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7x ANO 
Evropské ústavní smlouvě




Sedm bodů, 
proč podpořit Evropskou ústavní smlouvu



______________________



Srovnání postavení České republiky 
při hlasování v Radě EU 
kvalifikovanou většinou dle
Smlouvy z Nice a Evropské ústavní smlouvy




Předmluva

Dosáhnout všeobecné spokojenosti se všemi detaily tak rozsáhlého právního dokumentu, jakým je Smlouva zakládající Ústavu pro Evropu (dále jen Evropská ústavní smlouva), je jistě nereálné. Ani ústava České republiky, přijímaná Českou národní radou v prosinci 1991, nezískala 100% hlasů a je postupně novelizována. Vždy se najdou jednotlivosti, které někomu vadí a ten s nimi nakonec vysloví přes své pochybnosti souhlas proto, že jiní upustili v jiné části od svého nesouhlasu, aby v té jiné části mohl být zase  spokojen on. Týká se to každého díla, na němž se podílí mnoho lidí. Při dokončování se neobejdeme bez schopnosti přijmout realitu, že dílo není pro nikoho ze zúčastněných úplně dokonalé, ale převažují jeho pozitivní rysy a může společnosti sloužit. Tak je to i s Evropskou  ústavní smlouvou.

Můžeme vyjádřit poměrně přesně, v čem se stav EU s Evropskou ústavní smlouvou liší od stavu EU bez ní, který zachycovala smlouva z Nice či předcházející smlouvy - tedy v okamžiku, kdy jsme říkali své ANO členství ČR v Evropské unii. A také to níže učiníme. Najdeme pět či deset rozhodujících rozdílů. Ale znovu se můžeme dostat do situace, v níž pro někoho bude první bod  přijatelný a desátý nepřijatelný a pro jiného naopak. Musíme tedy formulovat jednu rozhodující souhrnnou charakteristiku, kterou Evropská ústavní smlouva představuje. A tou je skutečnost, že zatímco do Evropské ústavní smlouvy se právní i politický život v Evropské unii řídil poměrně složitými mezinárodními smlouvami, od ní se bude řídit společným dokumentem, jímž je právě tato Evropská ústavní smlouva. Dokumentem jasným a průhledným, který již na svém začátku zdůrazňuje, že EU je unií občanů a zároveň unií členských států. Není to stát, natož „superstát“, ani pouhé  smluvní mezinárodní seskupení, ale útvar zcela jedinečný.  



ÚVOD:

KDU-ČSL si spolu se svými evropskými křesťansko-demokratickými partnery v Evropské lidové straně kladla a nadále klade otázku, jak přispět k tomu, aby Evropská unie, do níž Česká republika vstoupila díky kladnému rozhodnutí svých občanů v referendu v roce 2003, fungovala i v dalších letech efektivně a ke spokojenosti všech jejích obyvatel. 

Také proto byl na zasedání Evropské rady v belgickém Laekenu v prosinci 2001 ustaven Konvent o budoucnosti Evropy. Jeho úkolem bylo shromáždit návrhy jednotlivých členských i kandidátských zemí EU, které by zlepšily fungování a rozhodování Evropské unie. Do procesu evropské integrace se tak mohla zapojit i širší veřejnost prostřednictvím národních parlamentů, profesních a zájmových skupin. 

Výsledkem více než roční práce Konventu se stal návrh Smlouvy o Ústavě pro Evropu (tzv. Evropská ústavní smlouva), který byl po zapracování připomínek mezivládní konference schválen Evropskou radou ve dnech 17.–18. června 2004 v irském Dublinu a podepsán nejvyššími představiteli všech členských států EU dne   29. října 2004 v Římě. Na jeho vytváření se podíleli i zástupci České republiky, a to jak v Konventu, tak na mezivládní konferenci. V následujících dvou letech, do října 2006, proběhne ratifikační proces evropské ústavní smlouvy v jednotlivých státech a teprve po schválení Evropské ústavní smlouvy ve  všech 25 státech EU vstoupí v platnost.

KDU-ČSL a její evropští křesťansko-demokratičtí partneři v Evropské lidové straně podporují přijetí Evropské ústavní smlouvy. Křesťanští demokraté jsou si vědomi mnoha nedostatků a problematických pasáží Evropské ústavní smlouvy. Hluboce litují, že preambule tak závažného dokumentu neobsahuje žádný odkaz na konkrétní duchovní a kulturní kořeny evropské civilizace, jakými byla řecká filozofie, římské právo či dědictví křesťansko-židovského náboženství. Stejně tak považují za nevhodné začlenění Charty základních práv EU přímo do textu ústavní smlouvy, neboť Charta není vyváženým dokumentem, který by odrážel pluralitu hodnotových stanovisek a který by vycházel z kořenů západního pojetí lidských práv. Přes tyto nedostatky však Evropská ústavní smlouva splňuje svůj hlavní účel, kterým bylo zjednodušení dosud nepřehledného systému mnoha zakládajících smluv. KDU-ČSL proto podporuje přijetí Evropské ústavní smlouvy a do budoucna se zasadí se svými evropskými křesťansko    -demokratickými partnery v Evropské lidové straně o prosazení některých ústavních změn v bodech, které odporují dosavadní duchovní tradici evropské integrace.

Tento dokument má za úkol stručně představit Evropskou ústavní smlouvu a zdůvodnit, proč je správné ji podpořit.


Evropská ústavní smlouva sjednocuje celý základní smluvní rámec EU do jediného přehledného dokumentu.

Tvůrcům Evropské ústavní smlouvy se podařilo shrnout do jednoho dokumentu dosavadní základní i rámcové smlouvy EU. Lze konstatovat, že Evropská ústavní smlouva je v některých částech příliš složitá a obsáhlá. Přesto, že že tato skutečnost někdy brání snadné pochopitelnosti Evropské ústavní smlouvy, je třeba si uvědomit, že texty dosavadních existujících smluv EU, které má Evropská ústavní smlouva nahradit, jsou téměř čtyřikrát delší. Evropská ústavní smlouva neobsahuje jen běžné součásti ústavního práva, jako je preambule, otázky dělby moci a kodifikace lidských práv, ale také podrobná ustanovení o kompetencích orgánů EU v jednotlivých tzv. evropských politikách. Proto je dokument obsáhlý a někdy místy zdánlivě těžkopádný. Jeho podrobnost a konkrétnost však současně předchází širokému výkladu pravomocí jednotlivých evropských institucí, k němuž by mohlo dojít při příliš stručných formulacích ústavní smlouvy.


	Evropská ústavní smlouva přináší větší bezpečnost.


V době, kdy svět ohrožují teroristické skupiny a organizovaný zločin překračuje hranice jednotlivých států, je nezbytností intenzivněji spolupracovat na obraně proti tomuto nebezpečí také na nadnárodní úrovni. Základním pilířem bezpečnostní politiky pro Českou republiku a celou Evropu je Severoatlantická aliance. Přesto hlubší rozvoj evropské integrace umožnil také vybudování vlastní společné zahraniční a bezpečnostní politiky, která Evropské unii umožňuje rovněž obhajobu vlastních priorit v zahraniční politice. Evropská ústavní smlouva posiluje flexibilitu a akceschopnost společné zahraniční a bezpečnostní politiky, ovšem současně zachovává možnost uplatnit princip veta v této důležité politické oblasti. KDU-ČSL proto vítá zřízení funkce ministra zahraničí EU, který bude pověřen koordinací zahraničněpolitických a bezpečnostních opatření na evropské úrovni. Současně KDU    -ČSL bude i v budoucnu prosazovat těsné propojení společné zahraniční a bezpečnostní politiky se strategií spolupráce v Severoatlantické alianci, která musí i nadále zůstat hlavním garantem bezpečného rozvoje západní civilizace. 


	Evropská ústavní smlouva pevně zakotvuje evropské občanství.


Občanstvím Evropské unie disponuje každá osoba, která má příslušnost některého členského státu. Toto občanství se připojuje k národnímu občanství a poskytuje další práva: právo volně se pohybovat a možnost bydlet kdekoliv na celém území Evropské unie, právo volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu a v obecních volbách v jakékoli členské zemi EU, právo na konzulární a diplomatickou ochranu kdekoliv na světě, právo podávat petice Evropskému parlamentu a vést korespondenci s jakoukoliv evropskou institucí v češtině.


	Evropská ústavní smlouva zachovává státní suverenitu jednotlivých členských států. 


Evropská ústavní smlouva obsahuje podrobný systém dělby kompetencí mezi Evropskou unií a členskými státy včetně konkrétního soupisu pravomocí jednotlivých orgánů v různých politikách. V rukou členských států zůstávají zejména klíčové otázky spadající do eticko-kulturní sféry, jako je rodinná politika, kulturní politika atd. Přesto, že řada významných kompetencí byla již v minulosti převedena na nadnárodní úroveň, zůstává dosud kontrola nad vlastními kompetencemi a pravomocemi výhradně v rukou členských států. Jinými slovy, není možné zbavit žádný stát některé jeho výsadní pravomoci bez souhlasu jeho vlády i parlamentu. Právě tato kontrola nad tím, které pravomoci budou převedeny na společnou evropskou úroveň, a které zůstanou v rukou národních států, je skutečným dokladem trvání plné suverenity jednotlivých členských států, včetně České republiky.


	Evropská ústavní smlouva posiluje demokratickou kontrolu rozhodování svých orgánů.


Evropská ústavní smlouva byla vytvořena mj. rovněž za účelem zmírnit či odstranit tzv. demokratický deficit, který je někdy Evropské unii vyčítán. Podařilo se jí to především větším zapojením národních parlamentů členských států do rozhodovacího procesu. Jednotlivé národní parlamenty se nyní budou moci předem vyjadřovat k návrhům evropských zákonů ještě před jejich schválením na evropské úrovni a budou se moci dožadovat jejich přepracování. Budou tak moci kontrolovat dodržování principu subsidiarity, podle nějž mají být rozhodnutí efektivně přijímána na co nejnižší a občanům nejbližší úrovni. Národní parlamenty proto získají významné postavení v institucionálním systému EU. Kromě toho ústavní smlouva výrazně posiluje také vliv Evropského parlamentu na rozhodování. Všechna tato opatření mají za cíl zvýšit demokratickou kontrolu občanů nad děním v evropských institucích prostřednictví svých zastupitelských orgánů.  


	Evropská ústavní smlouva zjednodušuje systém legislativních aktů.


Namísto složitého systému 11 různých typů právních aktů zavádí Evropská ústavní smlouva 6 typů aktů s pevně vymezenými charakteristikami. Podobu legislativních aktů budou přitom mít pouze 2 – tzv. evropské zákony a evropské rámcové zákony, které bude zpravidla na návrh Evropské komise schvalovat Evropský parlament a Rada ministrů. Evropské zákony budou závazné a platné pro všechny občany a státy EU, evropské rámcové zákony budou platit po jejich implementaci do právního řádu jednotlivých zemí.


	Evropská ústavní smlouva zachovává stávající systém fungování Evropské unie a neposouvá jej směrem ke státnímu útvaru.


Evropská ústavní smlouva nezasahuje výrazným způsobem do dosavadního rozdělení kompetencí mezi Evropskou unií a členskými státy, ani zásadně nemění vyváženost jednotlivých institucí. V tomto smyslu představuje menší změnu než mnohé dosavadní smlouvy, například Jednotný evropský akt z roku 1986 nebo Maastrichtská smlouva z roku 1992. Její význam spočívá spíše v rovině symbolické, v níž napomáhá chápání Evropy jako skutečného osudového společenství, a nikoli jako pouhé ekonomické aliance států. Současně je třeba zdůraznit, že Evropská ústavní smlouva je stále mezinárodní smlouvou uzavíranou mezi suverénními státy za účelem zjednodušení a zpřehlednění chodu složité mezinárodní organizace, jakou Evropská unie je. V tomto ohledu tedy nepředstavuje krok zpětným směrem, ale ani směrem k jednotné evropské federaci. Vychází naopak z kontinuity dosavadního směřování evropské integrace od počátku 50. let. Nezapomínejme, že tento projekt byl dílem velkých evropských křesťanských politiků, kteří mu dali duši i dosud plnohodnotný vnitřní obsah.


KDU-ČSL děkuje všem občanům, kteří dali své ANO v červnu 2003 v referendu o vstupu České republiky do EU a vyzývá je, aby podpořili svým ANO také přijetí Evropské ústavní smlouvy v plánovaném referendu. KDU-ČSL je stranou evropskou, je na straně všech evropsky a křesťansky smýšlejících občanů České republiky a vždy bude bránit základní hodnoty a zájmy všech českých občanů v Evropské unii i ve světě.

Srovnání postavení České republiky při hlasování 
v Radě EU kvalifikovanou většinou dle
Smlouvy z Nice a Evropské ústavní smlouvy
=   pozitivní hlasovací potenciál




Smlouva z Nice (EU 27)


Evropská úst.smlouva (EU 27)

1. hledisko: 
počet států 


u norem navrhovaných Evropskou komisí
je k přijetí třeba nad 50% států = 14 států 
– ČR disponuje 1/14 – tj. 7,1%

u norem navrhovaných jinými institucemi 
je k přijetí třeba nad 66,7% států = 18 států 
– ČR disponuje 1/18 – tj. 5,5%


u norem navrhovaných Evropskou komisí
je k přijetí třeba nad 55% států 
= 15 států 
– ČR disponuje 1/15 – tj. 6,7%

u norem navrhovaných jinými institucemi 
je k přijetí třeba na 72% států 
= 20 států 
– ČR disponuje 1/20 – tj. 5,0%


2. hledisko: 
počet obyvatel


obyvatelstvo ČR tvoří 2,12% z celkového počtu obyv. EU;
z kvalifikované většiny 62% obyvatel EU 
– ČR  disponuje 3,4%


obyvatelstvo ČR tvoří 2,12% z celkového počtu obyv. EU;
z kvalifikované většiny 65% obyvatel EU 
– ČR  disponuje 3,2%


3. hledisko: tzv.vážené hlasování


ČR má 12 hlasů z kvalifikované většiny 255 hlasů,
– ČR  disponuje 4,7%


ZRUŠENO.Toto hlasování již není Evropskou ústavní smlouvou používáno. 

	hlasování v Radě EU se zrušením Smlouvy z Nice a jejím nahrazením Evropskou ústavní smlouvou, jež neobsahuje 3. hledisko – tzv. „váženého hlasování“, zjednoduší a stane se spravedlivější (nezvýhodňuje malé a střední státy vůči velkým zemím)
	klauzule většího počtu států v Evropské ústavní smlouvě oproti Smlouvě z Nice posiluje dostatečnou ochranu proti vytváření tzv. „tvrdých jader“
	pro schválení návrhu dle Evropské ústavní smlouvy je třeba splnit obě kritéria(!)
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Srovnání postavení České republiky při hlasování 
v Radě EU kvalifikovanou většinou dle
Smlouvy z Nice a Evropské ústavní smlouvy
= negativní hlasovací potenciál



Smlouva z Nice (EU 27)


Evropská úst. smlouva (EU 27)

1. hledisko: 
počet států 


u norem navrhovaných Evropskou komisí
je k odmítnutí třeba 14 států 
– ČR disponuje 1/14 – tj. 7,1%

u norem navrhovaných jinými institucemi 
je k odmítnutí třeba 10 států 
– ČR disponuje 1/10 – tj. 10,0%


k odmítnutí třeba jsou třeba nejméně 4 státy

– ČR disponuje 1/4 – tj. 25,0%


2. hledisko: 
počet obyvatel


obyvatelstvo ČR tvoří 2,12% z celkového počtu obyv. EU;
z blokační menšiny 38% 
obyvatel EU 
– ČR  disponuje 5,6%


obyvatelstvo ČR tvoří 2,12% z celkového počtu obyv. EU;
z blokační menšiny 35% 
obyvatel EU 
– ČR  disponuje 6,0%


3. hledisko: tzv.vážené hlasování


Celkový počet hlasů: 345
Blokační menšina: 91 
(tj. 26,1%) 
Počet hlasů pro ČR: 12
– ČR  disponuje 13,2%


ZRUŠENO.Toto hlasování již není Evropskou ústavní smlouvou používáno.


	blokační menšinu musí tvořit v Evropské ústavní smlouvě minimálně 4 členské státy, což má zabránit případné domluvě mezi 3 největšími státy


	k zablokování návrhu stačí nesplnit jedno z výše uvedených 3 kriterií


	V případě schválení Evropské ústavní smlouvy a rozšíření EU o Rumunsko a Bulharsko v předpokládaných termínech by byly pouze 2 měsíce, kdy by Evropská ústavní smlouva platila pouze pro 25 členských zemí. Z tohoto důvodu je v těchto přehledech počítáno s Evropskou unií o 27 členech.


Smlouva z Nice je nastavena na maximum 27 členských států. Pokud nevstoupí v platnost Evropská ústavní smlouva a v roce 2009 bude chtít do EU vstoupit Chorvatsko, budou muset členské státy EU za 3–4 roky sestavovat novou smlouvu (upravující Smlouvu z Nice), která by vůbec umožnila vstup těchto dalších zemí do EU.
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