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Anotace
Bakalářské práce „Dopad odmítnutí Smlouvy z Nice na irský přístup k evropským
záležitostem: Institucionální pohled“ analyzuje změny v irském politickém systému
vyvolané negativním výsledkem prvního referenda o Smlouvě z Nice v červnu 2001.
V úvodu autorka zasazuje téma do širšího kontextu irského přístupu k evropské
integraci, formuluje tezi a zkoumané období vymezuje lety 2002 - 2007. Stať je členěna
na tři hlavní kapitoly. První část nazvaná „Exekutiva“ se zabývá zpracováním evropské
agendy v jádru irské exekutivy, které tvoří Úřad premiéra, Ministerstvo zahraničních
věcí a Ministerstvo financí. Dále nás seznámí s horizontálními strukturami (vládními
výbory) a formalizací procesů a procedur probíhajících v exekutivě. Druhá kapitola
pojmenovaná „Legislativa“ nejdříve pojednává o parlamentní kontrole činnosti vlády
z obecného hlediska (vyslovení důvěry, interpelace, parlamentní výbory) a poté se
zaměřuje na kontrolní proceduru ustavenou v roce 2002 přijetím zákona European
Union (Scrutiny) Act. Třetí kapitola s názvem „Národní fórum o Evropě“ čtenáři
přiblíží činnost a strukturu tohoto orgánu, hlavní témata, kterými se Fórum zabývalo při
svých debatách, a zhodnotí jeho podíl na proměně irského diskursu o Evropě. V závěru
jsou shrnuty hlavní argumenty, o které autorka opírá svou tezi.

Annotation
The bachelor thesis "The Impact of the rejection of the Treaty of Nice on the Irish
approach to European affairs: An Institutional view" analyzes changes in the Irish
political system arising from the negative result of the first referendum on the Treaty of
Nice held in June 2001. In the preface, the author contextualizes the issue from a
general view of the Irish approach to European integration, formulates the main
argument and defines the explored period by years 2002 - 2007. The paper is divided in
three chapters. The first part called "Executive" deals with the management of
European affairs in the Irish core executive which is constituted by the Department of
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the Taoiseach, the Department of Foreign Affairs and the Department of Finance.
Thereinafter a reader is introduced into the horizontal structures (cabinet committees)
and the process of formalization proceeded in executive bodies. The second chapter
titled "Legislative" primarily treats of the scrutiny of cabinet behaviour in a general
view (vote of confidence, interpellation, parliamentary committees) and then targets the
enhanced parliamentary scrutiny of European affairs established by the enactment of
the European Union (Scrutiny) Act in 2002. The third part "National Forum on Europe"
deals with the structure, activities and issues debated in the Forum. This chapter also
judges the participation of the NFE in changes of Irish discourse on Europe. Main
arguments are summarized in the conclusion of the paper.
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1. ÚVOD
1.1 Výběr tématu a jeho vymezení
Irsko je uváděno jako jeden z příkladů úspěšného státu EU, kterému členství
výrazně pomohlo k nastartování ekonomické rozvoje a zvýšení životní úrovně jeho
obyvatel. Jako čistý příjemce všech politik Unie se snažilo důsledně využívat prostoru,
který mu členství poskytovalo. Zároveň je ale Irsko také důkazem toho, že se národní
identita malé a periferní země nemusí rozplynout v moři evropanství a že je schopno
v rámci svých možností důsledně obhajovat vlastní zájmy. Úspěch irské taktiky
v prosazování národních zájmů na půdě Unie spočívá především ve znalosti vlastních
limitů. Obecně můžeme chování Irska charakterizovat jako prointegrační a používající
komunitární metodu, která předpokládá silnou podporu institucí a procesů Unie a jejich
dalšího rozvoje. Na druhou stranu byl tento přístup výrazně reaktivní a defenzivní,
protože Irsko nikdy nevyvíjelo vlastní specifické iniciativy k rozvoji evropské
integrace.1 Vymýšlení novátorských idejí přenechalo ostatním státům a samo se drželo
pragmatického postoje, jak díky členství v EU získat při minimálních nákladech co
nejvíce.
Negativní výsledek prvního referenda o Smlouvě z Nice2 byl šokem pro Unii i
samotné Irsko. Politická elita, která se dříve spoléhala na široký národní konsensus a
pozitivní přijímání evropské integrace, najednou zjistila, že souhlas obyvatelstva se
všemi jejími kroky není automatický. Problémy s ratifikací smlouvy odhalily vážné
trhliny v celkovém přístupu irské vlády k evropským záležitostem, který se sice při
pohledu z venku mohl zdát dostatečně „euroloajální“, ale při bližším prozkoumání
vykazuje množství nedostatků. A právě na ně neúspěch prvního referenda poukázal.
Odpůrci smlouvy nekritizovali pouze její obsah, ale i neschopnost irské politické elity
komunikovat nové problémy evropské integrace ve vztahu k obyvatelům. Nízká
volební účast tak reflektovala odcizení irských občanů od Evropské unie, jehož
příčinou byla v podstatě neexistující informační kampaň a z obecnějšího hlediska také
posuny uvnitř irské společnosti, která sama sebe přestala vnímat jako chudého souseda
z periferie a zařadila se mezi bohatší část Evropy.
Změny v přístupu Irska k evropské integraci, které odstartovalo odmítnutí
1
2

Šlosarčík, Ivo. Politický systém Irska, s. 177.
Výsledky obou referend jsou uvedeny v příloze č. 1.
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Smlouvy z Nice v červnu 2001, se proto zdají být dostatečně atraktivním tématem,
které si zaslouží hlubší prozkoumání. To samozřejmě zahrnuje řadu aspektů, které nelze
kvůli omezenému rozsahu této práce postihnout všechny. Zaměříme se tudíž na
institucionální stránku změn a z aktérů, kteří se zapojují do formulování evropské
politiky v Irsku, bude pozornost věnována Úřadu premiéra, Ministerstvu zahraničních
věcí a Ministerstvu financí. Samotný obsah politik ponecháme stranou také z toho
důvodu, že jejich přeformulování ovlivňuje více faktorů a vyžaduje delší dobu, takže v
této oblasti nejsou změny zatím příliš výrazné. Z hlediska časového vymezení bude
jádro práce omezeno volebním obdobím 2002 – 2007, i když se nevyhneme několika
exkurzům do předchozích let, které budou nutné k objasnění určitých problémů.
Nyní ještě poznámka k některým pojmům a překladům: V textu se vyskytuje řada
právnických termínů (označujících zejména právní normy). Autorka se rozhodla pro
jejich volnější používání, aby tím neutrpěla stylistická stránka, přestože si je vědoma,
že synonymické výrazy nemusí z právního pohledu postihovat naprosto shodnou
podstatu slova. Ohledně názvů institucí se přiklonila k variantě, že pokud je český
překlad příliš „kostrbatý“, je vhodnější použít anglické znění nebo jeho zkratku.

1.2 Teze a struktura práce
Cílem této případové studie je z institucionálního pohledu analyzovat změny
v irském přístupu k evropským záležitostem v letech 2002 - 2007. Hlavní autorčina teze
zní: „Odmítnutí Smlouvy z Nice v prvním referendu bylo v Irsku zlomovým okamžikem,
jenž vedl k přehodnocení a aktualizaci irského přístupu k evropské integraci.“
Formulace teze navazuje na výzkumné závěry Brigid Laffan a Jane O´Mahony, které
proces europeizace3 irské státní správy a její adaptace4 na členství v ES / EU periodizují
do čtyř hlavních etap. Podle nich výsledek referenda z června 2001 vedl ke značně
kritickému zhodnocení dosavadního nakládání s euroagendou a odpovědí politické elity
byla řada reformních opatření.5
Změny v irském přístupu budeme sledovat ze tří úhlů, z čehož také vyplývá
logika členění samotné stati. V exekutivě došlo k posílení meziministerské koordinace
3

4

5

Europeizaci můžeme definovat jako kontinuální proces působení EU na různé složky veřejné správy,
který může za jistých okolností vést ke změně domácího systému.
Viz Laffan and O´Mahony. Managing Europe from an Irish Perspective, s. 168.
Adaptací rozumíme vědomý jednorázový akt ve smyslu úpravy stávajících struktur tak, aby lépe
vyhovovaly novému nadnárodnímu prostředí.
Viz Krupková, Petra. Adaptace veřejné správy na členství v Evropské unii, s. 9.
Laffan and O´Mahony. Managing Europe from Home, s. 3 – 5.
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evropské problematiky díky pevnějšímu ukotvení systému vládních výborů a ustavení
postu Státního ministra pro evropské záležitosti. Dalším aspektem změn ve výkonné
moci byla značná formalizace procedurálních otázek. V oblasti vztahů mezi legislativou
a exekutivou byla posílena role parlamentu zavedením systému parlamentní kontroly
evropské agendy. Třetím prvkem změn, které byly iniciovány po neúspěšném
referendu, bylo ustavení Národního fóra o Evropě (National Forum on Europe, NFE).
Celý text je rozčleněn do úvodu, tří kapitol a závěru. V úvodu jsou nastíněna
hlavní východiska práce. Téma je zasazeno do širšího kontextu irského přístupu
k evropské integraci, dále je zde formulována základní teze, popsána struktura textu a
zhodnocena použitá literatura.
První kapitola o exekutivě nejprve představuje obecný model, který popisuje, jak
je evropská agenda řešena v irském politickém systému. Poté se zabývá konkrétními
změnami, které prodělala vnitřní struktura hlavních ministerstev (posílení role
Taoiseacha6 v rozhodování o EU, reforma ministerstva zahraničí, ustavení postu
Státního ministra pro evropské záležitosti) a systém vládních výborů. Poslední část této
kapitoly zodpovídá otázku, v čem spočívala formalizace7 procesů a vztahů v exekutivě.
Druhá kapitola je věnována legislativě. Čtenář se nejdříve seznámí s možnostmi,
které irský systém dává parlamentu při kontrole činnosti vlády, a následně si přečte, jak
probíhá parlamentní kontrola evropských záležitostí zavedená v roce 2002. Nalezne
odpověď na otázky: Jak je parlamentní kontrola evropské agendy legislativně ukotvena
a které prvky zahrnuje? Jakou roli v ní hraje Výbor pro evropské záležitosti? Které
evropské dokumenty podléhají přezkumu, jak tato procedura probíhá a kdo se jí
účastní?
Třetí kapitola, věnovaná Národnímu fóru o Evropě, analyzuje jeho činnost a roli v
irské diskusi o Evropské unii. Nejprve čtenáře seznámí se základními fakty o Fóru, jeho
cílech, struktuře, způsobu fungování a projednávaných tématech. Poté se pokusíme jeho
aktivity zhodnotit z několika hledisek: Nakolik se NFE podařilo změnit formu a obsah
irského diskursu o Evropě? Do jaké míry se podílelo na úspěšném výsledku druhého
referenda o Smlouvě z Nice? Povedlo se rozšířit debatu o evropské integraci z hlediska
jejích aktérů a zapojení veřejnosti?

6
7

Irský výraz pro předsedu vlády.
Pod pojmem formalizace chápeme stanovení (určování) stupně funkčních vztahů a činností předem
danými normami. Čím detailnější jsou funkční vztahy a činnosti předepsány normami, tím je celek
formalizovanější. (GEIST, Bohumil. Sociologický slovník. Praha: Victoria Publishing, 1992, s. 92)
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1.3 Literatura
Neočekávaný výsledek prvního referenda o Smlouvě z Nice přitáhl ke vztahu
Irska a EU pozornost řady vědeckých pracovníků. Jedním z nich byl také Michael
Holmes, ředitel evropských studií na Hope University College v Liverpoolu, který
spolu s Nicolasem Reesem z University of Limerick inicioval na konferenci belfastské
Queen’s University v září 2002 založení akademického panelu, zabývajícího se
měnícím se přístupem Irska k evropské integraci. Příspěvky předních irských a
britských odborníků na problematiku EU poté Holmes sestavil do sborníku „Ireland
and the European Union: Nice, enlargement and the future of Europe“, který v roce
2005 vydalo nakladatelství Manchester University Press. V jedenácti studiích se čtenář
seznámí s vývojem irského přístupu k evropské integraci od roku 1973, jsou zde
analyzována obě referenda o Smlouvě z Nice a s nimi související irské veřejné mínění a
euroskeptická opozice. Tři kapitoly se věnují specifickým otázkám irské bezpečnostní
politiky, ochraně životního prostředí a ekonomickému dopadu rozšíření EU. Téma
budoucnosti Evropy je sledováno z hlediska zapojení Irska do činnosti Konventu o
budoucnosti Evropy, irské debaty o EU probíhající na půdě Národního fóra o Evropě a
obdobné diskuse v Severním Irsku. Publikace Michaela Holmese autorce této práce
poskytla základní přehled o irském přístupu k evropským záležitostem v jeho nejširších
souvislostech.
Hlavním podnětem k dalšímu studiu tohoto tématu byl příspěvek „Ireland’s
management of EU business: the impact of Nice“ od Brigid Laffan z University
College v Dublinu. Profesorka Laffan, zakladatelka Dublin European Institute, své
bádání zaměřuje na dynamiku evropské integrace a na vztah Irska k EU. Studie
Ireland’s management of EU business navazuje na výsledky výzkumu z programu
Organising for EU enlargement8 financovaného Evropskou komisí, kterého se Laffan
účastnila spolu s Jane O´Mahony z University of Kent. V první fázi se jejich výzkum,
metodologicky ukotvený v historickém institucionalismu9, soustředil na adaptaci irské
exekutivy a veřejné správy na členství v EU. Autorky svou práci dovedly do roku 2002
a konstatovaly, že odmítnutí Smlouvy z Nice bylo zásadním zvratem, který vedl

8

9

Do programu se kromě irské University College Dublin zapojily také University of Tartu (Estonsko),
University of Helsinki (Finsko), University of Athens (Řecko), Budapest University of Economic
Sciences and Public Administration (Maďarsko) a University of Ljubljana (Slovinsko).
Historický institucionalismus sleduje v časovém měřítku formální nastavení politického řádu, dané
institucemi a organizacemi, jejich funkcí a vnitřními normami, pravidly a pokyny, v jejichž rámci
vystupují a formulují svá stanoviska jednotliví aktéři.
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k přehodnocení irského přístupu k nakládání s euroagendou. V tomto bodě na ně
navážeme a jejich tezi rozšíříme o legislativní aspekt a Národní fórum o Evropě, o
kterých se zmiňují pouze krátce.
V českém akademickém prostředí se problematikou vztahu irských institucí a
Evropské unie zabývala Petra Krupková, která Katedru západoevropských studií FSV
UK absolvovala magisterskou diplomní prací „Adaptace veřejné správy na členství
v Evropské unii: Případová studie - Irsko.“ Tento text poskytuje velmi podrobný a
ucelený přehled o provádění evropských politik v Irsku i o vnitřním fungování irské
státní správy.
Kapitola o NFE se do značné míry opírá o studii Johna O´Brennana „Ireland’s
European discourse and the National Forum on Europe“, ve které autor, doktorand na
Katedře sociologie University of Limerick, kromě uvedení základních fakt o Fóru
analyzuje jeho roli ze tří hledisek - podílu NFE na výsledku druhého referenda o
Smlouvě z Nice, jeho vlivu na aktualizaci irského diskursu o Evropě a zapojení nových
aktérů do irské debaty o evropské integraci. Vzhledem k tomu, že O´Brennan svou
studii zpracovával na přelomu let 2002 – 2003, rozšíříme jeho bádání o informace
z pozdějších let. V tomto ohledu nám budou hlavním zdrojem reporty předsedy Fóra,
publikované přibližně v ročních intervalech, které jsou k dispozici na webových
stránkách NFE.
Velmi cenným zdrojem materiálů využitých v tomto textu byly internetové
stránky Úřadu premiéra a irského parlamentu, které obsahují rozsáhlou archivní sekci
s elektronickými publikacemi. Z nich se autorka této práce odkazuje zejména na zprávy
o činnosti Podvýboru pro evropskou kontrolu z let 2003 – 2006 a výroční zprávy Úřadu
premiéra ze stejného období, které velmi podrobně shrnují činnost tohoto úřadu, jeho
strukturu, personální obsazení a nakládání s finančními prostředky.
Závěrem ještě zmiňme, že problematiku politického systému Irska jako takovou
zpracovává rozsáhlá publikace „Politics in the Republic of Ireland“ koeditovaná
Johnem Coakleym a Michaelem Galagherem nebo „Politický systém Irska“ od Iva
Šlosarčíka, se kterými by se měl seznámit každý, kdo se o irskou politiku zajímá
hlouběji.

1

2. EXEKUTIVA
2.1 Evropská agenda a irská exekutiva
Irskou exekutivu můžeme rozdělit do tří vrstev podle rozsahu, kterým evropská
agenda zasahuje do formulování politik a rozhodovacího procesu ministerstev a
úřednického aparátu. Do jádra exekutivy spadají Úřad premiéra, Ministerstvo
zahraničních věcí a Ministerstvo financí, která mají na starosti koordinaci irské
evropské politiky a jsou centrálními ministerstvy tvořícími strategii vůči EU na nejširší
úrovni. Díky tomu jsou také nazývány „svatou trojicí“ evropské agendy v Irsku. Úřad
premiéra používá autoritu Taoiseacha k řešení meziresortních záležitostí, ministerstvo
zahraničí těží ze své zkušenosti s vyjednáváním a má výhodu vnitřní znalosti EU a
postojů členských států. Tyto dva úřady jsou hlavními hráči při jednáních na nejvyšší
úrovni o nejširších otázkách integrace a mají velmi blízko k vedoucím představitelům
EU a ostatních zemí. Ministerstvo financí je do evropských záležitostí zapojeno méně
ohledně makro otázek, ale je hlavním činitelem ekonomické politiky.
Ve vnitřním okruhu irské exekutivy evropská agenda do velké míry ovlivňuje
práci Ministerstva zemědělství, Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva obchodu a
podnikání a Ministerstva životního prostředí. Do této skupiny patří také Nejvyšší státní
zástupce, který je hlavním poradcem vlády v právních otázkách. Pro resorty vnějšího
okruhu – Ministerstva umění, sportu a turistiky, Ministerstva pro záležitosti venkova a
irsky mluvících oblastí, Ministerstva obrany, Ministerstva zdravotnictví a mládeže,
Ministerstva školství a vědy, Ministerstva pro spoje, rybolov a přírodní zdroje,
Ministerstva dopravy a Ministerstva pro sociální a rodinné záležitosti – jsou evropské
záležitosti okrajovým tématem a mají na starosti převážně domácí politiku.10 V rámci
jednotlivých ministerstev byly s rostoucím objemem evropské agendy zřizovány tzv.
evropské koordinační jednotky (EU Coordination Unit), jejichž hlavním úkolem je
zajišťovat oběh materiálů spojených s činností EU a připravovat stručné zprávy pro
zasedání Rady.11
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2.1.1 Úřad premiéra
Přestože je co do počtu personálu Úřad premiéra ve srovnání s jinými
ministerstvy nejmenší12, hraje centrální roli při koordinaci postojů k evropským
záležitostem v Irsku a tato jeho úloha od 80. let výrazně posiluje. Specifické postavení
Úřadu premiéra spočívá v tom, že jeho úkolem je vytvářet strategii evropské politiky v
nejširších souvislostech díky spolupráci s úředníky z ostatních ministerstev. Cílem není
zdvojovat práci jiných resortů, ale díky úzké kooperaci formulovat irské zájmy a v EU
je co nejefektivněji obhájit.
Za evropskou agendu v tomto úřadu zodpovídá Odbor pro evropské a
mezinárodní záležitosti (European and International Affairs Division). Již v roce 1982
Taoiseach Charles Haughey v rámci svého úřadu ustavil Odbor mezinárodních vztahů
(International Affairs Division), který měl na starosti Severní Irsko a evropskou
integraci. S posilující rolí Taoiseacha v zahraničně politických věcech tento odbor
postupně rozšířil svou agendu na všechny mezinárodní a evropské otázky a v roce 2002
bylo pod jeho pravomoc převedeno naplňování Lisabonské strategie. Úřad premiéra se
do hry dostává také, když se jednání zproblematizují a je těžké najít kompromis mezi
zájmy jednotlivých resortů, v těchto situacích je hlavním koordinátorem politického
vyjednávání.13
Jako velký nedostatek vládního aparátu byla vnímána neexistence postu ministra
pro Evropu. Po parlamentních volbách v roce 2002 proto byla v rámci Úřadu premiéra
ustavena funkce Státního ministra pro evropské záležitosti (Minister of State for
European Affairs), do jehož působnosti spadá řada dílčích úkolů souvisejících
s evropskou integrací. Zastupoval například irskou vládu v Konventu o budoucnosti
Evropy, následně vedl informační kampaň o Ústavní smlouvě a připravoval
referendum, které ji na podzim 2005 mělo schválit. Také se podílel na přípravě irského
předsednictví v první polovině roku 2004 a účastnil se jednání o finančním rámci na
léta 2007 – 2013. V souvislosti s koordinační rolí při implementaci Lisabonské strategie
zodpovídá za formulaci a naplňování Národního reformního programu (National
Reform Programme).14
12
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2.1.2 Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvu zahraničních věcí připadla role vedoucího ministerstva starajícího se
o evropské záležitosti po vstupu Irska do Evropských společenství (ES) v roce 1973.
Členství v ES mělo závažný dopad na strukturu resortu a bylo příčinou postupné
modernizace irské zahraniční služby. Poslední reforma, kterou resort prošel v roce
2002, spočívala v navýšení personálu a reorganizaci Politického odboru podle
regionálního klíče.15
Ministerstvo má specifické postavení při nakládání s evropskou agendou a jeho
úkoly se liší od těch připadajících Úřadu premiéra, přestože v současnosti oba úřady
koordinační pravomoci sdílí čím dál tím větší měrou. Ministerstvo zahraničí se stará o
to, aby jednotlivé vládní úřady adekvátně zajišťovaly a pokrývaly zasedání v Bruselu a
aby rozvoj politik v jednom sektoru neohrožoval všeobecné politické priority. Integruje
evropskou agendu, udržuje priority domluvené mezi různými ministerstvy a zajišťuje
zachování celkové koherence politiky. Stálé zastoupení v Bruselu je hlavním
informačním zdrojem o vývoji v Unii a má klíčové postavení při určování taktiky
hájení národních zájmů Irska a při hledání kompromisu se stanovisky ostatních států.
Diplomatická zastoupení v členských státech navíc poskytují informace o politických
postojích těchto zemí.16
Politický odbor (Political Division) ministerstva zahraničí je odpovědný za
mezinárodní záležitosti a má také na starosti Společnou zahraniční a bezpečností
politiku.

V otázkách Evropské bezpečností

a obranné politiky spolupracuje

s ministerstvem obrany. Odbor Evropské unie (European Union Division) spolu se
Stálým zastoupením v Bruselu zodpovídá za evropskou agendu vztahující se k prvnímu
pilíři, kde úzce spolupracuje s evropskými institucemi (hlavně s Radou) a zároveň
s jednotlivými resorty vlády (individuálně i kolektivně). V rámci tohoto odboru funguje
Koordinační jednotka EU (EU Coordination Unit), která ministrovi zahraničí připravuje
podklady pro jednání Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy. Hlavní náplň její
činnosti ale tvoří předávání dokumentů z evropské na národní úroveň. Její role jako
hlavního informačního uzlu vzrostla po ustavení nového způsobu kontroly evropské
agendy v irském parlamentu v roce 2002.17
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2.1.3 Ministerstvo financí
Role ministerstva financí a jeho zapojení do evropských záležitostí výrazně
vzrostly na přelomu 80. a 90. let v souvislosti s dokončením vnitřního trhu Unie,
rozvojem strukturálních fondů a účastí Irska na projektu Evropské měnové unie
(EMU). Do činnosti EU se zapojuje v rámci jednání Rady (ECOFIN), prostřednictvím
zvláštních výborů Rady, které mají na starosti koordinaci hospodářských politik
členských států, Euroskupiny, Evropské centrální banky a dvoustranných styků
s Komisí. Ministerstvo má rozhodující slovo ve všech oblastech, které se týkají
rozpočtových otázek a daňových záležitostí, musí být konzultováno ostatními úřady
v případě, že navrhovaná legislativní opatření mají dopady v podobě výdajů z irského
rozpočtu.18
Za evropskou agendu je v tomto resortu zodpovědný Odbor daní a finančních
služeb (Taxation and Financial Services Division), který se zabývá EMU a dalšími
otázkami plynoucími z irského členství v mezinárodních finančních organizacích
(Mezinárodní měnový fond, Světová banka, Evropská investiční banka, Evropská
banka pro obnovu a rozvoj). Monitoruje finanční aspekty Společné zemědělské politiky
a prostředky plynoucí z kohezního a regionálních fondů, má na starosti příspěvky do
evropského rozpočtu a celkově koordinuje evropské záležitosti ministerstva financí.19

2.2 Horizontální struktury
Ve všech členských státech EU hrají významnou roli při řešení evropských
záležitostí

speciální

meziministerské

výbory.

V minulosti

byla

klíčovou

charakteristikou těchto výborů v Irsku jejich institucionální pružnost a nezakotvenost
v politickém systému. Irská ministerstva běžnou evropskou agendu vyřizovala v rámci
hranic svého resortu, aniž by jednotlivé záležitosti konzultovala nebo koordinovala
s ostatními resorty. Úředníci se sice účastnili zasedání množství meziresortních výborů
a pracovních skupin, ty byly ale obvykle utvořeny ad hoc a sloužily k řešení některých
specifických otázek, nikoliv problematiky EU jako celku. Výsledek prvního referenda o
Smlouvě z Nice vedl k přehodnocení tohoto přístupu, a přestože nedošlo k zásadní
reformě, značná formalizace existujícího systému zlepšila spolupráci v evropských
otázkách mezi jednotlivými resorty. Procedurální změny provázela rovněž personální
18
19
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obměna úředníků na nejvyšších postech Ministerstva zahraničních věcí a Úřadu
premiéra, kteří nesli hlavní zodpovědnost za meziministerskou kooperaci.20
Vládní výbor pro evropské záležitosti (Cabinet Committee on European Affairs)
byl sice ustaven už v roce 1998, ale scházel se nepravidelně a sloužil spíše jako fórum
pro řešení krizí než jako platforma pro strategická rozhodnutí o chování Irska
v Evropské unii. Od roku 2002 se pod předsednictvím Taoiseacha schází pravidelně
v měsíčních intervalech a podle projednávané agendy se ho účastní příslušní ministři.
Pod Vládní výbor pro evropské záležitosti spadá Skupina nejvyšších úředníků (Senior
Officials Group), která má na starosti přípravu politických aspektů euroagendy a
koordinaci postojů, které Irsko zastává na jednáních Evropské rady. Tato skupina se
rovněž spolupodílela na přípravě irského předsednictví. Od září 2003 se schází jednou
za dva týdny.
Nově ustavenému Meziministerskému koordinačnímu výboru pro evropské
záležitosti (Interdepartmental Coordinating Committee on European Affairs, ICCEU)
předsedá Státní ministr pro evropské záležitosti a schází se na úrovni zástupců ministrů.
Zpočátku byla frekvence jeho jednání čtrnáctidenní, ale od roku 2005 zasedání
probíhají pouze jednou měsíčně. Pod jeho patronací funguje řada ad hoc utvořených
pracovních skupin a podvýborů, například skupina monitorující činnost Konventu o
budoucnosti Evropy a následné mezivládní konference v letech 2002 - 2003. Další
pracovní skupina, které se účastní zástupci ministerstva financí, obchodu, dopravy,
zahraničí, zdravotnictví a mládeže, spojů a přírodních zdrojů, sociálních a rodinných
záležitosti a životního prostředí, zodpovídá za koordinaci Lisabonské agendy. V roce
2005 byl v rámci ICCEU ustaven podvýbor pro transpozici směrnic.21
Koordinovaný postoj více ministerstev vyžadují také záležitosti druhého a třetího
pilíře EU. V oblasti Společné zahraniční a bezpečnostní politiky spolupracuje
ministerstvo zahraničí, ministerstvo obrany a generální štáb. Pro problematiku třetího
pilíře byl ustaven Výbor pro justici a vnitřní záležitosti (Justice and Home Affairs
Committee), zasedají v něm zástupci ministerstva spravedlnosti, zahraničí a Úřadu
nejvyššího státního zástupce, kteří projednávají agendu před jednáním příslušné Rady.
Do působnosti více ministerstev také spadá řada otázek týkajících se životního
prostředí.22
20
21
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2.3 Vnitřní procesy a fungování exekutivy
Do konce 90. let se irský systém zvládání euroagendy zakládal na poměrně
jednoduchých principech

a neformálním

mechanismu jejich

implementace.23

Neexistovala jednotná pravidla, která by upravovala procedurální otázky, a v tomto
ohledu byla jednotlivým ministerstvům ponechána vysoká míra autonomie vycházející
z principu ministerské zodpovědnosti. Uvnitř každého resortu existovaly pevně
zakotvené standardizované postupy, podle kterých se připravovaly podklady pro
jednání Rady EU a Evropské rady. Metodické pokyny se obvykle nevypracovávaly
v papírové podobě, stejně jako neexistovaly předpisy upravující psaní oficiálních
memorand a nót. Řada informací se předávala pouze telefonicky nebo osobním
kontaktem mezi úředníky.24
Potřeba vyšší kontroly evropských záležitostí ze strany irského parlamentu vedla
po neúspěchu prvního referenda o Smlouvě z Nice k ustavení nových procedur, které
formalizovaly vztahy mezi zákonodárnou mocí a ministerstvy (viz 3. kapitola).
Zavedení parlamentní kontroly evropské legislativy ale bylo pouze prvním z několika
dalších opatření, která upravila vztahy mezi vládou a jednotlivými resorty. Přesto řada
vnitřních záležitosti ministerstev i nadále zůstává bez procedurální úpravy.
V roce 2004 byl zkušebně zaveden nový systém, který má umožnit včasnou
identifikaci případného nežádoucího účinku legislativních i nelegislativních aktů. Tato
tzv. Analýza dopadu nařízení (Regulatory Impact Analysis, RIA) pomáhá určit
pravděpodobné vedlejší efekty nebo skryté náklady25 navrhovaného nařízení ještě před
jeho projednáním ve vládě za účelem zabránit zbytečné regulaci. Kromě domácích
norem se aplikace RIA podle rozhodnutí vlády z 21. června 2005 vztahuje také na
návrhy směrnic a některých nařízení Evropské komise. Obdobný projekt iniciovaný
Komisí probíhá na evropské úrovni, kde se ovšem analyzují dopady z nadnárodního
hlediska. Vzhledem k pozitivním ohlasům ohledně fungování RIA byly v říjnu 2005
vydány písemné pokyny pro aplikaci tohoto modelu, které systému RIA a jeho použití
daly jasná a závazná pravidla.26
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Mírný chaos při provádění evropských politik vedl k tomu, že Irsko má poměrně
špatné výsledky při zavádění evropského práva.27 Aby se tomu napříště zabránilo,
v roce 2005 rozhodl meziministerský koordinační výbor o vypracování přesných
pokynů pro transpozici směrnic. Jejich hlavní princip spočívá v tom, že je
z ministerstva, do jehož působnosti směrnice spadá, určen úředník, který za normu
zodpovídá od představení návrhu Evropskou komisí, přes její schválení až po
transpozici do národního práva. Tento úředník je informován o průběhu jednání a
schvalování směrnice Radou a po jejím přijetí vypracovává podrobný rozpis
transpozice, který je každý měsíc aktualizován, aby mohly být včas rozpoznány
problémy nebo zpoždění. Ministerstvo zodpovědné za směrnici zůstává po celou dobu
v úzkém kontaktu s Komisí a úspěšně transponovaná norma je automaticky
notifikována Úřadu premiéra a ministerstvu zahraničí.28
Posledním dokumentem, který formalizuje procedurální otázky týkající se
činnosti vlády a jejího vztahu k jednotlivým ministerstvům, je Vládní příručka (Cabinet
Handbook), jejíž aktualizovaná verze vyšla v prosinci 2006. Ta zahrnuje širokou škálu
pravidel a předpisů, které slouží při přípravě ministrů a jejich úředníků na zasedání
vlády. První část upravuje průběh zasedání vlády, přípravu jeho agendy, oběh a
uchování vládních dokumentů a komunikaci s médii. Druhá kapitola obsahuje instrukce
k psaní oběžníků (jak po obsahové, tak po formální a jazykové stránce) a jejich
cirkulaci mezi jednotlivými úřady. Další dvě části se zabývají přípravou návrhů
legislativních i nelegislativních aktů a procedurálními otázkami jejich schvalování ve
vládě. V přílohách jsou uvedeny další potřebné informace, např. jakým způsobem se
žádá o právní radu Nejvyššího státního zástupce, podrobný popis modelu RIA a jeho
aplikace, pravidla pro ustavování a fungování vládních výborů nebo způsob
předkládání návrhů zákonů a dalších dokumentů irskému parlamentu.29 Tyto podrobné
instrukce značně omezily neformalizovanou procedurální praxi na vládní úrovni, ta ale
v rámci jednotlivých ministerstev i nadále zůstává z nemalé části založena na
standardizovaných postupech.
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3. LEGISLATIVA
3.1 Parlamentní kontrola činnosti vlády
3.1.1 Vyslovení (ne)důvěry vládě
Irská vláda je odpovědná parlamentu a pro svou existenci musí mít důvěru
většiny poslanců dolní komory (irsky zvané Dáil). Způsob, jakým by měla být
vyjádřena existující nebo vznikající vládě důvěra či nedůvěra, není v irském systému
přesně formalizován. V případě vyslovení nedůvěry jde nejčastěji o nepotvrzení
předchozího premiéra po nových parlamentních volbách nebo o situaci, kdy Poslanecká
sněmovna nepodpoří vládní návrh, se kterým vláda spojila otázku důvěry. Pokud dojde
k vyslovení nedůvěry, může předseda vlády buď rezignovat nebo navrhnout prezidentu
republiky rozpuštění Dáilu a vyhlášení nových voleb. Intenzita kontroly vlády ze strany
poslanců se postupně prohlubuje, zatímco až do roku 1982 nebyla ani jedna vláda
parlamentem donucena rezignovat, v 80. a 90. letech Poslanecká sněmovna svým
hlasováním o nedůvěře vyvolala změnu vlády hned několikrát.30

3.1.2 Interpelace
Interpelace v irském politickém systému mohou mít písemnou nebo ústní podobu.
Většina dotazů je formulována písemně, jejich počet na jednotlivého poslance není
omezen a odpověď se očekává do tří pracovních dnů. Ústní interpelace probíhají každý
jednací den Dáilu, je jim vyhrazena hodina a čtvrt a obvykle bývají bedlivě sledovány
novináři. Otázky musí být ministrovi zaslány čtyři pracovní dny před jeho vystoupením
ve sněmovně, aby úředníci z jeho resortu měli dostatek času na vyhledání příslušných
informací. V případě ústních interpelací má poslanec právo položit dvě otázky, pokud
je jejich počet příliš vysoký, rozhoduje o pořadí los. Pokud je tázající se poslanec
nespokojen s ministrovou odpovědí, může položit ještě jednu doplňující otázku. Jestli
ani tehdy neobdrží dostatečnou odpověď, může tuto záležitost otevřít během formální
debaty, které je vyčleněno padesát minut v závěru každého jednacího dne.
Fakt, že většina dotazů je vznášena opozičními poslanci, potvrzuje politické
motivy interpelací, které jsou součástí opozičního boje proti vládě. Na druhou stranu
30
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ministři s vymezeným časem nakládají tak, aby odpověděli co nejméně. Etiketa
interpelací nevyžaduje, aby odpovědi podaly co nejvíce informací, pouze nesmí být
lživé. Systém interpelací je navíc v praxi nastaven tak, aby byl výhodnější pro
dotazovaného ministra. Ten má minimálně čtyři dny, aby svou odpověď promyslel, a
nic mu nebrání v tom, aby ji formuloval velmi vyhýbavě. V čase interpelací má
k dispozici své úředníky, kteří mu jsou nápomocni a dohledávají například potřebné
dokumenty. Odpovědi na možné doplňující otázky se rovněž zpracovávají předem, ale
informace v nich obsažená se nezveřejní, pokud není vznesen příslušný dotaz.31

3.1.3 Parlamentní výbory
Výbory jsou typickým znakem moderních parlamentů, ale jejich význam se
v jednotlivých zemích velmi liší. Až do 80. let v irském parlamentu fungovalo velmi
málo výborů. Nejdůležitější byl Výbor pro veřejné finance (Public Account
Committee), ostatní výbory měly na starosti správu vnitřních záležitostí sídla
parlamentu, nikoliv kontrolu vlády jako takové. Koalice Fine Gael a Labour Party
zavedla nový systém v letech 1982 – 1987, jeho nedostatkem však byl velký počet
výborů a jejich vágně formulovaná působnost, takže většina těchto výborů
v následujících dvou volebních obdobích nebyla obnovena. Po volbách v roce 1992
výbory opět prodělaly změnu a významnou inovací bylo jejich zapojení do
legislativního procesu.
Systém výborů v současné podobě byl ustaven po volbách v roce 1997 a znovu
obnoven v roce 2002 a 2007 (viz příloha č. 2)32. Jeho základním principem je, že
struktura výborů více méně kopíruje jednotlivé vládní resorty, takže každý z výborů
monitoruje činnost svého ministerstva, diskutuje o jeho rozpočtu a ve třetí fázi
legislativního procesu se zabývá příslušnými návrhy zákonů. Výbory fungují pro obě
komory společně jako tzv. Joint Committees a zasedají v nich poslanci i senátoři, ale
posuzování zákonů se účastní pouze poslanci. Práce ve výborech je jednou z mála
možností, jak se mohou do formulování politických rozhodnutí zapojit i opoziční
poslanci.
Přestože systém výborů v irském parlamentu prodělal v posledních letech řadu
pozitivních změn, stále čelí mnoha překážkám, které jim brání vykonávat svou práci
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skutečně efektivně. Výbory se silnými pravomocemi nejsou po chuti nejen vládě,
kterou kontrola ze strany parlamentu svazuje, ale paradoxně nevyhovují příliš ani
opozičním poslancům, kteří sami v politickém boji usilují o vládní křesla. Silné výbory
nejvíce vyhovují těm poslancům, kteří nemají zájem stát se ministry, a takových
poslanců je velmi málo. Dalším problémem je nedostatek financí, se kterým se výbory
potýkají a kvůli kterému si nemohou dovolit dostatek pracovníků zpracovávajících
potřebné analýzy. A konečně tuhá stranická disciplína znemožňuje, aby výbory
fungovaly skutečně na nadstranické bázi.33

3.2 Role irského parlamentu v evropských záležitostech
V minulosti měl irský parlament velmi malý vliv při posuzování evropských
záležitostí. Vazby mezi legislativou a exekutivou byly slabé a vztah parlamentu
k evropským otázkám charakterizovala slova jako přehlížení a nevědomost. Limitované
zapojení irského parlamentu do evropských záležitostí ale nebylo chybou na straně EU,
protože role národních parlamentů je citlivou a velmi diskutovanou otázkou již delší
dobu. Protokol o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii, který je připojen
k Amsterodamské smlouvě z roku 1997, upravuje dvě oblasti této problematiky „s
cílem podnítit větší zapojení vnitrostátních parlamentů do činnosti Evropské unie a
zvýšit jejich možnost vyjadřovat se k evropským záležitostem“. Na základě první části
Protokolu jsou parlamenty členských zemí informovány o legislativních návrzích a
konzultačních dokumentech Komise34 a druhá část upravuje postavení Konference
výborů pro evropské záležitosti (COSAC)35, která může adresovat orgánům EU
podněty k návrhům právních textů. Řada zemí díky Protokolu ustanovila a rozvinula
vlastní kontrolní mechanismy evropské legislativy.
Hlavním podnětem, který vedl k zavedení podobného systému kontroly v Irsku,
bylo až zamítnutí Smlouvy z Nice v prvním referendu. Za účelem posílit vazbu mezi
irskými občany a jejich demokraticky zvolenými zástupci v parlamentu a přiblížit
evropské instituce, kde probíhají hlavní rozhodovací procesy, byly ustaveny nové
procedury, které v podobě European Union (Scrutiny) Act z roku 2002 kodifikovaly
33
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parlamentní kontrolu evropské agendy.

3.3 Parlamentní kontrola evropské agendy
3.3.1 European Union (Scrutiny) Act
Hlavním legislativním opatřením, jež upravuje funkci irského parlamentu při
kontrole evropských záležitostí, je zákon č. 25 / 2002 s názvem European Union
(Scrutiny) Act, který vstoupil v platnost 23. října 2002. Tento zákon ustavuje čtyři
prvky parlamentní kontroly evropské agendy:
−

přezkum legislativních návrhů EU, který je podrobně popsán v následujících
podkapitolách;

−

informování parlamentních výborů v předstihu o otázkách, které bude projednávat
Rada EU, a vyslechnutí jejich stanovisek;

−

povinnost ministerstev vypracovávat půlroční zprávy o vývoji evropské
problematiky ve svých resortech, které předkládají oběma komorám irského
parlamentu;

−

povinnost vlády vypracovat každoroční zprávu o vývoji v EU, kterou předkládá
oběma komorám irského parlamentu.36

3.3.2 Výbor pro evropské záležitosti
Po vstupu Irska do ES v roce 1973 byl v parlamentu ustaven Výbor pro
sekundární legislativu Evropských společenství (Joint Committee on the Secondary
Legislation of the European Communities), v praxi však jeho činnost podkopával
nedostatek financí a nezájem o výsledky jeho práce mezi poslanci i v médiích. V roce
1993 byl reorganizován ve Výbor pro evropské záležitosti (Joint Committee on
European Affairs)37, jehož hlavním úkolem je sledovat dění v Evropské unii a
informovat o něm parlament, vypracovávat hodnotící zprávy o dopadech evropských
politik na Irsko a jeho občany a od roku 2002 také provádí kontrolu legislativních
návrhů a dalších dokumentů EU. Zasedá jako společný výbor pro obě komory
parlamentu, má 17 členů, z nichž 11 je nominováno Dáilem a 6 Senátem, ex officio
členem je rovněž ministr zahraničních věcí. Jednání výboru se mohou také účastnit
36
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poslanci Evropského parlamentu zvolení za Irsko a Severní Irsko a členové irské
delegace v Parlamentním shromáždění Rady Evropy. Výbor je znovu ustavován po
každých parlamentních volbách, předseda a místopředseda jsou voleni ostatními členy
na prvním zasedání v novém volebním období. Veřejně přístupná jednání výboru
probíhají každý týden kromě období parlamentních prázdnin.38
Pracovní program výboru, který je připravován na začátku každého kalendářního
roku, vychází z plánu činnosti Komise, programu zasedání Rady a priorit jednotlivých
předsednictví. Každý měsíc před jednáním Rady pro všeobecné záležitosti a vnější
vztahy (General Affairs and External Relations Council) nebo Evropské rady se
zasedání výboru účastní ministr zahraničí nebo státní ministr pro evropské záležitosti,
aby výbor informoval o projednávané agendě a vyslechl jeho připomínky a doporučení
k některým problémům. Důležitou součástí práce Výboru je také meziparlamentní
spolupráce. Společně s obdobnými výbory z ostatních členských států EU a se zástupci
Evropského parlamentu se účastní jednání COSAC a prostřednictvím webové stránky
IPEX (Inter-parliamentary EU information exchange), která slouží jako databáze pro
výměnu informací ohledně kontrolních procedur, je s nimi v úzkém kontaktu.39
Samotný přezkum dokumentů EU provádí Podvýbor pro evropskou kontrolu
(Sub-Committee on European Scrutiny)40, který se skládá z 6 poslanců a 2 senátorů a
schází se přibližně každé dva týdny. Zjednodušeně řečeno Podvýbor je „sítem“, skrze
které do ostatních parlamentních výborů procházejí dokumenty EU se závažným
dopadem pro Irsko, určené pro hlubší kontrolu. Jeho sekretariát tvoří 6 osob (2
úředníky sdílí s Výborem pro evropské záležitosti), kteří zpracovávají okolo 500
evropských dokumentů ročně a podle nich připravují podklady pro jednání
Podvýboru.41

3.3.3 Dokumenty podléhající přezkumu
Podle European Union (Scrutiny) Act se kontrolní procedura vztahuje na
následující legislativní návrhy:
-

nařízení nebo směrnice přijaté podle Smlouvy o založení Evropského
společenství;

38
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-

společné akce podle článku 14 Smlouvy o Evropské unii;

-

společné postoje podle článku 15 Smlouvy o Evropské unii;

-

legislativní návrhy vyžadující souhlas obou komor irského parlamentu podle
článku 29.4.6 Ústavy, které nespadají do výše zmíněných kategorií.42
Výčet dokumentů podléhajících parlamentnímu přezkumu rozšiřují tzv. Orders of

Reference, což je vnitřní předpis, který detailně upravuje fungování Výboru pro
evropské záležitosti. Na základě Orders of Reference se kontrola týká:
-

legislativních návrhů podle ustavujících smluv předložených ke schválení Radě
nebo při spolurozhodovací proceduře Radě a Evropskému parlamentu;

-

návrhů na společné strategie, společné akce nebo společné postoje podle hlavy V
Smlouvy o EU, které jsou předloženy ke schválení Evropské radě nebo Radě;

-

návrhů na společné postoje, rámcová rozhodnutí, rozhodnutí nebo úmluvy podle
hlavy VI Smlouvy o EU, které jsou předloženy Radě;

-

dalších dokumentů, které jsou předkládány Evropské radě, Radě nebo Evropské
centrální bance;

-

dokumentů (nespadajících do předcházejících tří bodů) vypracovaných jednou
institucí Unie a předložených ke schválení druhé instituci EU, jejichž výlučným
obsahem není návrh legislativy;

-

dokumentů týkajících se EU, které parlamentu předloží k posouzení ministr nebo
státní ministr.43
Legislativními návrhy podle ustavujících smluv je míněna sekundární legislativa

prvního pilíře (rozhodnutí, nařízení a směrnice). Představuje nejpočetnější kategorii
dokumentů, o kterých Podvýbor pro evropskou kontrolu rozhoduje, a tvoří přibližně
70 % všech aktů. Společné strategie, společné akce a společné postoje se týkají
Společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Některé z těchto dokumentů kvůli své
důvěrné povaze podléhají přísnějšímu režimu. Během fáze vyjednávání je o jejich
obsahu informován pouze předseda Podvýboru, samotný Podvýbor o nich rozhoduje až
po jejich schválení.
Protože Irsko není součástí Schengenského prostoru a vyjednalo si výjimku
v oblasti vízové, azylové a přistěhovalecké politiky, upravuje tyto otázky Protokol o
postavení Spojeného království a Irska a Protokol o použití některých hledisek článku
14 Smlouvy o založení Evropského společenství na Spojené království a Irsko, které
42
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jsou připojeny k Amsterodamské smlouvě. Irsko může předsedajícímu Rady do tří
měsíců po předložení návrhu nebo iniciativy podle hlavy VI Smlouvy o založení
Evropského společenství, což je právní základ třetího pilíře EU, písemně sdělit, že se
chce účastnit přijímání a používání navrženého opatření. Podle článku 29.4.6 Ústavy
musí toto zapojení schválit obě komory irského parlamentu.44

3.3.4 Kontrolní procedura
European Union (Scrutiny) Act říká, že „v nejkratší možné lhůtě poté, co byl
legislativní návrh nebo jiný dokument představen Komisí nebo iniciován členským
státem, měl by ministr příslušného resortu předložit kopii tohoto dokumentu oběma
komorám irského parlamentu spolu s prohlášením, ve kterém jsou vysvětleny detaily
návrhu.“ Na základě tohoto ustanovení každé ministerstvo obdrží prostřednictvím
ministerstva zahraničních věcí dokumenty vyjmenované v předcházející kapitole a
s pomocí metody RIA k nim připraví informační poznámky (shrnují obsah a cíl návrhu
a dále obsahují předpokládanou vyjednávací lhůtu, datum realizace a případné dopady
na Irsko). Povinnost ministerstev vypracovávat poznámky klade vyšší nároky na
formální zajištění této činnosti, protože na analýzu návrhu má ministerstvo čtyři týdny.
Poté předává veškerou dokumentaci Podvýboru pro evropskou kontrolu.
Po obdržení návrhu a všech doplňujících materiálů vypracovává člen sekretariátu
Podvýboru pro evropskou kontrolu ve funkci Policy Advisor ve dvoutýdenní lhůtě
avízo obsahující rozbor předkládaného dokumentu, na základě kterého Podvýbor na
svém veřejném zasedání rozhoduje, zda je nutné příslušný návrh nechat projít kontrolní
procedurou v parlamentu. V tomto ohledu má Podvýbor několik možností:
-

Odsouhlasí, že dokument vyžaduje další kontrolu, a postoupí ho příslušnému
parlamentnímu výboru k detailnímu posouzení.

-

Odsouhlasí, že dokument nevyžaduje další kontrolu.

-

Odloží jednání o dokumentu na příští zasedání Podvýboru, např. z důvodu
podrobnějšího vysvětlení nějakého problému.

-

Vezme dokument na vědomí, což se stává v případě, pokud je návrh v Podvýboru
projednáván až po jeho schválení Radou.

-

Odsouhlasí, že bude dokument postoupen pro informaci příslušnému výboru,
přestože nevyžaduje další kontrolu.
Návrhy, které byly Podvýborem určeny pro důkladnější kontrolu, jsou následně

44

Tamtéž, s. 13 – 16.

2

předávány příslušným parlamentním výborům. Ve skutečnosti každý z těchto výborů
dostává seznam všech návrhů, které prošly Podvýborem pro evropskou kontrolu,
opatřených poznámkou o jeho rozhodnutí. Výbor má možnost podrobit dodatečnému
přezkumu zamítnutý návrh, který spadá do jeho působnosti. Je ale povinen podrobit
kontrolní proceduře bez výjimky všechny návrhy, které k tomu byly určeny
v Podvýboru. Kontrola probíhá několika způsoby:
-

Oborově příslušné ministerstvo vypracuje na základě žádosti parlamentního
výboru k návrhu podrobnou analýzu.

-

Příslušný ministr se zúčastní zasedání parlamentního výboru, kde je dotazován
ohledně určitého dokumentu.

-

Výbor iniciuje diskusi s odbornou veřejností a zájmovými skupinami.45
Na vyhodnocení problému a vypracování závěrečné zprávy, která je následně

předložena ke schválení Dáilu a Senátu a přeposlána sekretariátu Podvýboru pro
evropskou kontrolu, mají parlamentní výbory lhůtu jeden měsíc.
Přestože tato opatření výrazně posílila pozici domácího parlamentu při kontrole
evropské legislativy, má tento proces své nevýhody. Zatímco parlamentní výbory musí
vydat své stanovisko k určitému návrhu v poměrně krátké lhůtě a v předstihu před
jednáním Rady, na kterém se má o tomto návrhu rozhodovat, ministři při svém
rozhodování nejsou povinni stanoviska parlamentu zohlednit. V praxi ale kvůli vysoké
míře konsensu ohledně evropských záležitostí dochází k rozdílným postojům mezi
legislativou a exekutivou velmi zřídka.46

3.3.5 Shrnutí činnosti Podvýboru pro evropskou kontrolu
Podvýbor pro evropskou kontrolu byl ustaven v říjnu 2002 a jeho činnost
analyzují každoroční zprávy, které slouží jako hlavní informační zdroj pro tuto
kapitolu. Zpráva za rok 2007 v době vzniku této práce ještě nebyla publikovaná, proto
se omezíme na léta 2002 – 2006.
V období od 10. října 2002 do 31. prosince 2003 se Podvýbor pro evropskou
kontrolu sešel na 25 zasedáních, během kterých projednal 443 dokumentů. Další
kontrole bylo postoupeno 119 aktů (27 %), 72 návrhů (16 %) bylo přijato na evropské
úrovni ještě před jejich uvedením v Podvýboru. Nejvíce dokumentů vyžadujících
parlamentní kontrolu (obdobně jako v následujících letech) spadalo do působnosti
45
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Výboru pro podnikání, Výboru pro zahraniční politiku a Výboru pro zemědělství a
výživu.47
V průběhu roku 2004 Podvýbor na svých 18 zasedáních přezkoumal 569
dokumentů, z nichž 87 (15 %) poslal ke kontrole do výborů. 118 aktů (21 %) bylo dříve
přijato Radou, což bylo zapříčiněno rozšířením EU, v jehož souvislosti se v poměrně
krátké lhůtě řešila řada zejména technických otázek.48 Druhou oblastí, kde docházelo
k pozdnímu předávání dokumentů, byla antidumpingová opatření obchodní politiky.
Aby se tomuto zabránilo, v prosinci 2004 byl zaveden Systém včasné výstrahy (Early
Warning System). Díky němu se do Podvýboru pro evropskou kontrolu dostávají
informace o možnosti zavedení antidumpingového opatření již při zahájení vyšetřování,
zda k dumpingu dochází, nikoli až při formálním uvedení návrhu takového opatření
Komisí.49
Z 440 dokumentů projednaných na 17 zasedáních Podvýboru v roce 2005 bylo
pro kontrolní proceduru ve výborech určeno 74 (17 %). Výrazný pokles díky zavedení
Systému včasné výstrahy zaznamenal počet již přijatých aktů (23), včasnou výstrahou
byl Podvýbor informován o 22 dokumentech.50 Ve spolupráci s COSAC se irský
parlament v roce 2005 zapojil do testu subsidiarity. Ten spočíval v přezkoumání, zda
vybrané legislativní návrhy Komise (jednalo se o tzv. třetí železniční balíček zahrnující
dvě nařízení a dvě směrnice týkající se železniční dopravy) vyhovují principům
subsidiarity a proporcionality.51
V roce 2006 se Podvýbor sešel na 16 zasedáních a projednal 552 dokumentů. U
99 (18 %) došel k rozhodnutí, že vyžadují hlubší kontrolu, 42 již bylo schváleno na
evropské úrovni a 44 pocházelo ze Systému včasné výstrahy.52 Irský parlament se také
zapojil do dalších dvou testů subsidiarity a Evropská komise přišla s novou iniciativou,
díky které jsou její legislativní návrhy zasílány přímo národním parlamentům a ve
stejný čas jako Radě a Evropskému parlamentu.53 Celkové shrnutí počtu projednaných
dokumentů a dokumentů postoupených výborům pro další kontrolu v letech 2002 –
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2006 uvádí graf v příloze č. 3.
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4. NÁRODNÍ FÓRUM O EVROPĚ
4.1 Ustavení NFE a jeho cíle
Jednou z reakcí na odmítnutí Smlouvy z Nice v referendu v červnu 2001 bylo
založení Národního fóra o Evropě (National Forum on Europe, NFE). Během kampaně
referenda se totiž ukázalo, že tehdejší irská debata o evropských záležitostech byla
naprosto nedostatečná a občané postrádali základní informace o dopadech přijetí
smlouvy pro Irsko, což se projevilo na nízké volební účasti.
Národní fórum o Evropě bylo založeno z iniciativy Taoiseacha, Bertieho Aherna,
18. října 2001 s cílem „podporovat diskusi o problémech týkajících se irského členství
v rozšiřující se Unii a projednávat široké spektrum témat v kontextu debaty o
budoucnosti Evropy.“54 To zahrnuje množství dílčích úkolů: překonat názorové rozdíly
ohledně evropské integrace mezi politickou elitou a irskými občany, učinit Unii
srozumitelnější pro veřejnost, zviditelnit debatu o EU na politické scéně a v médiích.
Zatímco kritici evropské integrace v ustavení Fóra spatřovali pouze krátkodobý a
cynický projekt vlády, která potřebovala rychle zareagovat na neúspěšné referendum,
europtimisté Fórum uvítali jako šanci na posílení a zprůhlednění irské debaty o
Evropě.55 Cílem NFE není obhajovat a propagovat jednotlivé přístupy k problematice
EU, má být politicky neutrálním veřejným prostorem, který slouží k předkládání
stanovisek a jejich hodnocení z různých úhlů pohledu.
Ustavení Fóra bylo inspirováno obdobnými modely, které se zabývaly Severním
Irskem. Jednalo se o Nové irské fórum (New Ireland Forum) z let 1983 – 1984,
Opsahlovu komisi pro Severní Irsko (Opsahl Commission for Northern Ireland) z let
1992 – 1993 a Fórum pro mír a usmíření (Forum for Peace and Reconciliation) z let
1994 – 1996. Ty se podílely na postupném budování dialogu mezi odlišnými
politickými tradicemi na ostrově a napomohly severoirský konflikt přiblížit mírovým
jednáním. Na jejich půdě se rozvíjela diskuse mezi znesvářenými komunitami a fakta
byla prezentována objektivním způsobem, který se snažil překonat ideové rozdíly mezi
jednotlivými stranami.56
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4.2 Organizační struktura NFE
Plné členství v NFE se vztahuje na politické strany zvolené do irského
parlamentu (viz příloha č. 4). Ty ze svých řad vybírají poslance, senátory nebo další
vhodné kandidáty na post členů, jejich zástupců a náhradníků. Proporční zastoupení
stran ve Fóru vychází z počtu poslaneckých mandátů a procenta prvních preferenčních
hlasů získaných ve volbách a zvýhodňuje malé strany. Členy NFE jsou rovněž poslanci
Evropského parlamentu zvolení za Irskou republiku a Severní Irsko.57 Velmi kritický
postoj k Fóru zpočátku zaujal předseda Fine Gael, Michael Noonan. Jeho stanovisko
bylo přehodnoceno až se zvolením Endy Kennyho do čela strany a Fine Gael se
zapojila do činnosti NFE v polovině roku 2002. K zajištění co nejvyšší politické a
sociální rozmanitosti slouží pozorovatelský pilíř, jehož prostřednictvím se do činnosti
Fóra zapojují zástupci odborového hnutí, zaměstnavatelů, profesních organizací a
občanské společnosti. Účastní se ho rovněž registrované politické strany, které nebyly
zvoleny do parlamentu, některé strany ze Severního Irska, představitelé hlavních
křesťanských církví a náboženských menšin.58 Jejich kompletní seznam je uveden
v příloze č. 5.
Už při ustavení NFE si politické strany byly vědomy, že se předsedou Fóra musí
stát nezávislá osoba s dostatečnou odborností i zkušenostmi. Na tento post byl proto
zvolen Maurice Hayes, nezávislý senátor a bývalý vysoký státní úředník ze Severního
Irska. Již od počátku kladl při výkonu své funkce důraz na nezaujatost a nestrannost,
jeho hlavním úkolem bylo zachovat rovnováhu mezi jednotlivými přispěvateli a
umožnit rovnoměrnou prezentaci všech stran. Díky tomuto přístupu se stal skutečným
zprostředkovatelem debaty i při jednáních o vysoce konfliktních otázkách a jeho přínos
v tomto směru ocenili jak zastánci, tak odpůrci evropské integrace.59
Každodenní činnost a řízení agendy NFE má na starosti organizační výbor a jeho
sekretariát. Organizační výbor tvoří předseda a zástupci parlamentních politických
stran, jeho hlavním úkolem je řízení agendy Fóra a příprava zasedání.60 Sekretariát
NFE se skládá z předsedy a šesti pracovníků z Úřadu premiéra a ministerstva zahraničí
a jeho důležitou součástí je tiskové oddělení, které má na starosti komunikaci s médii.61
Národní fórum o Evropě je financováno ze státního rozpočtu, roční příspěvek (viz
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příloha č. 6) se pohybuje v závislosti na intenzitě aktivit Fóra, je přidělován Úřadem
premiéra a slouží k pokrytí mezd personálu sekretariátu, cestovních náhrad a nákladů
na publikační činnost. Sekretariát NFE sídlí v Dublin Castle, tyto prostory poskytuje
vláda zdarma, stejně jako další zařízení a příslušenství potřebné pro zajištění chodu
Fóra a pořádání plenárních a regionálních zasedání.62

4.3 Činnost NFE
Organizační výbor na svém prvním jednání po ustavení Fóra rozhodl, že se NFE
bude scházet podle potřeby v nepravidelných intervalech a jeho činnost se bude odvíjet
ve dvou úrovních. Plenární zasedání probíhají v Dublinu a obvykle trvají okolo dvou
hodin, během kterých jsou předneseny vybrané příspěvky. Druhou formou jsou
regionální zasedání, která se konají v různých městech po celém Irsku. Myšlenka
pořádat některá zasedání mimo Dublin vzešla od předsedy Fóra, který čerpal z vlastní
zkušenosti s obdobnými projekty v Severním Irsku, kde veřejnost takový přístup přijala
kladně a občané byli ochotní více se zapojit do diskuse. Pravidelně jednou ročně se
koná tzv. Submission Day, během kterého jsou přednášeny příspěvky z řad běžných
občanů. Hlavní tematické vymezení těchto prezentací se avizuje přibližně měsíc
předem a z došlých návrhů se následně vybírá okolo deseti přispěvatelů, kteří na
Submission Day vystoupí. Poprvé od přijetí Irska do ES tak mají irští občané díky těmto
veřejným debatám možnost prezentovat své názory na členství Irska v EU a přesvědčit
o svých zájmech veřejné činitele.63
Atraktivitu některých zasedání zvyšuje účast známých osobností, které přijaly
pozvání a rozhodly se vystoupit se svým příspěvkem na půdě Fóra. Mezi ty
nejvýznamnější patřili například bývalý generální tajemník OSN Kofi Annan, předseda
Evropské komise José Manuel Barroso, Vysoký představitel EU pro Společnou
zahraniční a bezpečnostní politiku Javier Solana, místopředsedové Evropské komise
Chris Patten a Margot Wallström, místopředseda Konventu o budoucnosti Evropy
Guiliano Amato, finský premiér Paavo Lipponen, chorvatský předseda vlády Ivo
Sanader nebo slovinský prezident Milan Kucan.
Aktivity Národního fóra o Evropě se ovšem neomezují pouze na veřejné debaty a
účastníci Fóra mají řadu dalších možností, jak se na jeho činnosti podílet. Jedná se
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hlavně o organizaci národních konferencí a přípravu programů pro mládež, protože část
informační kampaně je cíleně zaměřena na budoucí voliče. Pro střední školy NFE
každoročně pořádá znalostní soutěž, které předchází publikace informačního DVD, na
jehož základě studenti kreativním způsobem zpracovávají zadané téma (např. návrh
webových stánek, simulace jednání institucí EU). Od roku 2006 převzal záštitu nad
touto soutěží Evropský parlament a sponzoruje ceny pro vítěze. Ve spolupráci
s Národní radou mládeže (National Youth Council of Ireland) Fórum organizuje
celostátní konference, kde studenti připravují workshopy a vedou diskusi o
nejrůznějších problémech týkajících se budoucnosti evropské integrace. Tyto akce
mediálně zaštiťují osobnosti známé z televizních obrazovek a radiového vysílání.64
Důležitým

nástrojem

prezentace

NFE

jsou

jeho

webové

stránky

(www.forumoneurope.ie), které prošly na podzim roku 2004 celkovou rekonstrukcí.
Jsou na nich k dispozici základní informace o Fóru, zprávy o jeho činnosti, přepisy
všech debat, program zasedání a řada dalších informačních materiálů, včetně brožur
The European Union: How it works a The European Union: What it does, které mají
občanům srozumitelnou formou objasnit základní principy fungování Evropské unie.
Na webu nalezneme rovněž videa pro soutěž středních škol, reportáže z konferencí
mládeže, krátké filmy osvětlující některé aspekty evropské integrace a virtuální fórum,
kde mohou uživatelé diskutovat o širokém spektru témat pokrývajících irské členství
v EU a současné problémy globalizovaného světa. Počet uživatelů webových stránek
neustále roste, v prosinci 2007 byla poprvé překročena hranice 19 000 návštěv za
měsíc, což představuje padesátiprocentní nárůst oproti situaci na konci roku 2006.65
Nemalé prostředky jsou věnovány na reklamní kampaň, která má informovat o
programu Fóra, a pravidelně jsou do médií zasílány tiskové zprávy shrnující činnost
NFE. Jeho aktivity pečlivě sledují regionální média, která mu věnují dostatek prostoru
jak na stránkách tisku tak v radiovém a televizním vysíláni. Po přijetí Smlouvy z Nice
v druhém referendu na podzim roku 2002 se ale NFE potýkalo s opadajícím zájmem
sdělovacích prostředků na národní úrovni. V únoru 2006 proto uspořádalo plenární
zasedání s diskusí na téma „Média a evropská identita“, které se zúčastnila řada
novinářů a komentátorů z celé EU. Zájem médií také přilákala stanoviska představitelů
hlavních politických stran k budoucímu vývoji Unie přednesená na plenárních

64

65

National Forum on Europe. Snapshot of the Forum [online].
National Forum on Europe. Chairman´s Report, 2007, s. 49.
National Forum on Europe. Chairman´s Report, 2008, s. 28.

3

zasedáních během podzimu a zimy 2006 – 2007.66
Pokud aktivity NFE shrneme, vycházejí nám následující čísla. Od října 2001 do
prosince 2007 se Fórum sešlo na 85 plenárních zasedáních v Dublinu a 51 regionálních
zasedáních po celém Irsku. Za účelem prezentace názorů široké veřejnosti uspořádalo 5
Submission Days, ve spolupráci s některými skupinami občanské společnosti
zorganizovalo 10 národních konferencí a v roce 2007 proběhl již pátý ročník soutěže
pro střední školy. Z toho vyplývá, že se NFE intenzivně podílí na irské debatě o
evropských záležitostech a je jedním z jejích hlavních iniciátorů.67

4.4 Tematické vymezení debat
Debaty Národního fóra o Evropě můžeme rozdělit do tří hlavních fází, ve kterých
dominovala určitá problematika související s evropskou integrací. Období od založení
Fóra na podzim 2001 do konce roku 2002 bylo ve znamení Smlouvy z Nice a kampaně
před druhým referendem. Poté se NFE zaměřilo na jednání Konventu o budoucnosti
Evropy a proces ratifikace Smlouvy zakládající Ústavu pro Evropu. Tato fáze trvala do
června 2005, kdy francouzští a nizozemští voliči v referendu smlouvu odmítli.
V následném období reflexe se i na půdě NFE vedly debaty o budoucnosti Evropské
unie a hledala se alternativa k zamítnuté Evropské ústavě. V této kapitole se na
jednotlivé etapy podíváme podrobněji.

4.4.1 Období Smlouvy z Nice
Vzhledem k tomu, že Národní fórum o Evropě vzniklo v důsledku zamítnutí
Smlouvy z Nice, hlavní náplní příspěvků během roku 2002 se stala pro a proti smlouvy
a objasnění jejích sporných částí. Protože výsledek referenda byl v zahraničí
prezentován jako negativní postoj Irska k plánovanému rozšíření EU, je první hodnotící
zpráva předsedy Fóra věnována tomuto problému. Byla přednesena řada příspěvků
objasňujících irský přístup k rozšíření a kandidátským zemím a na plenárních i
66
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regionálních zasedáních pravidelně vystupovali politici ze států střední a východní
Evropy. Ti vyzdvihovali zejména úspěchy irské ekonomiky v kombinaci s výzvou, že
je morální povinností Irska nestát v cestě rozšíření, protože ze svého členství ve
sjednocené Evropě profitovalo mnohokrát více než ostatní státy EU. Podle druhé
hodnotící zprávy se NFE na začátku roku 2002 zaměřilo na institucionální reformu
Evropské unie, rozhodovací procedury, roli Evropské komise a rovnováhu mezi
členskými státy.68
Vzhledem k probíhající kampani před druhým referendem o Smlouvě z Nice se
některá zasedání stala kolbištěm, kde se ostře střetávaly názory mezi účastníky Fóra,
například 9. září 2002 na regionálním zasedání v Castlebaru mezi Brigid Laffan
z University College v Dublinu a Vincentem Woodem ze Sinn Féin ohledně přínosu
členství Irska v EU nebo 1. října 2002 na zasedání v Newbridge mezi ministrem
zahraničí Brianem Cowenem a poslancem za Green Party Johnem Gormleyem kvůli
bezpečnostní politice. Během regionálních zasedání celkově panovala mnohem
napjatější atmosféra než při jednání pléna v Dublinu, což se projevilo také na drsnějších
výrazech, které se objevily ve slovníku některých prezentujících.69

4.4.2 Období Evropské ústavy
Ve druhé fázi své činnosti se NFE zaměřilo na vznik a ratifikaci Smlouvy
zakládající Ústavu pro Evropu. Fórum velmi podrobně monitorovalo jednání Konventu
i následnou mezivládní konferenci. Již 18. června 2002 na půdě Fóra vystoupili tři irští
zástupci v Konventu, John Bruton, Ray McSharry a Proinsias De Rossa, a prezentovali
zde své názory na budoucí vývoj Evropské unie. Debaty o samotné náplni jednání
Konventu byly zahájeny až po říjnovém referendu a tematicky byly rozčleněny podle
zaměření pracovních skupin Konventu. Diskuse probíhala například o problému
subsidiarity a roli národních parlamentů, ekonomických otázkách integrace nebo justici
a bezpečnosti. 70
Po schválení textu Ústavy se pozornost přesunula k těm částem smlouvy, které by
po její ratifikaci měly na Irsko a jeho občany největší dopad. Debata byla rozdělena do
pěti bloků: instituce EU, ekonomická a sociální dimenze, zahraniční politika a obrana,
68
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justice a vnitro a Charta základních práv. Velmi citlivě byly vnímány otázky užití
samotného pojmu ústava, zapojení národních parlamentů do legislativního procesu EU,
institucionálních změn týkajících se Evropské komise nebo posílení pravomocí
Evropského parlamentu. Dále se také jednalo o prioritách irského předsednictví a
statusu irského jazyka.71 V kontextu evropské bezpečnostní politiky a roli Irska v ní se
dne 18. října 2004 uskutečnilo plenární zasedání na téma „Spolupráce EU a OSN při
zvládání krizí“, na kterém se svým příspěvkem vystoupil tehdejší generální tajemník
OSN Kofi Annan. Vzhledem k předpokládanému uskutečnění referenda o Evropské
ústavě na podzim roku 2005 se NFE zapojilo do informační kampaně a publikovalo
množství materiálů objasňujících běžným občanům význam této smlouvy pro Irsko a
EU.72

4.4.3 Období reflexe
V souvislosti s odmítnutím Evropské ústavy a následným obdobím reflexe se
NFE rozhodlo pozměnit svůj přístup k projednávaným otázkám. I nadále probíhají
plenární a regionální zasedání, ale byla navázána užší spolupráce s některými
organizacemi občanské společnosti, které samy nastolují témata, o nichž mají zájem
vést debatu. Cílem tohoto přístupu je zatraktivnit diskusi pro širší publikum. Velmi
úspěšně probíhá spolupráce s Národní radou mládeže, se kterou NFE pořádá studentská
fóra, s Emediate Consortia, jež se zabývá rolí médií při utváření evropské identity,
s Historical Society z Trinity College v Dublinu nebo s Irským svazem žen (Irish
Countrywomen´s Association), který se podílel na organizaci národní konference s
názvem „Přizpůsobme Evropskou unii potřebám žen“.73
Společným prvkem většiny příspěvků v období od poloviny roku 2005 do konce
roku 2007 byla otázka budoucnosti Evropské unie. Někteří hosté se vyjadřovali
k demokratickému deficitu Unie a z toho vyplývajícímu odcizení občanů a ztrátě jejich
důvěry v evropské záležitosti, další se zabývali konceptem evropské identity a nemalá
pozornost byla věnována reflexi rozšíření a jejím limitům. Na půdě Fóra se svými
vizemi budoucí Evropské unie vystoupili lídři všech velkých politických stran a
v souvislosti s 50. výročím podepsání Římských smluv nastala příležitost pro
bilancování a zhodnocení projektu evropské integrace. V závěru tohoto období se
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hlavním tématem stala jednání o Reformní smlouvě.74

4.5 Zhodnocení činnosti NFE a jeho přínos
4.5.1 Podíl Fóra na výsledku druhého referenda o Smlouvě z Nice
Období před druhým referendem představovalo pro NFE zvláštní výzvu. Fórum
bezpochyby pomohlo zmírnit napětí panující mezi zastánci a odpůrci Smlouvy z Nice,
protože jim poskytlo prostor pro strukturovaný dialog, který umožnil výměnu názorů a
formulaci rozdílných postojů. Díky Fóru se podařilo překonat ostré štěpení, které
v irské společnosti odhalilo zamítavé referendum. Jako nadstranické a neutrální
plénum, jehož hlavním úkolem bylo zprostředkovávat debatu mezi zastánci různých
postojů k evropské integraci, do kampaně druhého referenda přímo nezasahovalo.
Všichni účastníci jednomyslně odsouhlasili, že po dobu vrcholící kampaně Fórum
pozastaví svou činnost a nebude se konat žádné zasedání ani v Dublinu ani na
regionální úrovni. Jeho největší přínos tedy spočívá ve zvyšování informovanosti irské
veřejnosti v dlouhodobém horizontu, a to nejen ohledně Smlouvy z Nice, ale všeobecně
ohledně širšího okruhu otázek spojených s fungováním a budoucností Evropské unie a
postavením Irska v ní.
Hlavním problémem prvního referenda se ukázala být nízká volební účast, která
se vyšplhala na pouhých 34, 8 % oprávněných voličů. Neúčast byla z velké části
způsobena nedostatečnou informovaností občanů o důsledcích smlouvy pro Irsko.
Volební účast během druhého referenda stoupla o 15 procentních bodů na 49, 5 %.
Díky NFE byla Smlouva z Nice mnohem více prodiskutována a znám její opravdový
dopad na postavení Irska v rozšířené EU při zachování neutrálního charakteru debaty
probíhající v NFE. Podle průzkumů veřejného mínění po prvním referendu 44 % voličů
připustilo, že se volby neúčastnili, protože o Smlouvě z Nice neměli dostatek informací.
Naopak po druhém referendu 74 % respondentů přiznalo, že byli velmi dobře nebo
docela dobře informováni o evropských záležitostech a čtvrtina dotazovaných označila
NFE za užitečný zdroj informací. Stejný průzkum prokázal, že všeobecné povědomí
respondentů o činnosti Fóra se zvýšilo z 24 % v březnu 2002 na 59 % po druhém
referendu. Z tohoto hlediska tedy můžeme konstatovat, že se NFE a témata diskutovaná
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během jeho zasedání podílely na zmírnění informačního deficitu občanů ohledně
Smlouvy z Nice a tím pádem i na zvýšení volební účasti v druhém referendu.75

4.5.2 Noví aktéři debaty a zapojení veřejnosti
Před ustavením Národního fóra o Evropě byla diskuse o otázkách evropské
integrace záležitostí politické elity na úrovni ministerstva zahraničí a Úřadu premiéra a
omezovala se na ekonomické výhody plynoucí z členství Irska v EU. Vzhledem ke
svému úzkému zaměření byla velmi nevyvážená a neposkytovala prostor pro vyslovení
alternativních stanovisek. Samotná struktura politického systému a charakter politické
kultury znemožňovaly proniknutí tohoto tématu výraznějším způsobem nejen na lokální
úroveň, ale i na parlamentní půdu.
Kampaně kolem Smlouvy z Nice pomohly přenést evropské záležitosti do
hlavního proudu politické debaty a NFE poskytlo pro rozvinutí této debaty neutrální
prostor. Díky účasti širokého spektra aktérů můžeme Fórum chápat jako určitou formu
makrosociálního dialogu. Počáteční obava, že se NFE stane nástrojem zastánců
prohlubování evropské integrace, vzala brzy za své. O to se podstatnou měrou zasloužil
předseda Fóra Hayes, který dbal na vyváženost názorů a poskytoval rovné příležitosti
pro vyslovení stanovisek euroskeptického tábora a formulaci negativních názorů na
irské členství v EU. Významnou změnu díky účasti v NFE prodělal veřejný obraz
malých protievropských stran Sinn Féin a Green Party, které možnost prezentace
vlastních stanovisek dostatečně využily a jejichž zástupci patří k nejaktivnějším
přispěvatelům do debaty. Je tedy zřejmé, že se v současnosti na diskusi o evropských
záležitostech podílí mnohem bohatší spektrum účastníků než v minulosti.
Z hlediska zapojení širší veřejnosti se nám naskýtá odlišný obrázek a při jeho
hodnocení musíme být poněkud skeptičtější. Zájem veřejnosti o NFE byl nejvýraznější
během první fáze jeho činnosti a po druhém referendu o Smlouvě z Nice značně poklesl
jak počet občanů účastnících se zasedání, tak množství příspěvků pro Submission Days.
Fórum si je tohoto propadu vědomo a snaží se iniciovat nové aktivity, které by občany
opět přilákaly, ať už se jedná o program pro mládež nebo užší spolupráci s občanskou
společností. Přestože se diskuse rozšířila co do počtu aktérů, NFE se nepodařilo zapojit
do debaty podstatnější část irských občanů a tento nedostatek je jednou z hlavních
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výzev pro Fórum do budoucna.76

4.5.3 Proměna irského diskursu o Evropě
Velká různorodost témat, diskutovaných na půdě Národního fóra o Evropě,
dokládá, jak daleko postoupila irská debata o evropských záležitostech. Z úzkého,
instrumentálně omezeného přístupu zaměřeného na ekonomické výhody plynoucí
z členství v EU, který byl pro Irsko charakteristický v minulosti, se těžiště posunulo
směrem k širšímu okruhu témat zahrnujícímu sociální, politické i kulturní aspekty
integrace. Dříve byly hlavním obsahem debaty finanční transfery plynoucí do Irska
v rámci programů EU, nyní se diskutuje o budoucnosti Evropy a irské pozici v ní.
Fórum provedlo významnou a široce pojatou analýzu toho, co EU pro Irsko znamená, a
důkladně prozkoumalo témata spojená s historickým rozšíření Unie v roce 2004.
Rozhodnutí irské vlády o zachování činnosti NFE i po druhém referendu o
Smlouvě z Nice je navíc důkazem snahy postavit evropskou debatu v Irsku na pevnější
a trvalejší základ. Fórum pomohlo aktualizovat irský diskurs o Evropě z hlediska jeho
obsahu, formy i aktérů a jeho příspěvek ke změně uvažování o EU byl značný. I
v budoucnosti tak bude jedním z hlavních úkolů Národního fóra o Evropě
demokratizace irské debaty o evropské integraci.77
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5. ZÁVĚR
Jak jsme mohli vidět v předcházejících kapitolách, odmítnutí Smlouvy z Nice
v prvním referendu bylo v Irsku skutečně zlomovým okamžikem, který vedl
k přehodnocení a aktualizaci irského přístupu k evropské integraci. Pro irskou
politickou elitu to byl skutečně šok, protože euroloajalitou obyvatelstva si byla velmi
jistá. V podstatě neexistující informační kampaň ze strany vlády způsobila, že značná
část občanů k urnám vůbec nepřišla, protože o Smlouvě z Nice a důsledcích jejího
přijetí pro Irsko nevěděli téměř nic nebo jen velmi málo. Bezprostředně po referendu
tak vláda pod vedením Bertieho Aherna iniciovala řadu změn, jejichž hlavním cílem
bylo zlepšit komunikaci a debatu o evropských otázkách, která se v tehdejším irském
diskursu o EU zdála být naprosto nedostačující, a to jak mezi jednotlivými
ministerstvy, tak mezi exekutivou a legislativou a hlavně ve vztahu vlády a běžných
občanů.
Na meziministerské úrovni byla koordinace euroagendy svěřena Vládnímu
výboru pro evropské záležitosti pod předsednictvím premiéra, který se schází v
pravidelných intervalech a na starosti má zásadní strategická rozhodnutí Irska ohledně
EU, což potvrdilo trend posilování role předsedy vlády v otázkách Unie. Další inovací
bylo ustavení postu Státního ministra pro záležitosti EU a jemu podřízeného
Meziministerského koordinačního výboru pro evropskou integraci. Ministerstvo
zahraničí prošlo změnou své vnitřní struktury, personální obměna nejvyšších
úřednických postů přinesla do rozhodovacího procesu mladou krev a z procedurálního
hlediska došlo ke značné formalizaci vztahů na všech úrovních exekutivy. Používání
modelu RIA na evropské i národní úrovni pomáhá při analyzování případných
negativních dopadů a vedlejších efektů legislativních návrhů a má zabránit zbytečné
regulaci a nárůstu legislativy. Vydání pokynů pro transpozici směrnic, díky kterým se
má zabránit zpožděním při jejich převádění do irského právního řádu, a publikace
aktualizované vládní příručky, která upravuje procedurální stránku zasedání vlády, do
značné míry nabourává dosavadní procesy fungování exekutivy, založené primárně na
standardizovaných postupech a neformální komunikaci.
Přijetím European Union (Scrutiny) Act v roce 2002 došlo k posílení kontrolní
pravomoci irského parlamentu, která se tímto zákonem rozšířila na rozhodování
ministrů o evropských otázkách a na širokou škálu dokumentů EU. Parlament
systematicky spolupracuje s orgány exekutivy již ve stadiu přípravy nových norem
3

evropského sekundárního práva a jednotlivých iniciativ Evropské komise a povinnost
vypracovávat

informační

poznámky

k návrhům

legislativních

aktů

pomáhá

systematizovat priority. Poprvé od vstupu Irska do ES se tak podařilo zavést systém,
díky kterému jsou legislativní návrhy a další dokumenty EU strukturovaně a komplexně
přezkoumávány na národní úrovni již ve fázi před jejich schválením Radou.
Parlamentní výbory navíc získaly právo předvolat si svého oborově příslušného
ministra před každým zasedáním Rady za účelem přednést mu svá stanoviska ohledně
projednávané agendy nebo ho požádat o vysvětlení nějakého problému. Role
parlamentních výborů však nadále zůstává pouze konzultační, protože ministr není
povinen se jejich názorem při svém rozhodování řídit.
Po ustavení Národního fóra o Evropě se ozývala řada kritických hlasů, které
odmítaly, že by Fórum mohlo být skutečně nezávislým iniciátorem debaty o
evropských záležitostech v Irsku. O jeho úspěšném zakotvení v politickém systému ale
svědčí několik faktorů. Jedná se zejména o společenskou celistvost aktérů Fóra a jejich
snahu aktivně se podílet na debatě. Členové vlády, straničtí lídři a politici napříč celým
stranickým spektrem jsou i nadále ochotni se svými příspěvky vystupovat před plénem
NFE a všechny strany zastoupené v parlamentu se Fóra účastní a podporují jeho
aktivity. Organizace zastoupené v pozorovatelském pilíři využívají tuto příležitost
k přednesení vlastních názorů k projednávaným tématům a s některými z nich byla
navázána užší spolupráce. NFE je tedy neutrálním prostorem otevřeným nejen vůči
oficiálním vládním stanoviskům, ale i vůči alternativním postojům sociálních partnerů a
občanské společnosti. Rovnováha a nezaujatost debaty, na které má největší zásluhu
předseda

NFE,

senátor

Maurice

Hayes,

je

oceňována

euroskeptickým

i

europtimistickým táborem.
Fórum se ukázalo jako velmi citlivé a reaktivní vůči aktuálním výzvám a je si
vědomo důležitosti zapojení běžných občanů do diskuse prostřednictvím regionálních
zasedání nebo zatraktivněním debat díky účasti významných osobností. Aktivity Fóra
se povedlo díky dostatečnému finančnímu zajištění rozšířit o program pro mládež a
studenti středních škol se stali jednou z cílových skupin, na které se NFE při své
informační kampani o EU zaměřuje. Díky zlepšující se propagaci pomalu roste zájem
celostátních i zahraničních médií o činnost Fóra a i v dalších členských státech
Evropské unie se na něj pohlíží jako na úspěšný model, který zvýšil demokratičnost
irské debaty o evropských otázkách.
Odmítavý výsledek prvního referenda o Smlouvě z Nice měl paradoxně řadu
4

pozitivních dopadů a rychlost, s jakou politická elita a administrativa na neúspěch
zareagovaly, podtrhuje jednu ze silných stránek irského systému, jeho flexibilitu a
adaptibilitu. Vzhledem k měnícímu se postavení Irska i ke změnám v samotné Unii by
ale k přehodnocení irského postoje k evropským záležitostem muselo dříve či později
dojít i bez Nice. Irsko totiž dosáhlo svého hlavního politického cíle, protože
ekonomickou úrovní dohonilo a v řadě případů i předstihlo ostatní členské státy.
Z čistého příjemce financí z evropských fondů se v roce 2007 stalo čistým
přispěvatelem a jasně viditelný (v irském pojetí ekonomicky změřitelný) profit
plynoucí z členství v EU v dohledné době přestane být tak výrazný. Bude tedy nezbytně
nutné, aby politické elity aktivizovaly svůj přístup k evropským otázkám tak, aby
odrážel nové postavení Irska v rozšířené Unii.
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RÉSUMÉ
Bakalářské práce „Dopad odmítnutí Smlouvy z Nice na irský přístup k evropským
záležitostem: Institucionální pohled“ analyzuje změny v irském politickém systému
vyvolané negativním výsledkem prvního referenda o Smlouvě z Nice v červnu 2001.
Bezprostředně po referendu vláda pod vedením Bertieho Aherna iniciovala řadu změn,
jejichž hlavním cílem bylo zlepšit komunikaci a debatu o evropských otázkách, která se
v dosavadním irském diskursu o EU zdála být naprosto nedostačující, a to jak mezi
jednotlivými ministerstvy, tak mezi exekutivou a legislativou a hlavně ve vztahu vlády
a běžných občanů.
V úvodu práce autorka zasazuje téma do širšího kontextu irského přístupu
k evropské integraci a zkoumané období vymezuje lety 2002 - 2007. Dále zde
formuluje hlavní tezi, která zní: „Odmítnutí Smlouvy z Nice v prvním referendu bylo
v Irsku zlomovým okamžikem, jenž vedl k přehodnocení a aktualizaci irského přístupu
k evropské integraci.“ Tato práce navazuje na výzkum Brigid Laffan a Jane O´Mahony
uskutečněný v rámci programu „Organising for EU Enlargement“, jehož cílem bylo
porovnat dopad členství v EU na státní správu v malých státech Unie.
Stať je členěna na tři hlavní kapitoly. První část nazvaná „Exekutiva“ se zabývá
změnami, ke kterým došlo v jádru irské exekutivy, tvořeném Úřadem premiéra,
Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem financí. Na meziministerské úrovni
byla koordinace euroagendy svěřena Vládnímu výboru pro evropské záležitosti pod
předsednictvím premiéra, další inovací bylo ustavení postu Státního ministra pro
záležitosti EU a jemu podřízeného Meziministerského koordinačního výboru pro
evropskou integraci. Z procedurálního hlediska došlo ke značné formalizaci vztahů
zejména na úrovni meziresortní spolupráce.
Druhá kapitola „Legislativa“ pojednává o parlamentní kontrole evropské
legislativy ustavené v roce 2002 přijetím zákona European Union (Scrutiny) Act.
Poprvé od vstupu Irska do ES se podařilo zavést systém, díky kterému jsou legislativní
návrhy a další dokumenty EU strukturovaně a komplexně přezkoumávány na národní
úrovni, a to již ve stadiu přípravy norem. Role parlamentních výborů však nadále
zůstává pouze konzultační, protože ministr není povinen se jejich názorem při svém
rozhodování v Radě řídit.
Třetí kapitola s názvem „Národní fórum o Evropě“ přibližuje činnost a strukturu
tohoto orgánu a hlavní témata, kterými se Fórum zabývá při svých debatách. NFE se
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úspěšně integrovalo do politického systému Irska a stalo se neutrálním prostorem pro
debatu o evropské integraci, která je otevřená nejen vůči oficiálním vládním
stanoviskům, ale i vůči názorům sociálních partnerů a občanské společnosti. Kampaň
vedená NFE pomohla zvýšit informovanost irských občanů o evropských záležitostech.
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SUMMARY
The bachelor thesis "The Impact of the rejection of the Treaty of Nice on the Irish
approach to European affairs: An Institutional view" analyzes changes in the Irish
political system arising from the negative result of the first referendum on the Treaty of
Nice held in June 2001. Irish government headed by Bertie Ahern initiated some
modifications in the course of the subsequent year after the referendum. Their main
task was to improve communication between departments and between legislation and
executive and to deepen debate about European affairs between Irish government and
the citizens which was absolutely deficient in former times.
In the preface, the author contextualizes the issue from a general view of the Irish
approach to European integration and defines the explored period by years 2002 - 2007.
The main argument is: “The rejection of the Treaty of Nice in the first referendum was
a critical juncture in Ireland, which led to a re-evaluation and an actualisation of the
Irish approach to European integration”.

This paper derives from a research

conducted by Brigid Laffan and Jane O´Mahony within the scope of the programme
“Organising for EU Enlargement” which carried out a comparative study of the impact
of the EU on the structures and processes of public policy in small countries of the EU.
This essay is divided in three chapters. The first part called “Executive” deals
with the changes in the Irish core executive which is constituted by the Department of
the Taoiseach, the Department of Foreign Affairs and the Department of Finance. On
an inter-departmental level, coordination of the European issues was committed to the
Cabinet Committee on European Affairs under the chairmanship of the Taoiseach.
Newly appointed Minister of State for European Affairs chairs the Interdepartmental
Coordinating Committee on European Affairs.
The second chapter “Legislative” discusses the parliamentary scrutiny of the EU
legislative proposals established by the enactment of the European Union (Scrutiny)
Act in 2002. For the first time since the Ireland’s accession to the European
Communities in 1973, a system in terms of which legislative proposals and other
documents of the EU are monitored in a complex and structured way on a national level
in phase of preparation of measures has been fit in place. However, the role of
parliamentary committees remains consultative because Ministers are not obliged to
take the opinion of the relevant committee into account when negotiating in the Council
of Ministers.
4

The third chapter called “National Forum on Europe” analyses the role played by
the Forum in the new Irish discourse on Europe. The NFE has successfully integrated
into the Irish political system and has become a neutral place where the full range of
issue areas relating to Ireland’s EU membership has been discussed. The chapter also
argues that the Forum has engaged a wider and more inclusive group of societal actors
in European debate and contributed to an enriched understanding of what the Ireland’s
membership in the EU entailed.
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PŘÍLOHY
Příloha č. 1: Výsledky referend o Smlouvě z Nice (tabulka)

Referendum

Volební účast
hlasy

7. června 2001
19. října 2002

ANO

%

hlasy

NE
%

hlasy

%

997 826

34.8

453 461

46.1

529 478

53.9

1 446 588

48.5

906 317

62.9

534 887

37.1

Zdroj: Department of the Environment, Heritage and Local Government. Referendum
Results 1937 – 2004, s. 65, 69.
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Příloha č. 2: Společné výbory v irském parlamentu (tabulka)

Dáil 2002 - 2007

Dáil 2007 - 2012

Výbor pro evropské záležitosti

Výbor pro evropské záležitosti

Výbor pro zahraniční politiku

Výbor pro zahraniční politiku

Výbor pro umění, sport, turistiku,

Výbor pro umění, sport, turistiku,

záležitosti venkova a Gaeltachtu (irsky

záležitosti venkova a Gaeltachtu (irsky

mluvících oblastí)

mluvících oblastí)

Výbor pro obranu, soudnictví, otázky

Výbor pro obranu, soudnictví, otázky

rovného zacházení a práva žen

rovného zacházení a práva žen

Výbor pro sociální a rodinné záležitosti

Výbor pro sociální a rodinné záležitosti

Výbor pro podnikání

Výbor pro podnikání, obchod a
zaměstnanost

Výbor pro zemědělství a výživu

Výbor pro zemědělství, rybolov a výživu

Výbor pro životní prostřední a místní

Výbor pro životní prostředí, kulturní

správu

dědictví a místní správu

Výbor pro finance a veřejné služby

Výbor pro finance a veřejné služby

Výbor pro dopravu

Výbor pro dopravu

Výbor pro zdravotnictví a mládež

Výbor pro zdravotnictví a mládež

Výbor pro školství a vědu

Výbor pro školství a vědu

Výbor pro spoje a přírodní zdroje

Výbor pro spoje, energetiku a přírodní
zdroje
Výbor pro ústavu
Výbor pro evropskou kontrolu
Výbor pro realizaci Velkopáteční dohody
Výbor pro klimatické změny a energetickou
bezpečnost

5

Výbor pro ústavní dodatek o mládeži
Výbor pro záležitosti ekonomické regulace

Zdroj: Houses of the Oireachtas. Joint Committees of the 30th Dáil [online].
Houses of the Oireachtas. Joint Committees 2002 – 2007 [online].
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Příloha č. 3: Porovnání celkového počtu dokumentů postoupených Podvýboru
pro evropskou kontrolu a počtu dokumentů určených ke kontrole
v letech 2002 – 200678 (graf)
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Zdroj: Sub-Committee on European Scrutiny. Fourth Annual Report on the Operation
of the European Union (Scrutiny) Act 2002, s. 10.

78

Rok 2002 pokrývá období od 10. října do 31. prosince.
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Příloha č. 4: Zastoupení politických stran v Národním fóru o Evropě (tabulka)
Politická

Počet

Počet

strana

členů

zástupců

Fianna Fáil

10

7

Fine Gael79

7

5

Labour Party

5

3

3

2

Green Party

2

2

Sinn Féin

1

1

Socialist Party80

1

1

Ind. Deputies

2

2

Ind. Senators

2

2

33

25

Progressive
Democrats

Celkem

Zdroj: National Forum on Europe. Chairman´s Report, 2007, s. 53 – 55.

79
80

Fine Gael se do činnosti NFE zapojila od června 2002.
Socialist Party se ve volbách v roce 2007 nedostala do parlamentu, proto je uvedená i v seznamu
organizací se statutem pozorovatele v NFE.
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Příloha č. 5: Organizace se statusem pozorovatele v NFE (tabulka)

Název organizace
Action From Ireland (AFRI)

Irish Countrywomen´s Association

Alliance Party

Irish Creamery Milk Suppliers Association

Association of Former Officials of the EU Irish Delegation to the EU Committee of
(Irish Section)

Regions

Association of Irish Regions

Irish Farmers´ Association

Catholic Bishops´ Conference

Irish Fish Producers Organisation (IFPO)

Chambers Ireland

Irish LEADER Network

Christian Democrats

Islamic Culture Centre

Church of Ireland

Jewish Representative Council

Civil and Public Service Union

Libertas

Comhlámh

Macra na Feirme

Communist Party of Ireland

National

Platform:

EU

Research

Information Centre

Community Workers Co-operative

National Women´s Council of Ireland

Concern

National Youth Council of Ireland

Conference of Religious in Ireland (CORI)

NO to Nice Campaign

Construction Industry Federation

Peace and Neutrality Alliance (PANA)

European Anti-Poverty Network (EAPN)

People´s Movement

EU Reform

People with Disabilities in Ireland

European Movement

Presbyterian Church

5

and

Institute of European Affairs

Religious Society of Friends (Quakers)

Ireland for Europe

Right Nation

Irish Alliance for Europe

Social Democratic and Labour Party (SDLP)

Irish Business and Employers Confederation Socialist Party
Irish Congress of Trade Unions

Workers Party

Irish Cooperative Organisation Society

The Wheel

Zdroj: National Forum on Europe. Observer Pillar [online].
National Forum on Europe. Chairman´s Report, 2008, s. 31 – 32.
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Příloha č. 6: Rozpočet Národního fóra o Evropě v eurech (graf)
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Zdroj: Department of the Taoiseach. Annual Report 2003, s. 55.
Department of the Taoiseach. Annual Report 2004, s. 56.
Department of the Taoiseach. Annual Report 2005, s. 72.
Department of the Taoiseach. Annual Report 2006, s. 40.
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