie I-14.2a
svoboda poskytování služeb III-144-III-150
svoboda usazování III-137-III-143
volný pohyb kapitálu a plateb III-156-III-160
volný pohyb osob a služeb III-133-III-150
volný pohyb zam stnanc III-133-III-136
volný pohyb zboží III-151-III-155
výlu ná pravomoc Unie I-13.1
vytvo ení a fungování III-130 –III-132
Vodní zdroje III-234.2(ii)
Vojenská pomoc I-41.7; I-43; III-309
Volby I-10.2b; II-99; II-100; III-126
Evropského parlamentu I-20.3; III-330.1
p edsedy Komise I-27.1; I-20.1
Volební pravidla III-126
Volné poskytování služeb III-144-150
Volný pohyb III-125; III-130.2; III-133-160; III-172.2; III-265
doprava III-236-247
kapitálu a plateb I-4, III-156-160
kontrola na hranicích ve Spojeném království a Irsku, Protokol 18
osob I-4; II-105; III-133-136
p i zakládání podnik III-137-143
služeb I-4; III-144-150
zam stnanc III-133-136
zboží I-4; III-151-155
Vrcholné sch zky (evropské summity)
sch zky Evropské rady I-21; I-22; I-25; I-40; I-41; I-59.2; I-60.2; III-136.2; III179.2; III-198.2; III-206; III-258; III-270, 3-4; III-271.4; III-293; III-295; III301.1; III-329.3; III-341
trojstranná sociální vrcholná sch zka pro r st a zam stnanost I-48
Vstup v platnost
Externí p eklad
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evropské zákony a rámcové zákony I-39.1
na ízení a rozhodnutí I-39.2
Smlouva IV-447
Všeobecné hlasovací právo I-20.3; II-99.2; II-100; III-330.1
Výbor pro zam stnanost III-206.2-4; III-208
Výbor region I-32; III-219.3; III-386-388
Výbor sociální ochrany III-217
Výbory III-346
Výdaje I-53
Vyhošt ní II-79.1
Výchovný trest II-74
Vyjád ení názor I-47; II-71
Vyjednava III-325.3
Výjimky III-139
Výklad Listiny základních práv, Prohlášení 12
azyl – zvláštní p ípady; Spojené království, Dánsko, Prohlášení 12, l. 18
lidská d stojnost, Prohlášení 12, l. 1
listina nesmí být vykládána jako omezení, Prohlášení 12, l. 53, 54
mu ení a nelidské zacházení, Prohlášení 12, l. 4
nedostate n zastoupené pohlaví, Prohlášení 12, l. 23
ochrana osobních údaj – nezávislá kontrola, Prohlášení 12, l. 8
osobní nedotknutelnost v souvislosti s léka stvím a biologií, Prohlášení 12, l. 3
patentová práva a práva ochranné známky, Prohlášení 12, l. 17
právo na soukromí – výjimky, Prohlášení 12, l. 7
právo na svobodu – výjimky, prohlášení 12, l. 6
právo na vlastnictví – zbavení kv li ve ejnému zájmu, Prohlášení 12, l. 17
právo na život – výjimky, Prohlášení 12, l. 2
právo odmítnout z d vod sv domí, Prohlášení 12, l. 10.2
služby obecného hospodá ského zájmu, Prohlášení 12, l. 36
sociální pomoc a pomoc na bydlení, Prohlášení 12, l. 34
svoboda náboženského p esv d ení – omezení, Prohlášení 12, l. 5.2
svoboda podnikání – uznávání vnitrostátních zákon , Prohlášení 12, l. 16
svoboda projevu – omezení, Prohlášení 12, l. 10.2
svoboda shromaž ování a sdružování – omezení, Prohlášení 12, l. 12
svoboda um ní – omezení, Prohlášení 12, l. 13
svoboda volby vzd lávacího za ízení, P0rohlášení 12, l. 14
t hotné pracovnice, Prohlášení 12, l. 33
zákaz nucené práce, výjimka … , Prohlášení 12, l. 5.2
Výkonná rada Evropské centrální banky III-187.3; III-382.1; III-383.3; III-197.2h
Výlu ná pravomoc I-13
Výluky III-210.6
Vým nné pobyty mládeže III-282.1e
Vyplácení dávek III-136.1b
Vyrovnávací dávky III-170.3; III-232
Výsady a imunity Unie, Protokol 7
Vysoký zástupce pro spole nou zahrani ní a bezpe nostní politiku
funk ní období, Protokol 34, l. 5
Externí p eklad
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Vystoupení z Unie I-60
Vysv tlivky k Listin základních práv II-preambule 5. odstavec; Prohlášení k
vysv tlivkám týkajícím se Listiny základních práv
Využití p dy III-234.2.iii
Vyvážený pokrok III-130.3
Výzkum I-14.3; III-248-255
Vzájemná obrana I-41.7; I-43
Vzájemná pomoc III-201.2
Vzájemné uznávání III-141.1a
diplom III-141.1a
rozsudk III-257.4; III-269.1
Vzájemné záruky III-183
Vzd lání III-282-283; I-17; II-74; III-235.1; III-278.1

X

Xenofobie III-257.3

Z

Zahrani ní a bezpe nostní politika I-12.4; I-16; I-22.2; I-28; I-40-41; III-294-312
Zahrani ní innost III-296.3; prohlášení k vytvo ení Evropského útvaru pro vn jší innost
Zahrani ní investice III-314; III-315
Zahrani ní politika III-294-312
Zachování míru I-41.1; III-309.1
Základní práva I-4; I-9; II-112.3; II-113; III-292.1;
Listina základních práv, ást II
jako zásady práva EU I-9.3
Základní sociální práva zam stnanc III-209; II-87-II-93
Základní svobody I-4; II-112.3; II-113; III-292.1;
Zákonnost I-2; III-292.1
Zákony, evropské I-33.1; I-34; I-38, III-396
legislativní postup III-396
oblasti, v nichž mohou být p ijímány jen zákony a nikoli rámcové zákony (vše v
ásti III) : 160; 176; 179.6; 184.13; 185.6; 187.5; 219; 223; 224; 234.3; 251;
252.2 a 3; 273.2; 274; 276.2; 285.2; 315.2; 321.5; 330.2; 331; 333; 335.4; 359;
363; 364; 381; 393; 398.2; 402.4; 404; 412; 427
provád cí zákony I-37
zákony v p enesené p sobnosti I-36
Zákony, evropský rámec viz evropské rámcové zákony
Zam stnanci III-133-136; II-75; II-87; II-88; II-91; II-83.2d; III-209; III-210.1b; III213b,d,g; III-214.1; III-219.1; III-290
Zam stnanost I-3; I-15.2; I-12.3; II-75; II-83; II-92; II-94; III-133.2-3; III-134; III-137;
III-141; III-155; III-167; III-203-208; III-210.1d; III-213a; III-219; III-372; III-385; III400; III-427; III-431
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Zámo ské zem a území (OCT) III-286-III-291
Zásada
loajality I-5.2
právnosti I-19.2
proporcionality I-11.4; I- 38.1, II-109; III-259
Protokol o používání zásad subsidiarity a proporcionality I-11.3; I-18.2;
preambule Listiny; II-111.1;
Zastoupení Unie III-328
Zastupitelská demokracie I-46
Závazky Organizace spojených národ , dodržování III-316.2
Závazná v celém rozsahu a p ímo použitelná ve všech lenských státech I-33.1
Zboží
omezení volného pohybu III-154; III-161.3
volný pohyb I-4.1; III-151-155; III-130.2
z t etích zemí III-151.3
ze zámo ských zemí III-288.1 a 5; III-289; III-424
Zdraví, ve ejné zdraví III-140; III-278
lidské zdraví jako cíl ekologické politiky III-233.1b
lidské zdraví jako cíl ochrany spot ebitele III-235.1b
lidské zdraví jako pr ezový úkol Unie III-117
ochrana a zlepšení lidského zdraví jako p edm t podp rné akce I-17
omezení ty svobod z d vod zdraví III-133.3; III-154; III-290
p ísn jší národní pravidla III-278.4a
spolupráce ve ve ejných zdravotních službách III-278
ve ejné zdraví jako sdílená pravomoc I-14.2
zdraví dít te II-92
zdraví jako faktor na vnit ním trhu III-172.3,6,8
zdraví zam stnance II-91, III-210.1a
zdravotní pé e II-95
Zdravotní postižení II-81; II-86; III-118; III-124
Zdroje Unie I-54
Zdržení se hlasování, konstruktivní zdržení I-59.5 III-300.1; III-341.1; III-343.3
Zem d lské orienta ní a záru ní fondy III-228.3
Zem d lství III-225-232
podpora podniku postiženému strukturálními nebo národními podmínkami III230.2a
sdílená p sobnost I-14.2
ze strany finské vlády, Protokol 8, l. 47-49
Zem pisná a demografická r znorodost p i výb ru vedoucích EU funkcioná , Prohlášení
3
Zkoumání
národní odchylky III-172.7-8
posílené spolupráce III-420
rozpo tové situace III-184.2; III-198.1
rušivých vliv III-132
u soudu III-333
ú etnictví I-31.2; III-384.1; III-409
Externí p eklad
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Zlo in

Úmluvy IV-443.2

boj proti III-257.3; III-273-277, III-160, III-271
Eurojust I-42.2; III-273; III-259; III-274.1; III-276.2.b
Europol I-42.2; III-273-274; III-276
Evropský prokurátor III-274
minimální p íslušná pravidla III-271
ob ti III-270.2c
organizovaný III-160
po íta ový, III-271
policejní spolupráce III-275-277
prevence III-272
zákaz dvojího trestu za stejný zlo in II-110
Zm ny smlouvy IV-443
Zmrazení aktiv III-160; III-322
Zneužití dominantního postavení III-162
Zpráva
boj proti podvod m (od Komise) III-415.5
lenských stát o jejich úsilí na úpravy v p ípad nadm rného schodku III-184.9
lenských stát o pokroku p i pln ních jejich povinnosti v rámci m nové unie
III-198.1
hlavní sm ry hospodá ských politik (od Rady) III-179.2
hospodá ská, sociální a územní soudržnost (od Komise) III-221
mezinárodní obchodní jednání (od Komise) III-315.3
nadm rné schodky (od Komise) III-184.3
o innosti Evropského systému centrálních bank a m nové politice (od ECB) III383.3
o sociální situaci (od Komise) III-216; III-218
ob anství a diskriminace (od Komise) III-129
pln ní rozpo tu III-408; III-409.4 viz také III-384.4
p edsedy Evropské rady Evropskému parlamentu I-22.2.d
situace v zam stnanosti III-206.1
Výboru sociální ochrany o sociální situaci III-217.c
výkonnost hospodá ství lenských stát III-179.2
výro ní celková zpráva Komise III-337.3; III-352.2
výzkum a technologický rozvoj (od Komise) III-255
zpráva evropského ochránce práv I-49, III-335.1
zpráva Hospodá ského a finan ního výboru III-192.2.b, d a 4
zpráva Ú etního dvora III-384.2 a 4
Zprost edkovatelny práce II-89, III-134a
Zrušení d ív jších smluv IV-437
Zve ejn ní a vstup v platnost I-39.1-2
Zvláštní kvalifikovaná v tšina I-25.2; I-22.1; I-24.4; I-27.1; I-44.3; I-55.4; I-59; I-60.2a;
III-184.6-7; III-194.2; III-207
Zvláštní legislativní postupy IV-444.2
Zvláštní výbor III-315.3; III-325.4
Zvláštní zástupce III-302
Externí p eklad
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Ž

Žádost Evropského parlamentu, aby Komise p edložila návrh III-332
Ženevská úmluva (o statutu uprchlík ) II-78; III-266.1
Ženy a muži, rovnost I-2
Životní prost edí III-233-234; I-3.3; I-14.2e; II-97; III-119; III-172.3-4; III-223; III-256;
III-279.1.b; III-292.2f
p ísn jší národní pravidla III-234.6
záruka III-172; III-233.2
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