CESTA ZŘÍMA
POSÍLENÁ SPOLUPRÁCE –
SKUTEČNOST JIŽ DNES

Římské prohlášení:
„Budeme postupovat společně, v případě potřeby různým tempem a s různou intenzitou, avšak stejně jako dříve
budeme kráčet stejným směrem, v souladu se Smlouvami, přičemž další země budou mít i nadále možnost připojit
se později. Naše Unie je jednotná a nerozdělitelná.“

„V bílé knize se píše, že výchozím bodem každého scénáře je, že 27 členských
států bude pokračovat jako Unie – to je zásada. A pak je zde možnost, že ty
státy, které chtějí dělat více, mohou dělat více. To je jasné vysvětlení faktu na
základě současných Smluv. Smlouvy, které platí v současnosti, budou platit
i v budoucnu, a to po ještě delší dobu. Posílená spolupráce existuje už dnes.
Nejde jen o euro a schengenský prostor, ale také například o daň z finančních
transakcí, evropský patent s jednotným účinkem či evropského veřejného
žalobce.“
Předseda Komise Jean-Claude Juncker (po zasedání Evropské rady, 10. března 2017)

Posílená spolupráce umožňuje skupině nejméně devíti států provést opatření, pokud ke shodě nedospějí všechny členské státy. Ostatním zemím EU přitom zůstává právo připojit se k provádění opatření, jakmile budou chtít.
Smyslem tohoto postupu je předejít paralýze, kdy by návrh zablokovala jedna nebo několik málo zemí, které se
dané iniciativy nechtějí účastnit. Postup však neumožňuje rozšíření pravomocí nad rámec pravomocí zakotvených
v unijních Smlouvách. Tuto možnost poprvé zavedla Amsterodamská smlouva z roku 1999 a Lisabonská smlouva
z roku 2009 pak tento postup formalizovala a rozšířila možnosti posílené spolupráce o oblast obrany.

POSTUP
Pro přijetí rozhodnutí, kterým se povoluje zavedení posílené spolupráce, je nezbytná kvalifikovaná většina
členských států v Radě a souhlas Evropského parlamentu. Pro přijetí nových pravidel je pak zapotřebí jednomyslnost členských států účastnících se posílené spolupráce a konzultace Evropského parlamentu.
Ostatní členské státy se mohou k posílené spolupráci kdykoliv připojit.
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JIŽ SCHVÁLENO
EVROPSKÝ PATENT S JEDNOTNÝM
ÚČINKEM
U specializovaného patentového soudu budou případy projednávat soudci s nejlepšími
právními a technickými zkušenostmi v oblasti patentů. To, že soud je jen jeden, znamená, že
strany nemusí vést spor současně v několika zemích, což s sebou nese vysoké náklady.
26 členských států
Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Německo, Estonsko, Irsko, Řecko, Francie,
Itálie, Kypr, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Nizozemsko, Rakousko, Polsko,
Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Finsko, Švédsko, Spojené království
ROZVODOVÉ PRÁVO
Mezinárodní manželské páry se budou moci rozhodnout, jakým právem by se řídil jejich
případný rozvod nebo rozluka. Pokud se manželé nedohodnou, použijí soudci jednotnou
metodu pro stanovení státu, jehož právo se použije.
17 členských států
Belgie, Bulharsko, Německo, Estonsko, Řecko, Španělsko, Francie, Itálie, Lotyšsko, Litva,
Lucembursko, Maďarsko, Malta, Rakousko, Portugalsko, Rumunsko a Slovinsko
PŘIPRAVUJE SE
EVROPSKÝ VEŘEJNÝ ŽALOBCE (EPPO)
Úřad evropského veřejného žalobce bude mít na starosti sledování a dokončení
každého případu, ve kterém je podezření na podvod v souvislosti s rozpočtem EU,
aby pachatelům bylo jasné, že budou stíháni a souzeni. To bude mít silný odrazující
účinek.
20 členských států
Belgie, Bulharsko, Česká republika, Německo, Estonsko, Řecko, Španělsko, Francie,
Chorvatsko, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Rakousko, Portugalsko,
Rumunsko, Slovinsko, Slovensko a Finsko
DAŇ Z FINANČNÍCH TRANSAKCÍ
Daň z finančních transakcí posílí jednotný trh, neboť sníží počet lišících se národních přístupů k danění finančních transakcí a zajistí, aby finanční sektor odváděl
spravedlivé a podstatné příspěvky do veřejných příjmů.
10 členských států
Belgie, Německo, Řecko, Španělsko, Francie, Itálie, Rakousko, Portugalsko, Slovinsko,
Slovensko
PRAVIDLA TÝKAJÍCÍ SE MAJETKOVÝCH POMĚRŮ V MANŽELSTVÍ
Předpisy o majetkových poměrech mezinárodních manželských párů stanoví jasná pravidla pro případ rozvodu nebo úmrtí a ukončí praxi souběžných a
potenciálně protichůdných řízení v různých členských státech, například pokud jde
o majetek nebo bankovní účty.
17 členských států
Belgie, Bulharsko, Česká republika, Německo, Řecko, Španělsko, Francie, Chorvatsko,
Itálie, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Rakousko, Portugalsko, Slovinsko, Finsko
a Švédsko
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