
Diplomová práce „Evropská integrační politika Severního Porýní-Vestfálska. Zápas o
kompetence od Maastrichtu po Lisabon“ se zabývá vztahy mezi německou legislativou a
exekutivou na pozadí evropské integrace. V centru zájmu je přitom Severní Porýní-
Vestfálsko, jako zástupce spolkových zemí, jednoho z klíčových aktérů německé evropské
politiky v současnosti. Snaha spolkových zemí o navýšení svých rozhodovacích kompetencí,
a tedy i kontrolu pravomocí exekutivy, v evropských záležitostech se dá vystopovat téměř do
počátků evropské integrace. Teprve s ratifikací Smlouvy z Maastrichtu, kdy jsou pravomoci
německých legislativních orgánů, Spolkové rady a sněmu ukotveny na spolurozhodování
v evropských záležitostech ukotveny v Základním zákoně, přináší podstatné výsledky.
Vlivem měnící se dynamiky evropské integrace, i německého federalismu (v důsledku
německého sjednocení), je stále složitější se dohodnout na společném stanovisku na
vnitroněmecké i evropské úrovni. Spolkové země tak mění svou strategii, stále častěji jednají
samostatně a hledají nové cesty, jak ovlivnit rozhodování než již institucionalizovanými
prostředky. Součástí této strategie je uzavírání partnerství se stejně silnými regiony se
stejnými zájmy v evropské integrační politice, příkladem nejvlivnějšího z nich je RegLeg.
Kromě toho se spolkové země, resp. zemské vlády se musí vypořádat i se sílícími snahy ze
strany zemských sněmů, které usilují o ten samý cíl jako zemské vlády před lety – o kontrolu
nad exekutivními pravomocemi. V rámci předkládané práce si autorka klade za cíl zhodnotit a
doložit, zda je možné v evropské integrační politice německých spolkových zemí pozorovat i
od 90. let domestikační snahy, pod kterými zde máme na mysli úsilí legislativy kontrolovat a
omezovat jednání exekutivy jeho ukotvením do norem a institucionálních rámců. S tím
související otázka zní, v jakých případech jsou exekutivy (jak spolkové, tak i zemské) ochotny
přistoupit na požadavky legislativních orgánů a postoupit tak část své moci. Třetí oblastí,
které se práce věnuje, jsou vztahy mezi spolkovými zeměmi Severním Porýním-Vestfálskem
a Bavorskem. Zde se autorka ptá po dynamice vzájemných vztahů a po motivech spolupráce
v evropské integrační politice takto rozdílných aktérů.


