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Primární právo EU

• Dokumenty definující pravomoci daného 
společenství

• Od 1. 12. 2009 
- Smlouva o EU 
- Smlouva o fungování EU



Ustanovení primárního práva k 
zahraniční politice Unie 

• Hlavní roli mají členské státy

• Rozhodnutí musí být (až na technické detaily) 
přijata jednomyslně všemi členskými státy



Organizační zabezpečení

• Vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a 
bezpečnostní politiku

• Jmenuje jej Evropská rada

• Je jedním z místopředsedů Komise

• Předsedá Radě pro zahraniční věci

• Od 2014 Federica Mogherini (Itálie)
2009-2014 Catherine Ashton (Velká Británie)



Organizační zabezpečení

• Evropská služba pro vnější činnost

• Diplomatický sbor Evropské unie

• Podporuje vysokého představitele při
vedení společné zahraniční a bezpečnostní 
politiky, při předsedání Radě pro zahraniční 
věci i při působení v Evropské komisi

• Řídí diplomatické vztahy EU s ostatními 
zeměmi



Hodnocení

• Ustanovení primárního práva jsou obecná

• Nutná jednomyslnost

• Malá inciativa ze strany vysokého 
představitele

• Vysocí představitelé – prakticky neznámé 
osobnosti

• Problémy s koordinací 

• Nedostatečné kompetence ESVČ



Proč to?

• Rozdílné zájmy států

• Zahraniční politika – někdy je výhodné 
nekoordinovat

• Zahraniční politika je vidět – body u voličů

• EU je kvaziútvar



Co s tím?

• Musela by se prosadit idea evropanství a 
jednotného evropského národa

• Potom zmizí (lze to předpokládat) třecí plochy, 
rozdílné zájmy

• Potom lze převést více pravomocí na EU



DĚKUJI ZA POZORNOST,
DOTAZY, PŘIPOMÍNKY…


