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1. Úvod
Gibraltar - neboli „Skála“, je v mezinárodním prostředí znám
převážně jako území, o které vedou spor dvě západoevropské země Španělsko a Velká Británie. Avšak Gibraltar, se svou malou rozlohou 6,5 km2, by měl být znám spíše jako země s bojovným duchem a velkou
touhou po nezávislosti. Britská nadvláda nad strategicky umístěným
Gibraltarem trvá od roku 1704, kdy se Britské královské loďstvo Sira
George Rooka při Válce o dědictví španělské vracelo z neúspěšného
obléhání Barcelony. Velká Británie toto území ubránila a v roce 1713 jí
byl Gibraltar na základě X. článku Utrechtské smlouvy na věčnost
přiznán. Španělsko se však s tímto rozhodnutím nikdy nesmířilo a snažilo
se připojit Gibraltar zpět ke svému území, a to například v roce 1955 po
svém vstupu do OSN na základě principu územní integrity. Tento
argument odmítla Velká Británie i všechny země britského společenství.
Velká Británie prohlásila, že rozhodnutí nechá plně na obyvatelích
Gibraltaru, kteří o svém případném připojení ke Španělsku mají hlasovat
v referendu konaném v roce 1967. Referendum dopadlo ve prospěch
Velké Británie a díky tomu začala příprava gibraltarské Ústavy. Ústava,
schválená v roce 1969, byla jedním z nejdůležitějších mezníků, které
vydláždily cestu Gibraltaru к větší samostatnosti. Tu Ústava přinesla
hlavně ve vnitřní správě země. Její součástí byla Listina základních práv
a svobod a možnost volit si své zástupce do zastupitelského sněmu
Gibraltaru, zatímco zahraniční záležitosti země byly svěřeny do správy
Velké Británie.
Významnou osobou na Gibraltaru je guvernér, který zastupuje
Velkou Británii. Je odpovědný za gibraltarskou zahraniční politiku a
současně disponuje exekutivními i legislativními pravomocemi.
Španělsko-britská vyjednávání o Gibraltar neutichala, avšak
gibraltarská touha po nezávislosti také ne. Gibraltar postupně získával
lepší postavení vůči Velké Británii a to například udělením statutu
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„Britského závislého území“ v roce 1981 s nárokem na britské občanství,
nebo v roce 2002 již jako „Britské zámořské území“. Velikým přínosem
pro budoucí změnu gibraltarské Ústavy 1969 byl Joe Bossano - premiér
Gibraltaru, který měl již v roce 1988 racionální návrhy na změnu Ústavy
z roku 1969, přičemž se odvolával na zastaralost Utrechtské smlouvy a na
rozhodnutí komise Organizace spojených národů pro dekolonizaci, že má
Gibraltar nárok na sebeurčení. V roce 1999 Velká Británie vydala
dokument „ Partnership fo r Progress and Prosperity: Britain and

Overseas Territories“ , jehož účelem bylo zhodnotit institucionální
pozice všech zámořských území Velké Británie a rozhodnout o jejich
případné změně tak, aby změny vyhovovaly potřebám dané země.
Gibraltarská vláda po jejím zveřejnění vytvořila komisi, která se zabývala
změnou Ústavy a vytvořila na základě úpravy stávající Ústavy z roku
1969 znění nové Ústavy, která měla Gibraltaru přinést větší samostatnost
a skutečně ne-koloniální vztah s Velkou Británií. Nová gibraltarská
Ústava byla v referendu 30. listopadu 2006 přijata.
Gibraltar nebojuje jen za své lepší postavení a samostatnost, ale
také, jako součást britského území, požívá řadu výjimek v Evropské unii
a současně již od roku 2004 může volit zástupce Velké Británie do
Evropského parlamentu. Součástí Evropské unie je od roku 1973, avšak
ne jako členská země, ale z hlediska práva Evropské unie je za něj
odpovědná Velká Británie.
Jednotlivé kapitoly mé práce se zabývají konstitucionálním
vývojem gibraltarské Ústavy, která tvoří základ pro domácí a zahraniční
politiku země, a vztahem Gibraltaru к Evropské unii. Dostupnost tištěné
literatury к tomuto vymezenému tématu je velmi malá, proto jsem v řadě
případů musela používat internetových odkazů evropských institucí,
gibraltarské a britské vlády. Ve své práci budu postupovat historicko1 Partnership for Progress and Prosperity: Britain and Overseas Territories, presented by
Parliament by Secretary o f State, March 1999, Cm 4264
http://www.fco.gov.uk/servlet/Front?pagename=OpenMarket/Xcelerate/ShowPage&c=P
age&cid= 101B028164839 [6/12/2006]
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analytickou metodou. Projekt bakalářské práce a její konečná verze se
nepatrně liší a to díky schválení nové Ústavy a následného konání
referenda.
První kapitola obsahuje dvě podkapitoly, přičemž první z nich
vysvětluje okolnosti, které předcházely samotnému vzniku Ústavy z roku
1969, jako například referendum o tom, zda chce Gibraltar zůstat pod
britskou správou. Druhá kapitola pak analyzuje samotnou Ústavu a z ní
vyplývající pravomoci na domácí i zahraniční scéně, kdy hlavní úlohu
hraje guvernér Gibraltaru.
Obsahem druhé kapitoly jsou hlavní vyjednávání gibraltarských
politických zástupců, které vedly ke konstitucionální změně stávající
Ústavy a tím к rozšíření domácích pravomocí a současně s tím к omezení
pravomocí guvernéra. Tyto změny poté musely být přijaty v referendu,
přičemž reakce na konání referenda se v mediích všech třech zemí
výrazně lišila.
Další kapitola se zaměřuje především

na vztah

Gibraltaru

к Evropské unii, a to především z hlediska jeho výjimek vyjednaných
v britské přístupové smlouvě. Gibraltar má výjimku z celní unie, společné
zemědělské politiky a ani není součástí jednotného trhu. Přesto však
požívá řadu výhod, které spočívají v možnosti Gibraltaru čerpat dotace
z evropských fondů a volit za britský volební obvod South West britské
zástupce do Evropského parlamentu.
V

závěrečné kapitole se pokusím nalézt odpovědi na otázky

vytyčené v projektu bakalářské práce, a to, zda je nynější statut pro
Gibraltar ten nejvýhodnější a jaké by to mělo pro Gibraltar dopady, kdyby
byl součástí Španělska, popřípadě kdyby získal úplnou samostatnost.
Protože se v médiích ve spojení s Gibraltarem píše převážně jen o
španělsko-britském vyjednávání o suverenitě nad Gibraltarem, je hlavním
cílem této práce analyticky poukázat na méně známé prvky jeho vztahu
s Velkou Británií a z toho vyplývajících okolností a výhod, popřípadě
nevýhod.

4

г

2. Ústava pro Gibraltar
2.1 V z n ik Ústavy
Velice významné období pro vznik gibraltarské Ústavy bylo po
konci 2. světové války. Gibraltar byl v roce 1946 zařazen mezi území bez
vlastní vlády směřující к dekolonizaci a současně byla obnovena městská
rada Gibraltaru, která vznikla již v roce 19212. V den 250. výročí pod
britskou vládou (v roce 1954) navštívila královna Alžběta II. Gibraltar,
což vyvolalo ve Španělsku bouři nevole a generál Franco se, na základě
podpory

ministra

Castiellyho,

rozhodl

znovu

usilovat o připojení

Gibraltaru ke Španělsku3.
Španělsko proto po svém vstupu do Organizace spojených národů
v roce 1955 okamžitě předložilo návrh na připojení Gibraltaru na základě
principu územní integrity. Nároky Španělska byly podporovány 73
zeměmi převážně z Latinské Ameriky, Afriky a východní Evropy,
zatímco na stranu Velké Británie se postavily všechny země Britského
společenství. Výsledkem toho bylo vydání rezoluce Rady OSN č. 2353
(XXII)4, která se snažila vzniklou situaci řešit referendem. V referendu 10.
září 1967 odpovídali obyvatelé Gibraltaru na otázku:

Do you want:
a) To pass under Spanish sovereignty in accordance with the terms
proposed by the Spanish Government to Her Majesty's Government on 18
May 1966; or

2 Městská rada, založená v roce 1921, byla složena z 5 dosazených a ze 4 zvolených
členů, kteří byli obyvateli Gibraltaru. Volební právo měli jen plátci daní na Gibraltaru.
Pravomoci rady se vztahovaly jen na stav zdravotnictví, silnic, odpadu a vody. Městská
rada působila od roku 1921 až do roku 1941, kdy vzniklo reálné ohrožení země F.
Francem. Poté převzal jejich pravomoci guvernér. Pravomoci Městské rady byly
obnoveny po 2. světové válce, www.spainexchange.com/travel_spain/articles_spain-28Gibraltar_Little_Territory_Lot_at_Stake.htm [1/11/2006]
3 Antonio Arteta Ubierto, Juan Reglá Campistol, José Maria Zamora, Carlos Seco
Serrano, Dějiny Španělska, Editorial Teide, S. A., Viladomat, Barcelona,
Španělsko 1994, page 747
4 http://www.gibnet.com/texts/un2353.htm [1/11/2006]
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(b) Voluntarily retain the link with Britain, with democratic local
institutions and with Britain retaining its present responsibilities. 5
Obyvatelé Gibraltaru se tedy mohli sami rozhodnout, zda chtějí
přejít pod vládu Španělska, či zda chtějí zůstat pod stávajícím statutem,
který by jim přinesl výhodu zajištění domácí vlády a vznik nové Ústavy,
nadále by však zahraniční odpovědnost za Gibraltar nesla Velká Británie.
Rozhodovaní pro ně v této době bylo jednoduché - ekonomika Gibraltaru
byla velmi dobrá a nedala se srovnávat se stavem ekonomiky ve
Španělsku, a současně diktátorská vláda generála Franca ve Španělsku
nezaručovala Gibraltaru nejvhodnější podmínky a postavení, jaké by měl
pod britskou vládou. Španělská vláda se přesto před referendem snažila
všemi možnými mediálními prostředky přesvědčit obyvatele Gibraltaru o
správnosti připojení se ke Španělsku.
Nakonec Gibraltařané v referendu rozhodli velmi jednoznačně.
Referenda se účastnilo 95,8% - tedy 12 237 obyvatel, z toho 12 138 volilo
variantu В - zůstat pod Velkou Británií a jen 44 hlasů bylo pro připojení
ke Španělsku (55 volebních lístků bylo označeno za neplatné).
Okamžitě po referendu byla ustanovena komise, která měla za
úkol

vytvořit

nejvhodnější

Ústavu,

zaručující

Gibraltaru

domácí

politickou moc. N a Ústavě se podílela spolu se zástupci britského
parlamentu řada gibraltarských odborníků a zástupců gibraltarské městské
rady, kterou Gibraltar disponuje již od roku 1921. Ze zástupců městské
rady to byli například Joshua Hassan6, Bob Peliza7 a Maurice Xiberras8,
z britských zástupců to byl například Sir Frederic Bennet, přičemž před
vznikem nové Ústavy měla politická reprezentace Gibraltaru stejné
pravomoci v domácích záležitostech jako v roce 1921. Konečná verze

5 http://www.gibnet.com/texts/refl.htm [8/10/2006]
6 J. Hassan byl premiérem Gibraltaru vletech 1964 - 1969 a 1972 — 1987
http://www.gibraltar.gov.gi/ Constitution & Parliament - Assembly History [3/10/2006]
7 В. Peliza byl premiérem Gibraltaru v letech 1969 - 172 http://www.gibraltar.gov.gi/ Constitution & Parliament - Assembly History [3/11/2006]
8 M. Xiberras je bývalým vicepremiérem Gibraltaru, byl členem vyjednávacího
britského týmu v 70. letech, v současné době vede opozici
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Ústavy, která dala Gibraltaru téměř plnou moc na domácí politické scéně,
byla přijata na konferenci, která se konala od 16. do 24. července roku
1969.10 U příležitosti vyhlášení nové Ústavy - 10. září 1969, se konaly
spontánní oslavy v ulicích Gibraltaru na John Mackintosh Square a
současně byl tento den, významný pro samostatný rozvoj Gibraltaru,
vyhlášen jako státní svátek, který se slaví dodnes.

2.2 Pravomoci vyplývající z Ústavy 1969
Ústava je tvořena preambulí, 8 Hlavami a 84 doložkami, které
staví Gibraltar na pozici kolonie s vlastní správou týkající se domácích
záležitostí.

„Her M ajesty’s Government will never enter into arrangements under
which the people o f Gibraltar would pass under the sovereignty o f
another state against their freely and democratically expressed wishes. “u
Hlavu I Ústavy tvoří základní práva a svobody jednotlivce, jako je
svoboda svědomí, vyjadřování se, svoboda shromažďování a pohybu,
právo na soukromé vlastnictví, ochrana proti otroctví, zabavení majetku a
současně také ochrana soukromí jednotlivce.
Hlava II ukládá práva a povinnosti guvernérovi Gibraltaru.
Obsahem Hlavy III je legislativní moc, která je tvořena zastupitelským
sněmem a zároveň i guvernérem. Obsahem Hlavy IV je exekutivní moc,
kterou také tvoří spolu s guvernérem vláda a rada Gibraltaru. Hlava V se
zabývá soudní mocí, VI. financemi, VII. veřejnou správou a poslední,
Hlava VIII, se zabývá rozličnými problémy, jako například možností

9 Jakékoliv rozhodnutí v legislativní či exekutivní pravomoci gibraltarské vlády je
omezeno kontrolou guvernéra a jeho kompetencí dosadit do zastupitelského sněmu
nezvolené (ex officio) členy - Ústava 1969 http://www.gibraltar.gov.gi/ - Constitution
& Parliament - doložka 25 [1 1/10/2006]
10 Ústava 1969 http://www.gibraltar.gov.gi/ - Constitution & Parliament - v úvodu
[11/10/2006]
11 Ústava 1969 http://www.gibraltar.gov.gi/- Constitutional&Parliament [11/10/2006]
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vyhlášení amnestie, rezignací a pravomocemi ministra spravedlnosti
v souvislosti se soudními procesy.
Nejdůležitější pro vztah Velké Británie a Gibraltaru a pro domácí
politiku Gibraltaru je pozice guvernéra, exekutivní a legislativní moc, a
proto je tato práce zaměřena především na tuto problematiku.

2.2.1 Post guvernéra
Guvernér je velice důležitým článkem a pojítkem mezi Velkou
Británií a Gibraltarem. Vystupuje jako zástupce Britské monarchie a je de

facto hlavou státu. Je vybírán britským parlamentem a jmenován
královnou.

Ústava

nespecifikuje

přesnou

dobu jeho

působení

na

Gibraltaru, v průměru to však jsou 2 až 3 roky, ale není ani výjimkou
dvou měsíční působení guvernéra - například Philipa Bartona, a nebo na
druhou stranu pětiletý mandát Sira Johna Grandyho.12
„ There shall be a Governor and Commander-in-Chief who shall

be appointed by Her Majesty and shall hold office during Her Majesty
pleasure and who shall be Her Majesty's representative in Gibraltar. “ 13
Guvernér a vláda disponují svou vlastní vlajkou, která symbolizuje
spojení Gibraltaru a Velké Británie - základ tvoří britská vlajka Union

Jack, do jejíž středu je zasazen symbol Gibraltaru - tři hradby s klíčem .14
Post guvernéra je na Gibraltaru již od roku 1704, od počátku
britské nadvlády nad Gibraltarem. Do současné doby se vystřídalo 85
guvernérů, přičemž zatím posledním jmenovaným je Sir Robert Fulton bývalý vojenský důstojník Britského královského námořnictva. Převážně
jsou na pozici guvernéra vybráni bývalí vojenští hodnostáři, nebo bývalí
diplomaté a dosud nenastal žádný případ jeho odvolání. Je to vysvětleno

12 od 27. září je současným guvernérem Sir Robert Fulton http://www.answers.com/Governor%20of%20Gibraltar [11/10/2006]
13 Ústava - Hlava II, doložka 18 http://www.gibraltar.gov.gi/ Constitutional&Parliament [1 1/10/2006]
14 Viz příloha č. 3
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nejen specifickou britskou kulturou, ale také tím, že jsou na tuto pozici
vybíráni velmi seriózní, loajální a zkušení lidé15.

2.2.2 Pravomoci guvernéra vůči Zastupitelskému sněmu
Guvernér disponuje řadou pravomocí legislativního i exekutivního
rázu a zároveň má pravomoci vybrat a jm enovat určité politické zástupce,
jako například předsedu sněmovny, zastupujícího guvernéra a premiéra
Gibraltaru. Mezi jeho základní legislativní pravomoci patří schvalování a
tvorba zákonů. Poté, co zastupitelský sněm schválí zákon, jde к podepsání
guvernérovi.
„ The power o f the Legislature to make laws shall be exercisable

by bills passed by the Assembly and assented to by Her Majesty or by the
Governor on behalf o f Her Majesty. “I6
Ten poté rozhodne, zda zákon schválí (a tudíž je pak zapsán do
sbírky zákonů - Gazzete), nebo zda zákon odmítne podepsat. V takovém
případě jde zákon přímo ke královně, která jeho rozhodnutí potvrdí a nebo
změní. Sám guvernér má možnost navrhnout zákon, který je pak
projednáván

a

schvalován

zastupitelským

sněmem, jako je

tomu

v běžných parlamentních demokraciích.
Nad rámec základních legislativních pravomocí má guvernér
možnost schválit zákon po konzultaci s ministrem zahraničí Velké
Británie bez toho, aniž by prošel schvalováním ve sněmovně, a to v
případě, kdy guvernér považuje zákon za velmi důležitý a nebyl by si jist,
zda by zákon prošel sněmovnou tak rychle, jak by podle jeho uvážení bylo
nutné.

К tomuto zákonu

však musí písemně doložit odůvodňující

zprávu.17 Zákony, které mohou projít bez souhlasu zastupitelským

15 Informace byly poskytnuty britským poslancem Tony Lodgem na základě e-mailové
korespondence [21/11/2006]
16 Ústava - Hlava III, část I, doložka č. 33 http://www.gibraltar.gov.gi/
Constitutional&Parliament [11/10/2006]
17 Ústava 1969, Hlava III, doložka 36
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sněmem, se týkají zahraničních záležitostí a ekonomických a finančních
záležitostí, které jsou důležité pro stabilitu země. V těchto případech se
к zákonům může zastupitelský sněm vyjádřit, ale nemá pravomoci
к tomu, aby zákony pozměnil.
Guvernér má vůči zastupitelskému sněmu velmi široce definované
pravomoci, a to zejména v případě rozpuštění sněmu. Ústava jasně
nevymezuje, v jakých případech je rozpuštění sněmu možné a jediné, čím
je guvernér omezen, je konzultace s premiérem.
„ The Governor, acting after consultation with C hief Minister, my

at any time by Proclamation published in the Gazzete prorogue or
dissolve the Assembly. “lS
V

případě, kdy dojde к rozpuštění sněmu, je guvernér povinen

vypsat nové volby, které se musí konat do 60 dní od data rozpuštění. První
zasedání nově zvolených zastupitelů se pak koná do 30 dní od zvolení.
Dalšími

pravomocemi,

kterými

vůči zastupitelskému

sněmu

disponuje, je výběr předsedy sněmu, který musí být starší 21 let a který
není vybírán ze zvolených zástupců, ale musí být nezvoleným členem
zastupitelského sněmu. Jelikož je předseda sněmu velice důležitou
autoritou, musí mít plnou podporu sněmu (a to nejen u vládnoucí strany).
Své rozhodnutí guvernér konzultuje s premiérem Gibraltaru a s opozicí,
přičemž je premiér guvernérem vybírán po volbách taky tak, aby dostal
důvěru sněmu.

2.2.3 Zastupitelský sněm a jeho pravomoci
Zastupitelský sněm se skládá ze tří nevolených členů - předsedy
sněmovny a dvou zplnomocněných členů - státního žalobce a tajemníka
pro místní rozvoj a finance. Spolu s nimi tvoří zastupitelský sněm 15

18 Ústava 1969, Hlava III, doložka 39 http://www.gibraltar.gov.gi/ Constitutional&Parliament [1 1/10/2006]
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zvolených zástupců19 na principu stálé většiny. Většina je zajištěna velmi
jednoduchým a přesto fungujícím způsobem - 8 křesel získá vítězná
strana a zbylých 7 získá strana, která obdržela druhý největší počet
hlasů20.
Členem zastupitelského sněmu se může stát jen občan starší 21 let
a musí mít britské občanství21. Na druhou stranu se členem nemůže stát
duchovní,

člen

armády

Velké

Británie

a

ani

člověk

obviněný

z jakéhokoliv trestného činu v celém Britském společenství.
Zastupitelský sněm začíná své funkční období složením slibu
guvernérovi, zvolením předsedy a dalších dvou zplnomocněných zástupců
a schválením premiéra. Od tohoto data se počítá čtyřleté období do
vypsání nových voleb, které vyhlašuje opět guvernér. Zastupitelský sněm
rozhoduje ve všech případech volby na základě většiny a jestliže se
dostane na hranu usnášení schopnosti, což je kromě předsedy 5 poslanců,
je na rozhodnutí předsedy, zda je v zájmu věci, aby bylo na schvalování
určitého zákona přítomno více poslanců. V žádném případě nemá
hlasovací právo předseda sněmovny a spolu s ním další dva nevolení
zástupci sněmovny - státní žalobce a tajemník pro místní rozvoj a finance.
Jedinou výjimkou, kdy by mohl předseda volit, je, že by ho v jeho
nepřítomnosti zastupoval jeden z volených členů sněmu.

19 Ústava 1969, Hlava III, doložka 25 http://www.gibraltar.gov.gi/ Constitutional&Parliament [11/10/2006]
20 V roce 2003, stejně jako v roce 2000, 8 křesel připadlo Sociálním demokratům a 7
zbývajících křesel bylo rozděleno mezi koalici Liberální strany a Socialistů, kteří spolu
před volbami uzavřeli koaliční dohodu. Podle procent pak Socialistům připadlo 5 křesel
a Liberální straně 2 křesla. Vznik předvolební koaliční dohody se na Gibraltaru objevil
v roce 2000 poprvé od roku 1969, http://www.parties-and-elections.de/gibraltar.html
[18/11/2006]
21 Na základě British National Act 1981 byl Gibraltar převeden na statut závislého území
a na základě toho získali občané Gibraltaru roku 1983 možnost na základě žádosti
obdržet britské občanství. Avšak v roce 2002 díky Overseas Territories Act 2002 byl
Gibraltaru přidělen nový statut - Britské zámořské území s tím, že občanství budou
udělována automaticky - Gibraltar working paper, General Assembly - United Nations
A/AC. 109/2002/2/2/Add. 1
22 Ústava 1969, Hlava III, doložka 44 (3) http://www.gibraltar.gov.gi
Constitutional&Parliament [11/10/2006]
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Zastupitelský sněm funguje jako řídící orgán země. Má právo
rozhodovat o všech domácích záležitostech, o daních a veřejných
službách. Guvernér a britská vládá zasahují do jejich rozhodnutí a
vnitřních záležitostí minimálně. Všechny zákony, které jsou schváleny
sněmem a guvernérem, musejí být zveřejněny ve sbírce zákonů nazývané
Gazzete, poté zákon vchází v platnost. Co však zastupitelský sněm nesmí,
je vydávat zákony týkající se zahraniční politiky země. T a je plně v moci
guvernéra ve spolupráci s britským ministrem zahraničí a britskou vládou.

2.2.4 Exekutivní pravomoci
Hlavním

vykonavatelem

exekutivní

moci

na

Gibraltaru je

guvernér spolu s gibraltarskou radou a vládou. Gibraltarská rada je
složena ze zástupce guvernéra, vrchního velitele vojenských sil, státního
žalobce a tajemníka pro místní rozvoj a finance.23 Na potencionálním
žebříčku pravomocí stojí guvernér na nejvyšší pozici. Přesto je však
v případech, kdy se nejedná o místní záležitosti Gibraltaru, povinen
konzultovat své postupy a formulování politiky s gibraltarskou radou.
Existují však výjimky, kdy je guvernér z této povinnosti vyjmut, a to za
podmínek, že své rozhodnutí konzultoval sjin o u osobou (premiérem,
vládou), pokud pokládá rozhodnutí za urgentní, či naopak za nedůležité
pro to, aby se kvůli němu svolávala rada nebo vláda. V těchto případech
pak musí guvernér své rozhodnutí doložit písemným odůvodněním, stejně
jako v případě schválení zákona bez souhlasu Zastupitelského sněmu, a
může pak tedy jednat i proti jeho doporučení. Jednání gibraltarské rady
může být svoláno jen guvernérem a to na základě doporučení od premiéra.
Povinností guvernéra je předem vymezit témata a problematiku, o které
budou jednat. N a základě jednání pak rada může předložená témata
schvalovat, popřípadě odmítat, a to v případě, že se na jednání sejdou

23 Ústava Hlava IV, doložka 45 http://www.gibraltar.gov.gi/- Constitutional&Parliament
[11/10/2006]
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minimálně čtyři členové. Rady se mohou účastnit i lidé, kteří se podíleli
na přípravě materiálů či řešení problému, avšak nemají právo volit.
Vláda Gibraltaru je složena z premiéra vybraného guvernérem tak,
aby měl podporu Zastupitelského sněmu. Současně pak guvernér jm enuje
ministry ze zvolených členů sněmovny, přičemž jejich jm enování
s premiérem konzultuje. Není dán přesný počet ministrů, ale nesmí jich
být méně než čtyři a více než osm.24 Jestliže nastane případ, kdy dojde
к rozpuštění sněmovny guvernérem, ministrům zanikne mandát. Stejně
tak v případě v případě odvolání premiéra spolu s ním

padá celá vláda.

Ministři pak mohou být znovu zvoleni i s jiným premiérem, avšak jejich
znovuzvolení musí probíhat stejným způsobem jako v prvním případě.
Vláda je svolávána premiérem Gibraltaru na základě žádosti guvernéra.
Usnášení schopnost vlády je při dvou členech, avšak v případě zásadního
rozhodnutí se jednání může odložit. Stejně jako je povinen guvernér
v případě svolání rady předem stanovit témata a problematiku, o níž se
bude jednat, má zde tuto povinnost na starosti ministr, který také jednání
předsedá. Guvernér nemusí být najednání přítomen, proto mu po každém
zasedání vláda musí poslat kopie všech dokumentů a zápisů zjednání.
Guvernér se s vládou radí převážně o domácích záležitostech, ale přesto se
i zde může rozhodovat sám, stejně jako již ve zmíněném případě
s gibraltarskou radou.
V

případech, kdy se rozhodování na domácí scéně týká i

zahraničních záležitostí, nebo by je mohl ohrozit, musí být guvernér
neprodleně premiérem informován a poté je rozhodnutí na něm, jak se
bude pokračovat dál. Pravomoci guvernéra jsou v těchto záležitostech
velké a v podstatě je mu v exekutivních případech dávána možnost výběru
s kým bude svá rozhodnutí před schválením konzultovat, aby se co
nejvíce zamezilo a předcházelo možnostem vzniku protichůdných názorů,
a tím vzniku rozbrojů mezi gibraltarskou a britskou vládou. V Ústavě z

24 Ústava 1969, Hlava IV, doložka 47 http://www.gibraltar.gov.gi/ Constitutional&Parliament [11/10/2006]
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roku 1969 je značný vliv britských zvyklostí - není zde typické rozdělení
moci a guvernér na Gibraltaru kontroluje a zasahuje do všech jejich sfér.
A to buď přímo -

utvářením zákonů, nebo nepřímo - zvolením a

jm enováním zástupců, a to i v případě zvolení starosty Obecního výboru a
jejich členů. Guvernér zasahuje i do judikatury země určením počtu
soudců Odvolacího soudu a jmenováním hlavního soudce Nejvyššího a
Odvolacího soudu. Ani samotné soudy pak nemají možnost ve všech
případech rozhodovat samostatně - v případech, kdy se odvolání případu
týká Ústavy či kriminálního deliktu, který má vyšší hodnotu než 500 liber,
musí být konečné rozhodnutí potvrzeno královnou.
Přesto, že by se mohlo zdát, že pravomoci Gibraltaru jsou velmi
svázané a na každé rozhodnutí je dohlíženo, byla Ústava 1969 velikým
pokrokem a zajištěním gibraltarských práv s možností jejího dalšího
vývoje. Kdyby se Gibraltar v roce 1967 v referendu rozhodl pro připojení
ke Španělsku, nejspíše by se nikdy Ústavy nedočkal, byl by brán jen jako
část území, kde se daří turistice, ale jeho politický vývoj by se zastavil a
ekonomický statut by určitě klesl, protože jih Španělska je velmi chudý a
pracovních příležitostí je tu jen velmi málo. Současně by také ztratil
vojenskou ochranu Britské královské koruny.25

25 http://www.spainexchange.com/travel_spain/articles_spain-28Gibraltar_LittIe_Territory_Lot_at_Stake.htm [28/10/2006]
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3. Konstitucionální reforma

3.1 Cesta к nové Ústavě
Reakce Španělska na přijetí nové Ústavy

1969 byla velmi

přehnaná - na protest uzavřelo hranice s Gibraltarem a zrušilo s ním
jakoukoliv komunikaci, díky čemuž utvrdilo postoj Gibraltaru zůstat pod
Velkou Británií.26 Španělsko poté začalo vyjednávat s Velkou Británií o
možnosti navrácení Gibraltaru na základě principu územní integrity.27
Statut Gibraltaru

byl dán

Utrechtskou

smlouvou z roku

17 1328 a

mezinárodními principy stanovenými Organizací spojených národů. I
proto se posléze statut Gibraltaru OSN snažila vyřešit Rezolucí 2200.

“The States Parties to the present Covenant, including those
having responsibility shall promote the realization o f the right o f selfdetermination, and shall respect that right, in conformity with the
provisions o f the Charter o f the United Nations. ” 29
Nároky Španělska byly odmítnuty a Gibraltaru byl přiznán nárok
na sebeurčení pod britskou vládou. Avšak ani v roce 1975, po smrti
generála Franca, španělské nároky na Gibraltar neutichly. N a základě
vyjednávání v letech 1977 až 1979 mezi Velkou Británií a Španělskem
vznikla v roce 1980 Lisabonská dohoda, která však jen obecně popisovala
snahu o dohodu mezi oběma státy.3 Oba dva státy se shodly na tom, že
vyjednávání a řešení sporu o Gibraltar musí pokračovat, avšak nebyly zde
к tomu určeny příslušné nástroje. Velká Británie poté roku 1981 na

26 Peter Gold, Gibraltar - British or Spanish?, Routledge, Taylor & Francis Group,
Bristol, 2005, ISBN: 0415347955, Chapter 44, page 1
27 Gibraltar nebyl brán jako rovnocenný člen vyjednávačích procesů, v té době byl ještě
kolonií Velké Británie, a proto ani nebyl к vyjednávání připuštěn, avšak mohl se účastnit
jen jako pozorovatel - Vaughne Miller, Gibraltar's Constitutional Future, page 9
28 Na základě 10. článku Utrechteské smlouvy byl Gibraltar na konci války o Španělské
dědictví na věčnost přiznán Velké Británii - viz příloha č. 5
24 http://www.gibnet.com/texts/unsd.htm [12/12/2006]
30 Vaughne Miller, Gibraltar Constitutional Future, Research Papers 2/37, House o f
Common Library, page 12
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základě British Nationality Act 198131 udělila Gibraltaru statut „Závislého

území “ s nárokem na britské občanství. Posléze vyjednávání mezi Velkou
Británií a Španělskem pokračovala od roku

1984 jako „Bruselské

dohody“, jejichž základem byla dohoda o znovuotevření hranic mezi
Gibraltarem a Španělskem a pokračování řešení sporu.
Velikým přínosem pro budoucí změnu gibraltarské Ústavy 1969
byl Joe Bossano, který byl roku 1988 jm enován premiérem a jako
zástupce Gibraltaru se mohl vyjednávání účastnit. Účast Gibraltaru na
vyjednáváních byla možná, ale jen jako součást britského vyjednávacího
týmu, bez možnosti vystoupit nebo jakkoliv se к věci vyjádřit. Bossano
proto demonstrativně vyjednávání ignoroval a neúčastnil se jich, a to až
do roku 1994.32 Joe Bossano měl již v této době racionální návrhy na
změnu

Ústavy z roku

1969,

přičemž se odvolával

na zastaralost

Utrechtské smlouvy a na rozhodnutí komise Organizace spojených národů
pro dekolonizaci, že má Gibraltar nárok na sebeurčení.33 Joe Bossano
chtěl pro Gibraltar samostatnost v mezinárodních vztazích a s Velkou
Británií nový - nekoloniální vztah. Jednání pokračovala, dokonce v roce
2001 i se španělskými požadavky na sdílenou suverenitu obou zemí nad
Gibraltarem34.
Avšak

již

v roce

1999

Velká

Británie

vydala

dokument

„Partnership fo r Progress and Prosperity: Britain and Overseas
Territories“35, jehož účelem bylo zhodnotit institucionální pozici všech
zámořských území Velké Británie a rozhodnout o jejich případné změně
tak, aby vyhovovaly potřebám dané země. Velká Británie v tomto
dokumentu zdůraznila 4 základní principy. První princip dokumentu

31 http://www.uniset.ca/naty/BNA1981revd.htm [5/10/2006]
32 Mezi tím proběhlo šest schůzí a to v roce 1988, 1989, 1990 1991, 1993 a 1994 Vaughne Miller, Gibraltar's Constitutional Future, page 15
33 http://www.gibnet.com/texts/unsd.htm [6/12/2006]
34 http://www.conservatives.gi/election.htm [6/12/2006]
35 Partnership for Progress and Prosperity: Britain and Overseas Territories, presented by
Parliament by Secretary o f State, March 1999, Cm 4264
http://www.fco.gov. uk/servlet/Front?pagename=OpenMarket/Xcelerate/ShowPage&c=P
age&cid= 1018028164839 [6/12/2006]
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zdůrazňuje vztah mezi Velkou Británií a zámořskými územími na základě
principu sebeurčení, druhým principem je vztah na základě oboustranné
odpovědnosti, třetí princip dává záruky vlastního rozhodování v domácích
záležitostech a čtvrtý zaručuje zámořským územím, že v případě potřeby
bude Británie nápomocna při jejich finančním nedostatku.
Británie si byla vědoma, že s otázkou změny gibraltarské Ústavy
musí jednat na všech stranách velmi diplomaticky, proto neustávala ve
vyjednávání i se Španělskem. Zatím však gibraltarská vláda v roce 1999
po zveřejnění „ Partnership fo r Progress and Prosperity: Britain and

Overseas Territories" vytvořila komisi, která se zabývala změnou Ústavy.
Během toho Velká Británie a Španělsko v roce 2002 došly к dohodě o
sdílené suverenitě nad Gibraltarem, což na Gibraltaru vyvolalo velkou
bouři nevole a v referendu, které následovalo, se voliči vyjádřili odmítavě.
Při volební účasti 88% se 99% občanů Gibraltaru vyslovilo proti.
Španělsko uznalo, že odmítáním toho, co by chtěli obyvatelé Gibraltaru,
nic nedosáhnou, a proto se od této doby na vyjednávání podíleli zástupci
Gibraltaru jako rovnocenní partneři.
Své požadavky a změny, na kterých gibraltarská komise pracovala
od roku 1999, prezentovala v to m samém roce (v lednu 2002), avšak
formálně byl dokument „ The Gibraltar Constitutional Order 2001 ”, který
doplňoval „ The Gibraltar Constitutional Order 1969“, díky referendu a
možnosti sdílené suverenity, přijat britskou vládou až v roce 2003.

3.1.1 Vznik finální verze nové Ústavy
Komise, která měla na starosti přípravu podkladů pro novou
Ústavu, doporučila, aby byla stávající Ústava z roku 1969 pozměněna a
aby se nevytvářela úplně nová Ústava. Prioritně měly být rozšířeny
domácí pravomoci gibraltarské vlády a měly být minimalizovány zásahy
guvernéra do jejího rozhodování.
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„Such as would maximize the self government o f Gibraltar by the
people o f Gibraltar, whilst retaining British sovereignty and close links
with Great Britain. “36
Komise současně doporučila ponechání již existující preambule,
která garantuje britskou nadvládu nad Gibraltarem spolu se zárukou práva
na sebeurčení, kterého Gibraltar dosáhl na základě rezoluce Organizace
spojených

národů

č. 2200.37 Další doporučující změny se týkaly

nevolených členů zastupitelského sněmu -

předsedy sněmu a dvou

zplnomocněných členů - státního žalobce a tajemníka pro místní rozvoj a
finance, kteří jsou v Ústavě 1969 jm enováni guvernérem. Ti by měli být
nahrazeni zvolenými členy, a tím by se měl navýšit i počet zastupitelů.
Guvernér by měl být přejmenován na zastupujícího guvernéra a jeho
zvolení by mělo podléhat konzultaci ministra zahraničí Velké Británie
s premiérem a šéfem opozice Gibraltaru. Současně by mu měla být
ponechána možnost vybrat premiéra, ale zbývající ministry by už mohl
jm enovat jen na základě doporučení.
Další doporučení, které se týkalo zastupitelského sněmu, se
vztahovalo к jeho názvu. Zastupitelský sněm by podle komise měl být
přejmenován na gibraltarský parlament z důvodu, že tak lépe vyzní jeho
nezávislost. Současně by se měly pravomoci parlamentu rozšířit na
základě přesného vymezení pravomocí guvernéra. Jedním z kompromisů
mezi

britskou

mezinárodních

a

gibraltarskou

vztahů.

vládou je

V Ústavě z roku

rozhodování
1969

v oblasti

nemá vláda

žádné

pravomoci zasahovat do zahraniční politiky, zatímco pro novou Ústavu
bylo navrženo, aby byla zahraniční politika konzultována s premiérem.38
Komise navrhla celou řadu změn, které tvořily základ pro vyjednávání a
tím ke vzniku nové Ústavy, která by měla Gibraltaru zaručit lepší vztah
36 Select Committee Report, 23 January 2002, Section В (Approach and Objective) in
Vaughne Miller, Gibraltar: Diplomatic and constitutional developments, Research
papers 06/48, 11 October 2006, page 22
37 http://www.gibnet.com/texts/unsd.htm [6/12/2006]
38 Select Committee Report, 23 January 2002, Section В (Approach and Objective) in
Vaughne Miller, Gibraltar: Diplomatic and constitutional developments, Research
papers 06/48, 11 October 2006, page 24
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s Velkou Británií a zároveň i se Španělskem. V každém případě změny,
které byly navrženy, jsou konstituovány tak, aby zároveň působily i na
veřejné mínění a psychiku Gibraltařanů, kteří tak mají pocit, že vztahy
s Británií se posunuly o hodně dál, a že jejich plná nezávislost je jen na
nich.
Formálně bylo vyjednávání mezi reprezentací z Velké Británie a
z Gibraltaru,

na

základě

podkladů

navržených

komisí,

zahájeno

v Lancaster House v Londýně 30. listopadu 2004 a bylo ukončeno 1.
prosince 2004.
Za

gibraltarskou

stranu

se

vyjednávání

zúčastnil

současný

předseda Sociálních demokratů Peter Richard Caruana39 a za opozici Joe
Bossano40, přičemž tak tvořili zastoupení celého politického spektra
Zastupitelského sněmu Gibraltaru. Druhé kolo vyjednávání ve stejném
složení se konalo v polovině září 2005, a bylo zakončeno společným
prohlášením.

“There has been a wide measure o f agreement on specific
revisions to all the main chapters o f the existing constitution. The two
sides have agreed to exchange views on and drafts o f some o f the
outstanding issues over the course o f the next few weeks, with a further
third round o f discussions shortly thereafter. ”41
Poslední a konečná vyjednávání se uskutečnila 15. až 17. března
2006, z čehož pak vznikl, a v červnu byl vydán, dokument pozměňující
Ústavu z roku 1969 nazvaný “Gibraltar Constitutional Order 2006. ”42

39 Původní profesí advokát, předseda Sociálních demokratů, premiér od roku 1996 až do
současnosti - http://www.gsd.gi/ [1 1/12/2006]
40 Již od roku 1972 je politikem, předseda Socialistické strany, premiér od roku 1988 až
1996 - http://www.elmundo.es/especiales/2002/04/espana/gibraltar/quien.html
[18/1/2007]
4lhttp://www.fco.gov.uk/servlet/Front?pagename=OpenMarket/Xcelerate/ShowPage&c=
Page&cid=l 007029391629&date=2005-09-16 [11/12/2006]
42 http://www.gibraltar.gov.gi/constitution/new_constitution/index.html [12/12/2006]
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3.2 Nová Ústava pro Gibraltar
Změny v nové Ústavě, která je stejně jako předešlá Ústava 1969
legislativním

komplexem,

se

dotkly

více

či

méně

každé

Hlavy.

Nejznačnější změny se týkaly především legislativních a exekutivních
pravomocí, přičemž к doplnění článků došlo například i v I. Hlavě týkající
se základních práv a svobod jednotlivce. Ústavu 2006 tvoří 9 Hlav a 84
dodatků, přičemž oproti Ústavě 1969 je zde navýšen počet Hlav o jednu a
to z důvodu přesunutí problematiky královských pozemků do samostatné
kapitoly.
Gibraltarská vláda a Gibraltarská sociálně demokratická strana
uvádějí pro veřejnost pro zjednodušení tři základní body, kterých
Gibraltar novou Ústavou dosáhl. Mezi tyto tři body patří právo Gibraltaru
zůstat pod britskou vládou po dobu, jakou budou občané Gibraltaru chtít,
právo na sebeurčení a v neposlední řadě zvyšuje samostatnost gibraltarské
vlády

a jejích

rozhodovacích

procesů,

které

mají

zajistit

lepší,

demokratický a moderní vztah mezi oběma zeměmi.

„This new Constitution modernizes the quality o f democracy in
Gibraltar (and the democratic rights o f the people o f Gibraltar), bringing
them much closer to normal European standards, by upgrading and
modernizing the status, role and functions o f the democratic institution o f
the people o f Gibraltar. “ 43

3.2.1 Změny v Hlavě I Ústavy
Hlavní změnou v Hlavě I Ústavy bylo přidání rozhodnutí Rady
OSN rezolucí 2200 o nároku Gibraltaru na sebeurčení. Současně do této
Hlavy přibyly dodatky zajišťující ochranu proti diskriminaci na základě
politické příslušnosti, odlišného názoru, jazyka, vlastnictví, pohlaví či
sexuální orientace. Hlouběji než v Ústavě 1969 jsou zde propracována
43 http://www.gibraltar.gov.gi/constitution/new_constitution/index.html [23/12/2006]
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práva na ochranu rodiny, právo jednotlivce na ochranu majetku, soukromí,
poštovního tajemství, ale také právo uzavřít manželství mezi mužem a
ženou a založit rodinu. Na druhou stranu je zde dán větší prostor pro práva
zadržených, kterým musí být automaticky zajištěna právní pomoc a může
jim být dána i možnost propuštění na kauci. A asi nejdůležitější a největší
změnou v této Hlavě je možnost změny či přidání dodatku a to na základě
souhlasu

2/3

všech

zvolených

členů

parlamentu

Gibraltaru

spolu

s většinou v referendu a se souhlasem britské královny (prostřednictvím
ministra zahraničí). V předcházející Ústavě tento krok nebyl přímo
v Hlavě I zmíněn a sebemenší změna Ústavy v tomto směru byla velmi
problematická a bylo к tomuto kroku zapotřebí souhlasu a schválení
guvernéra a britské vlády (královny), kteří к těmto úkonům nebyli příliš
nakloněni.

3.2.2 Změny v Hlavě II а IV Ústavy
Nejdiskutovanějšími a nejočekávanějšími byly změny v Hlavě II a
IV, které se týkají guvernéra, viceguvernéra a samotné vlády Gibraltaru.
Za nejvíce koloniální a svazující byla pokládána pravomoc guvernéra,
který mohl v Ústavě 1969 definovat, co jsou domácí záležitosti Gibraltaru
a co již ne.

„For the purposes o f this Constitution „defined domestic matters“
means such matters as may from time to time, by direction in writing, by
the Governor, acting in accordance with instruction given by Her Majesty
through a Secretary o f State and any question whether any matter is
defined domestic matter fo r the purposes o f this Constitution shall be
determined by the Governor, acting in his discretion. “ 44
A i v případě, že se jednalo o domácí záležitosti Gibraltaru, měl
guvernér pravomoc zasáhnout podle svého uvážení (s konzultací ministra

44 Ústava 1969 - Hlava III, doložka 55 „defined domestic matters“
http://www.gibraltar.gov.gi/ - Constitutional&Parliament [8/12/2006]
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zahraničních věcí Velké Británie), a to i v případě ekonomických a
finančních záležitostí Gibraltaru.
V nové

Ústavě jsou

naopak

velmi jednoznačně

a

přesně

vymezeny pravomoci guvernéra, které nemůže přesáhnout, zatímco
předtím to, co nebylo v Ústavě 1969 přesně vymezené pro vládu, spadalo
pod kompetenci guvernéra. V tomto případě se list obrátil, a naopak, co
výslovně nespadá pod kontrolu a vymezené pravomoci guvernéra, je
v kompetenci gibraltarské vlády. Pod guvernérovy pravomoci nyní spadá
zahraniční

politika

Gibraltaru

na základě

konzultací

s

ministrem

zahraničních věcí Velké Británie a současně také s premiérem Gibraltaru.
V tomto případě se jedná o velkou změnu, protože v předešlé Ústavě
neměl guvernér povinnost předem konzultovat nebo informovat o svých
rozhodnutích premiéra. Nová Ústava se mezi nimi snaží vytvořit
rovnocenný vztah. Další pravomoci, kterými guvernér disponuje, jsou
záležitosti obrany, vnitřní bezpečnosti a jm enování vyšších státních
úředníků.
К limitaci pravomocí guvernéra dochází i v kontrolní (policejní)
správě. V předešlé Ústavě byl sám odpovědný za její vedení. Nyní jsou
mu tyto pravomoci odňaty a jediné, co může, je zvolit komisaře policejní
správy. Změny těchto kompetencí jsou provedeny za účelem větší
transparentnosti. Stejně jako povinnost guvernéra informovat o všech
svých rozhodnutích premiéra Gibraltaru a to včetně jeho samostatných
pravomocí. Tento vztah je nyní mezi premiérem a guvernérem vzájemný.
V

oblasti pravomocí vlády uvádí nová Ústava řadu významných

změn za účelem poskytnutí vládě více odpovědnosti a samostatného
rozhodování. Mezi exekutivní orgány v předcházející Ústavě patřil
guvernér, gibraltarská rada a vláda. V nové Ústavě je gibraltarská rada
zrušena a exekutivní moc je dána do rukou britské královny a ne
guvernérovi. Královniny pravomoci nejsou poté přeneseny na guvernéra,
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ale přímo na vládu Gibraltaru, a guvernér disponuje exekutivními
pravomocemi jen v oblastech jem u vymezených pravomocí.45

3.2.3 Změny v Hlavě III Ústavy
Změn se dočkala i Hlava III, která zahrnuje ustanovení o
zastupitelském sněmu Gibraltaru, o vytváření zákonů a jm enování jejich
členů. Současně obsahuje ustanovení o pravidlech voleb, zasedání a jeho
rozpouštění.

Zastupitelský

sněm

je

přejmenován

na

Gibraltarský

parlament, aby tak byla zvýrazněna jeho samostatnost a nezávislost46 a
i složení parlamentu se oproti dřívější Ústavě markantně změnilo.
Zastupitelský sněm ustanovený v roce 1969 tvořili předseda zvolený
guvernérem a dva zplnomocnění členové - státní žalobce a tajemník pro
místní rozvoj a finance. Všichni tři členové byli nevolenými členy,
přičemž zvolených zástupců bylo 15. Současný parlament tvoří předseda,
který je stále občany nezvoleným členem parlamentu, avšak je místo
guvernéra volen parlamentem,47 a 17 poslanců. Počet poslanců je dán
Ústavou jen pro počátek a kdykoliv může dojít к navýšení nebo snížení
jeho počtu. Ke změně počtu poslanců stačí souhlas 2/3 všech poslanců.
Nově má parlament i vytvořený úřednický aparát, který je složen
z hlavního účetního, ombudsmana a koncipienta.
Základ pravomocí gibraltarského parlamentu se rozšířil i na
rozhodování o financích Gibraltaru, ale stále se převážně odvíjí od
utváření legislativy země, přičemž je i v tomto případě velmi striktně
omezen vliv nebo možnost zasahování do těchto pravomocí britskou
vládou. Dřívější pravomoc guvernéra a britské vlády к neschválení
zákonů přijatých zastupitelským sněmem je ze současné Ústavy vyňata a

45 Zahraniční politika, záležitosti obrany, vnitřní bezpečnosti ajm enování vyšších
státních úředníků, Ústava 2006, Hlava IV, doložka 47
46 Ústava 2006, Hlava III, doložka 25
http://www.gibraltar.gov.gi/constitution/new_constitution/DRAFT_DESPATCH_AND_
DRAFT_GIBRALTAR_CONSTITUTION_ORDER_06.pdf [8/12/2006]
47 К jeho zvolení stačí prostá většina hlasů, Ústava 2006, Hlava III, doložka
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tím je parlamentu rozšířena a zajištěna nezávislost. Guvernér sám mohl
odmítnout jakýkoliv zákon, v současné podobě Ústavy už má možnost
odmítnout zákon jen v případě, že je neslučitelný s mezinárodní smlouvou
či úmluvou, proto tedy funguje spíše jako strážce kompatibility smluv
s mezinárodním prostředím. I pravomoc guvernéra rozpustit parlament je
pozměněna a dává mu možnost rozpustit parlament jen na základě
kvalifikovaného
samovolného

doporučení

rozhodnutí

premiéra,

omezeného jen

oproti

dřívější

konzultací

s

možnosti
premiérem.

Současně Ústava 2006 zvyšuje počet povinných zasedání parlamentu za
jeden rok. Počet je navýšen z jednoho povinného zasedání na tři, přičemž
každé ze zasedání může probíhat několik týdnů a je rozděleno do několika
zasedání.

„There shall be at least three meetings o f the Parliament in any
calendar year except a calendar year in which a general election is held
when there shall be at least two meetings of the Parliament. “48
Pro rychlejší ustanovení parlamentu je zkrácena lhůta pro její
sestavení a první schůzi o polovinu na současných 30 dnů.
V

nové Ústavě dosáhl parlament největších změn, byly mu

rozšířeny pravomoci na úkor guvernéra a britské vlády, a byla potvrzena
jeho samostatnost v rozhodování ve všech domácích záležitostech a
v záležitostech, které nejsou vymezeny pro guvernéra. Pro gibraltarskou
vládu to byl velký skok a zadostiučinění oproti minulosti. Přestože se jí
nepodařilo získat samostatnost v mezinárodních vztazích, dosáhla ve
vyjednávání možného maxima v domácích záležitostech a dá se očekávat,
že ve vyjednávání nepoleví ani v nadcházejících letech a jednou se možná
dočkají i této své vytoužené pravomoci. Menších změn se v Ústavě
dostalo i jm enování vrchního a nejvyššího soudce, kteří jsou nyní
jmenováni členy soudcovské rady, a také byl nově pro všechny soudce
ustanoven pevný termín výkonu jejich funkce.
48 Ústava 2006, Hlava III, doložka 37(3)
http://www.gibraltar.gov.gi/constitution/new_constitution/DRAFT_DESPATCH_AND_
DRAFT_GIBRALTAR_CONSTITUTION_ORDER_O6 .pdf [8/12/2006]
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Vytváření

Ústavy

prošlo

dlouhou

cestou

vyjednávání

mezi

gibraltarskou a britskou vládou a jelikož se na ní podílela nejenom
vládnoucí strana Gibraltaru, ale i opozice, dalo by se říci, že je výhrou pro
všechny. V březnu 2006 byla hlavní vyjednávání dokončena49 a v červnu
2006 byla již téměř připravena ke schválení v lidovém hlasování v referendu.

3.3 Referendum o přijetí nové Ústavy
Poslední záležitost, ve které nebylo jasno

před vyhlášením

referenda, byla preambule pro novou Ústavu. Gibraltarská opozice trvala
na tom, že musí být znění preambule hotové ještě před konáním referenda
a v něm musí být zaneseno, že referendum je výsledkem práva Gibraltaru
na sebeurčení na základě rozhodnutí OSN, jinak doporučuje všem
obyvatelům hlasovat proti přijetí nové Ústavy. Nakonec se 5. června
konala schůzka mezi premiérem Gibraltaru -

Peterem Caruanou a

britským ministrem obrany Geoffem Hoonem, na které se dohodli na
sepsání preambule pro novou gibraltarskou Ústavu ještě před konáním
referenda.
“Л/ our meeting on 22 May 2006, I agreed with the C hief Minister

o f Gibraltar that we should take account o f the concerns o f the people o f
Gibraltar and publish the preamble to the Constitution prior to the
referendum. Officials are now taking this forward. We will make a further
announcement once the final text is settled. ”50
Preambule s ujištěním práva na sebeurčení tedy byla vytvořena
před referendem a byla součástí nového znění Ústavy.

49 Jack Straw - ministr zahraničí Velké Británie oznámil dokončení textu nové Ústavy
pro Gibraltar http://www.gibnet.com/texts/con061.htm [8/12/2006]
50 Výpověď G. Hoona na půdě britského parlamentu o výsledku vyjednávání
s premiérem Gibraltaru o otázce vzniku nové preambule před konáním referenda o jeho
schválení,
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200506/cmhansrd/cm060605/text/60605w0
667.htm [18/12/2006]
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3.3.1 Výsledky referenda a reakce na něj
Referendum, kterému předcházela vládní kampaň podporující
přijetí nové Ústavy, se uskutečnilo 30. listopadu 2006. Účast v referendu
nebyla na poměry Gibraltaru příliš vysoká. Svůj názor přišlo vyjádřit
pouze 60,4 % oprávněných voličů, z toho 60,24 % (7299) hlasovalo pro
přijetí nové Ústavy a 37,75 % (4574) bylo proti.51 Gibraltarská periodika
popisují den konání referenda jako velice klidný den, kdy by ani nikdo
nepoznal, že se hlasovalo o tak důležitých politických změnách, za které
bojovali řadu let.

„A lack o f enthusiasm, a lack o f excitement - i f this was meant to
be an act o f self-determination, o f decolonization, the people were not out
in streets celebrating their political emancipation. “52
Nízkou

účast mohly ovlivnit čtyři důležité faktory. Prvním

faktorem mohly být několikaměsíční dohady o vytvoření preambule mezi
vládou a opozicí. Druhým faktorem mohl být stále platný 10. článek
Utrechtské smlouvy, podle kterého má Španělsko automaticky nárok na
suverenitu Gibraltaru, pokud by se této suverenity vzdala Velká Británie,
přičemž třetí faktor - opoziční kampaň proti přijetí nové Ústavy, je těsně
propojen s druhým faktorem. Opozice postavila svou kampaň na názoru,
že v mezinárodních vztazích, a pro ostatní státy, se statut Gibraltaru stejně
nezmění, současně s nimi ještě tvrději - bojkotováním gibraltarského
národního svátku, odmítaly novou Ústavu dvě gibraltarské politické
strany - SDGG (The Self-Determination for Gibraltar Group) a NGD
(The New Gibraltar Democracy).53 A v neposlední řadě čtvrtým faktorem,
který mohl ovlivnit volební účast, je neviditelnost změn pro běžného
občana. Ústava sice znamená velký posun, ale jen na poli politickém. Pro

51 Výsledky voleb: http://www:panorama.gi, http://www.chronicle.gi [1/12/2006]
52 Reakce gibraltarských periodik na účast při referendu
http://www.panorama.gi/60_%_voted_in_referendum [1/12/2006]
53 Select Committee Report, 23 January 2002, Section В (Approach and Objective) in
Vaughne Miller, Gibraltar: Diplomatic and constitutional developments, Research
papers 06/48, 11 October 2006, page 35
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občany se téměř nic nemění. Například možnost volit zástupce do
Evropského parlamentu54, obdržet automaticky britské občanství55 a
v referendu odmítnout sdílenou suverenitu Velké Británie a Španělska
jsou pro ně důležité a v každodenním životě viditelné skutečnosti, ale
omezení moci guvernéra a rozšíření domácích pravomocí Gibraltaru jim
už tak blízké není.
Den

po

referendu

byly vidět odlišné reakce v periodikách

Gibraltaru, Velké Británie a Španělska. Gibraltarské noviny v podstatě jen
shrnuly výsledek referenda s uveřejněním reakce Caruany a opozičního
zástupce Joe Bossana. Peter Caruana poděkoval lidem za vyjádření jejich
názoru a zdůraznil, že je to pro Gibraltar velký den, zatímco Bossano
mluvil o lživé kampani v tom smyslu, že Gibraltar stejně zůstane i nadále
kolonií56 a to na základě stále platného znění utrechteské smlouvy, která
určuje, že v případě, kdy se Spojené království vzdá suverenity nad
Gibraltarem, připadne automaticky Španělsku.57
Španělská periodika, stejně jako gibraltarská, zveřejnila výsledky
voleb okamžitě, kdy byly známy výsledky. Velice zajímavé bylo, že
článek o výsledku referenda byl umístěn do domácích zpráv, což jasně
ukazuje, že Španělsko asi nikdy nebude smířeno s tím, že Gibraltar není
v jeho moci. Ve španělských novinách převážně kritizovali fakt, že
referendum mělo být pojímáno jako akt sebeurčení, a přisuzují mu
nulovou právní hodnotu.58 Avšak reakce hlavních britských periodik byla
tristní. Den po volbách nebyla v on-line zprávách ani jedna zmínka o
výsledcích, ani o konání referenda, britské noviny zaspaly a vysloužily si
tak kritiku ze všech stran.
Výsledky referenda jsou platné a ať s kladnými, zápornými a nebo
smíšenými pocity všech je nová Ústava gibraltarskými voliči přijata. Než
vejde nová Ústava v platnost, musí Gibraltar nejdříve obdržet rozhodnutí
54 Tuto možnost mají voliči Gibraltaru od roku 2004
55 V roce 2002 na základě Overseas Territories Act 2002
56 http://www.chronicle.gi [1/12/2006]
57 http://www.gibnet.com/texts/utrecht.htm - článek 10 utrechteské smlouvy
58 http://ariadn.elmundo.es/buscador/archivo.html?q=Gibraltar&d=0&n=15 [1/12/2006]
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od královny - Final Draft Despatch59 - který obsahuje Ústavu jako
přílohu. Ústava pak bude zveřejněna ve sbírce zákonů Gazzette, což se
předpokládá na začátek roku 2007. Přijetí nové Ústavy je dobře
načasované, jelikož se v listopadu 2007 budou konat nové parlamentní
volby a obyvatelé Gibraltaru tak budou moci svým odevzdaných hlasem
ukázat, zda jsou s přijetím Ústavy opravdu spokojeni, nebo ne. A až poté
budou moci gibraltarští politici užívat své rozšířené pravomoci.

59 Viz příloha č. 6
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4. Gibraltar a Evropská unie

4.1 Vztah Gibraltaru к Evropské unii - jeho pravomoci a
výjimky
Gibraltar je součástí Evropské unie od roku 1973, kdy se Velká
Británie stala členem Evropského společenství. Článek 299 odst. 1
Smlouvy o založení Evropského společenství (Římské smlouvy) totiž
uvádí, že se tato smlouva vztahuje i na území, za jehož zahraniční vztahy
je odpovědný členský stát.

„The provisions o f this Treaty shall apply to the European
territories fo r whose external relations a Member State is responsible. “60
Velká Británie sice nebyla v roce 1957 signatářem této smlouvy,
avšak vstupem do Evropských společenství se i pro Velkou Británii stala
tato smlouva závaznou, a tedy i pro Gibraltar.
Nicméně

v britské

přístupové

smlouvě

byly

pro

Gibraltar

vyjednány výjimky, podle nichž se na Gibraltar nevztahuje celní unie,
společná zemědělská politika a společná daňová politika Evropské unie.

,^4cts o f the institutions relating to the products in Annex I to the
Constitution and the products subject, on importation into the Union, to
specific rules as a result o f the implementation o f the common
agricultural policy, as well as the acts on the harmonization o f legislation
o f Member States concerning turnover taxes, shall not apply to Gibraltar
unless the Council adopts a European decision which provides otherwise.
The

Council

shall

act

unanimously

on

a proposal from

Commission. “61

60 http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/dat/12002E/htm/C_2002325EN.003301.html
[5/1/2007]
61 http://europa.eu.int/eurex/Iex/en/treaties/dat/12004V/htm/C200431OEN.01026701 .htm [5/1/2007]
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the

Evropská unie teoreticky může tuto výjimku na návrh Komise
zrušit jednomyslným hlasováním Rady.
Osud Gibraltaru je tudíž stále závislý na vůli Velké Británie.
Teoreticky jedno hlasování britského premiéra může Gibraltar zbavit
jedinečné pozice a ze dne na den by se na něj mohly začít vztahovat
veškeré evropské daňové a jiné regulace. Británie má však ve zvyku
respektovat vůli lidí na územích, za jejichž zahraniční politiku je
zodpovědná, a lze tedy očekávat, že stávající uspořádání bude trvat i
nadále. Dokud bude britský premiér hájit výjimku Gibraltaru, bude ji
Gibraltar mít.
Naproti tomu jiná evropská území pod britskou korunou, jako je
Ostrov Man a Normanské ostrovy Guernsey a Jersey, britská přístupová
smlouva výslovně vyvažuje z Evropských společenství.62
Výjimka Gibraltaru z celní unie znamená, že Gibraltar do Bruselu
neposílá cla, která vybere z dováženého zboží, a celní sazby si stanovuje
podle svého. Není tedy ani součástí jednotného trhu a nemusí proto
pravidla uvádění zboží na trh přizpůsobovat směrnicím Evropské unie.
Díky vyloučení Gibraltaru ze společné zemědělské politiky se nemusí se
zbytkem Evropské unie dělit o rybolovní práva ve svých vodách a
vyloučením z daňové harmonizace nemusí uplatňovat minimální sazby
spotřebních daní stanovené Evropskou unií a nemusí mít ani DPH.
Skutečnost, že Gibraltar je součástí Evropské unie, ale není jako
takový její členskou zemí, pro Gibraltar na jedné straně znamená, že
nemusí platit do pokladny Evropské unie příspěvky (členské země
normálně odvádějí cca 1% HDP)63, a na druhé straně jako území, které je

62 Protokol č. 3 Aktu o přistoupení Velké Británie výslovně stanoví, že součástí EU
nejsou Normanské ostrovy a Ostrov Man (Journal oficciel des Communautés européenes
27.3.1972, str. 164-165)
63 Allocation o f 2005 EU expenditure by Member state,
http://ec.europa.eu/budget/library/documents/revenue_expenditure/agenda_2000/allocre
p_2005_en.pdf str. 134 [5/1/2007]
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součástí Evropské unie, může čerpat z unijních strukturálních dotací a
jeho obyvatelé mohou volit do Evropského parlamentu.

4.1.1 Evropské dotace
Situace s evropskými fondy je paradoxní. Gibraltar může čerpat
evropské fondy, a přitom nic do Evropské unie neplatí64. Tento paradox je
důsledkem

vývoje

Evropské

unie.

V době

vstupu

Velké

Británie

Evropská unie prakticky žádné regionální dotace nevyplácela, hlavní část
jejich výdajů tvořily zemědělské dotace, a protože Gibraltar byl ze
společné zemědělské politiky vyloučen65, nic do Evropské unie neplatil,
ani z ní nic nedostával. V době vyjednání své přístupové smlouvy ale
Británie netušila, jak se systém evropských financí vyvine. Gibraltar
objevil, že stávající smluvní uspořádání mu umožňuje žádat o evropské
dotace, aniž by do Evropské unie musel platit.
Evropská unie za účelem rozdělování fondů člení své území na
tzv. statistické územní jednotky nomenklatury (NUTS). Gibraltar není na
seznamu těchto regionů66, dokonce je pod kódem E021 veden jako
nečlenská země Evropské

unie67. Přesto dotace získává, jako

by

evropským regionem byl.

„The European Commission will not accept the inclusion o f
Gibraltar in the NUTS Regulation as whilst it is in the geographic
territory o f the European Union it is not part o f its economic territory.

64 A to ani skrze Británii, protože Británie na Gibraltar žádné daně neuvaluje - na
základě e-mailové korespondence s britským poslancem Tony Lodgem
65 Maurice Xiberras, Gibraltar: O f Celebrations and Political Time Bombs, The
European Journal, Volume 11, Number 8, September/October 2004, page 6
66 http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2003/l_154/l_15420030621en00010041.pdf
[5/1/2007]
67 http://simap.eu.int/nomen_nuts/7148f4fa-ad24-9e4d-03e427e0aca09bad_en.html
[5/1/2007]
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However as the European Commission is agreeable to the use o f the
Regulation on a case by case basis where part o f the European Union is
not part o f its economic territory, the UK Government will continue to
interpret this as meaning Gibraltar is a de facto NUTS2 area “68
V

praxi Gibraltar jako region Evropské unie existuje a dotace

získává, avšak na oficiální mapě území, pobírající strukturální fondy,
není69. Gibraltar je pro účely strukturálních fondů označován jako britské
zámořské závislé území70 a Evropská unie ho posuzuje jako by byl
v rámci členění Evropské unie regionem NUTS 2.
Gibraltar získává evropské dotace od roku 1990.71 Během let
1990 - 1996 získal na různé speciální projekty 10,3 milionu liber (430
mil korun). Od roku 1996 žádné dotace nezískával, ale 22. prosince 1998
uspěl se svým požadavkem, aby byl posuzován jako region, který může
žádat o dotace v rámci tzv. „Cíle l “72 a získal tak pro období 2000 - 2006
možnost čerpat až 8,743 milionů euro (250 milionů korun).
Z peněz Evropské unie se tak například vybudovalo nové molo
pro kotvení výletních lodí nebo se nově vydláždila ulice vedoucí na
hlavní náměstí. Tento projekt v období do roku 2006 pokračoval
předlážděním hlavního náměstí.73 Současně s tím Gibraltar využívá na
základě Evropských fondů i přeshraniční spolupráci s okolními regiony a to prostřednictvím programů Interreg IIIA s Marokem, Interreg IIIB

68 http://www.rss.org.uk/pdf/NUTS%20REVIEW%202006%20main%20document.pdf
[7/1/2007]
69 http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas/maps/pdf/map_eu25_en.pdf [6/1/2007]
70http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas/united_kingdom/factsheets/pdf/fact_ukx_en.p
d f [6/1/2007]
71 http://www.gibraltar.gov.gi/business/Programme/CHAPTER-3a.pdf [8/1/2007]
72 http://ec.europa.eu/regional_policy/objectivel/index_en.htm, do “Cíle 1” jsou
zahrnuty téměř všechny regiony Španělska kromě severovýchodu země - viz. mapa
[6/1/2007]
73http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas/united_kingdom/factsheets/pdf/fact_ukx_en.p
df [6/1/2007]
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MEDOC a SUDOE a Interreg IIIC s regiony jihozápadní Evropy (ze
Španělska, Francie a Portugalska).74
Gibraltar tak celkově čerpá evropské dotace ve výši zhruba 1,2
mil eur ročně, což představuje 0,2 % gibraltarského HDP, neboli 40 euro
na obyvatele na rok.75 Evropské dotace tak nijak markantně neovlivňují
stav gibraltarské ekonomiky, avšak tato možnost čerpání je raritou, stejně
jako možnost gibraltarského obyvatelstva volit britské zástupce do
Evropského parlamentu.

4.2 Specifika Gibraltaru pro volby do Evropského parlamentu
Díky výjimce, která stanovuje Gibraltar jako součást Evropské
unie, a zároveň ho nebere jako členskou zemi, vznikl spor o právo volit
do Evropského parlamentu. V roce 1994 podala Denise M atthews žádost
o registraci voličů pro volby do Evropského parlamentu, a to na základě

„EC Act on Direct Election“ článku 3 protokolu č. 1 (právo účastnit se
voleb) z roku 197676 i s obviněním pro porušení článku 14 úmluvy77
(nediskriminace na základě práv pocházejících z úmluvy - tedy právo
volit do Evropského parlamentu kdekoliv v zemích Evropské unie).
Žádost byla přijata 29. října 1997 Evropskou komisí pro lidská práva, a
její doporučení bylo žádost zamítnout.

„The Commission (...) expressed the opinion that there had been no
violation o f Article 3 o f Protocol No. 1 (eleven votes to six) and that there
had been no violation o f Article 14 o f the Convention (twelve votes to
five). “7S

74 http://www.gibraltar.gov.gi/ [1 1/1/2007]
75 http://www.gibraltar.gov.gi/business/Programrne/CHAPTER-6.pdf [1 1/1/2007]
76 European Court o f Human Rights, case o f Matthews v. The United Kingdom,
Application no. 24833/94, Judgment, Strasbourg, 18/2/1999 - Circumstances o f the case
77 European Court o f Human Rights, case o f Matthews v. The United K in g d o m Proceeding before the Commission
78 European Court o f Human Rights, case o f Matthews v. The United K in g d o m Proceeding before the Commission
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Případ byl však předán Evropské komisi pro lidská práva, která
měla v tomto případě udělat konečné rozhodnutí. Ve výsledném hlasování
15 ze 17 soudců shledalo Spojené království Velké Británie a Severního
Irska vinné za to, že neumožnilo občanům Gibraltaru volit do Evropského
parlamentu.79 Spojené království rozhodnutí Evropského soudu přijalo a
uskutečnila opatření, které umožnilo gibraltarským voličům hlasovat ve
volbách

v roce

2004,

a to

vydáním

dokumentu

„ The European

Parliamentary and Local Election“80, ve kterém upravuje podmínky pro
nadcházející volby v roce 2004, a současně zahrnuje mezi voliče i
obyvatelé Gibraltaru.
Do celého případu se však vložilo i Španělsko, které mělo pocit,
že do toho musí také mluvit a že rozhodnutí Evropského soudu pro lidská
práva, které umožnilo voličům Gibraltaru v nadcházejících volbách
hlasovat pro britské zástupce do Evropského parlamentu, je nezákonné.
Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva Španělsko napadlo u
Evropského soudního dvora, avšak 29. října 2003 byla tato stížnost
zamítnuta.81
Mezitím,

během

letních

měsíců

v roce

2003,

probíhalo

vyjednávání mezi zástupci Gibraltaru a Velké Británie o výběru
volebního obvodu, ve kterém budou voliči Gibraltaru zahrnuti pro každé
volby do Evropského parlamentu.

79 European Court o f Human Rights, case o f Matthews v. The United Kingdom -F o r
these Reason, the Court
80 White Isobel, The European Parliamentary and Local Elections; (Pilots) Bill: recent
developments, SN/PC/2806, Parliament and Constitution Centre, 30 March 2004
http://www.parliament.uk/commons/lib/research/rp2003/rp03-076.pdf [1 1/1/2007]
81 http://www.gibnet.com/eurovote/index.htm [11/1/2007]
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4.2.1Volební obvod pro Gibraltar
Gibraltar nemohl být uznán jako samostatný volební obvod díky
svému nízkému počtu oprávněných voličů - 20 74082, proto zástupci
Velké Británie a Gibraltaru hledali nejvhodnější britský volební obvod, ke
kterému by se Gibraltar přiřadil. Volební komise nakonec vybrala volební
region South West a to z důvodu společných zájmů (v oblasti turistického,
mořského

a

finančního

průmyslu),

historických

vazeb,

obchodní

spolupráce, dobrého dopravního spojení a geografické blízkosti.83 Britští
zástupci do Evropského parlamentu, především z řad Konzervativců, toto
rozhodnutí přijali kladně.84 Dokonce britští Konzervativci na Gibraltaru
založili pobočku své strany85, aby tak mohli lépe provádět svou kampaň a
komunikovat s voliči, přestože strana není nijak aktivní v gibraltarské
politice. Nejenom, že si tím Konzervativci vytvořili na Gibraltaru silné
zázemí, ale zároveň vedli i kampaň proti jakékoliv sdílené suverenitě mezi
Španělskem a Velkou Británii nad Gibraltarem86, zatímco zástupce
Labouristů - Jack Straw, byl opačného názoru.87 I díky tomu mají
Konzervativci mezi gibraltarskými obyvateli velkou voličskou základnu.

4.2.2 Výsledky voleb do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu se konaly 10. června 2004.
Celkově má Velká Británie 87 zástupců v Evropském parlamentu, z toho
je 7 zástupců zvoleno za volební obvod South West, do kterého hlasují i
82 Maximální počet oprávněných voličů je 20 740 - European Parliament Representation
Act, Standing Committee A,
http://w w w .publications.parliam ent.U k/pa/cm 200203/cm stand/a/st030107/am /30107s01.
htm - Colum n 004 [5 /1 /2 0 0 7 ]

83 http://www.electoralcommission.gov.uk/templates/search/document.cfm/8480
[9/1/2007]
84 http://www.gibnet.com/eurovote/index.htm [12/1/2007]
85 http://www.conservatives.gi/index.htm [12/1/2007]
86 http://www.gibnet.com/eurovote/euromps.htm [12/1/2007]
87 Select Committee Report, 23 January 2002, Section В (Approach and Objective) in
Vaughne Miller, Gibraltar: Diplomatic and constitutional developments, Research
papers 06/48, 11 October 2006, page 26
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•

voliči

z

Gibraltaru.

oo

Výsledky

hlasování

na

Gibraltaru

nebyly

překvapující a s velkou převahou zde vyhráli Konzervativci, kdy při
volební účasti 57,54 % (11934) získali 69,52 % hlasů (8297). Na druhém
místě se umístila strana Labouristů a na třetím místě strana zelených.89
Přestože jsou voliči Gibraltaru v tomto obvodu v menšině, politika
Konzervativců na Gibraltaru byla účinná a Konzervativní strana si tím
stvrdila celkové vítězství v obvodu South West.90
Gibraltar si tak v Evropské unii vybojoval díky svým výjimkám
velice dobré postavení, ze kterého umí dobře profitovat nejen díky
strukturálním fondům a dotacím, ale také díky tomu, že i jako země s 6,5
km stojí za svými právy a dlouhá léta za ně bojuje. I tato problematika
- postavení Gibraltaru v Evropské unii - nasvědčuje tomu, že pokud by
byl Gibraltar připojen ke Španělsku, o své pravomoci by přišel. Poukazují
na to protesty Španělska, které nesouhlasí s možností Gibraltařanů volit
do Evropského parlamentu, stejně jako jeho záporné reakce na zvýšení
jejich domácích pravomocí.

88 European Parliament (Representation) Act 2003, Chapter 7 - electoral regions in the
United Kingdom
89 http ://europarl .org.uk/guide/results2004/southwest.html [12/1 /2007]
90 Konzervativní strana získala v celém volebním obvodu South West 31,6 % hlasů a
získala tak díky poměrnému systému v těchto volbách 3 křesla v Evropském parlamentu
http://europarl.org.uk/guide/results2004/southwest.html [12/1/2007]
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5. Závěr
G ibraltar se pod vládu Velké Británie dostal v roce

1704,

respektive na základě Utrechtské smlouvy v roce 1713. Od této doby se
suverenita nad Gibraltarem nezměnila, ale jeho pozice se zlepšovala ze
statutu kolonie, až na Britské zámořské území. Gibraltar tak postupně
získal s Velkou Británií velice pevný vztah založený na respektu, a právě
proto měli již dvakrát gibraltarští voliči možnost rozhodnout o tom, zda
chtějí zůstat pod Velkou Británii, nebo zda se chtějí připojit ke Španělsku.
Rozhodli svou volbou dobře? Je opravdu suverenita Velká Británie nad
Gibraltarem tou nej lepší? Gibraltar má teoreticky 3 možnosti statutu.
Prvním je ten současný - suverenita Velká Británie. Díky tomu
Gibraltar získal vlastní politickou scénu, možnost rozhodovat o domácích
záležitostech, automaticky britské občanství a také řadu výhod a výjimek
z Evropské unie - jako možnost čerpání evropských fondů, volit do
Evropského parlamentu a například výjimku z celní, zemědělské politiky.
Kdyby byl Gibraltar pod suverenitou Španělska, dalo by se na
základě jeho negativních reakcí к rozšíření gibraltarských pravomocí
předpokládat, že by Gibraltar o svou politickou reprezentaci přišel. Byl by
jen součástí španělského území, dotace by mohl čerpat stejně jako ostatní
regiony Španělska, jeho silná ekonomika by se propadla vzhledem
к úrovni celého chudšího jihu a nanejvýše by těžil z turistiky.
Poslední teoretická možnost je úplná samostatnost Gibraltaru, po
které celá ta léta touží. Mohlo by se zdát, že by to bylo pro obyvatele
Gibraltaru osobní vítězství, ale přesto by nakonec nevýhody převyšovaly
prospěch z tohoto statutu. Mezi výhody, za které političtí zástupci
Gibraltaru bojují, by byla samostatnost v mezinárodních vztazích, avšak
dokázali by uhájit své zájmy bez pomoci Velké Británie, díky které byla
dojednána dohoda například o znovuotevření letištního spojení se
Španělskem? S největší pravděpodobnostní ne. Stejně tak by před nimi
stála otázka, zda usilovat o členství v Evropské unii, o které by museli
jako „nový“ stát zažádat. Kdyby se přesto rozhodl do Evropské unie
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vstoupit, musel by do její poklady už i platit, což teď nedělá a jen z jeho
fondů čerpá.
Přestože Gibraltar nedosáhl plné suverenity a nezávislosti,
je

pro

něj

nynější

status

nejen

z ekonomického

hlediska

tím

nejvýhodnějším, co mohl získat. Zároveň v září 2006 došlo v Cordobě
mezi Španělskem, Velkou Británií a Gibraltarem (jako rovnocenným
partner ve vyjednávání) к dohodě, která ruší všechna komunikační
omezení mezi Gibraltarem a Španělskem - bude zpřístupněna letecká a
pozemní doprava, zavedeno telekomunikační spojení a roaming a na
druhou stranu bude na Gibraltaru otevřen institut Cervantes, který má šířit
španělskou kulturu. V současné době je Gibraltar ve svém největším
politickém rozkvětu, proto by měl ze svého stávajícího statutu těžit a
neusilovat o jakoukoliv změnu směrem к ještě větší samostatnosti.
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PŘÍLOHY

1. Základní údaje o Gibraltaru1
Hlavní město: Gibraltar
Rozloha: 6,5 km 2
Délka hranic: 1,2 km
Počet obyvatel: 27 884 (v červnu 2005)
Natalita: 10,87 narozených dětí/l 000 obyvatel (v červnu 2005)
Mortalita: 9,18 mrtvých/l 000 obyvatel (v červnu 2005)
Náboženství: římsko-katolické 78,1%
anglikánské 7%
ostatní křesťané 3,2%
muslimové 4%
Židé 2 , 1 %
Hindové 1,8 %
Úřední jazyk: angličtina, španělština
Ostatní používané jazyky: italština, portugalština
Nezaměstnanost: 2% (z roku 2001)
HDP na hlavu: 27 900 dolarů
Nejvyšší bod na Gibraltaru: Rock o f Gibraltar 426 m (obr. č.2)

1 www.cia.gov/cia/publications/factbook [2/1/2007]

2

3

Obrázek č. 2 —Rock of Gibraltar

Zí/ro/V www.gibraltar.gov.gi/gov_depts/Statistics/Ab stract_of_Statistics_2005.pdf

[21/12/2006]

Zdroj: http://flagspot.net/flags/gi.html[2\/l2/2006]

4

Obrázek č.4 - vlajka guvernéra Gibraltaru

Zdroj: http://fotw.vexillum.com/flags/gijgov.htm l[2\/\2/2006\

G raf č .l složení obyvatelstva Gibraltaru

5

Graf. č. 2 průměrná délka života

Zdroj: www.cia.gov/cia/publications/factbook [21/12/2006]

G raf č. 3 počet návštěvníků Gibraltaru

Zdroj: www.cia.gov/cia/publicatiom/factbook [21/12/2006]
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2. Ekonomika Gibraltaru
G ibraltar

je

malou

moderní

rozvinutou

ekonomikou.

Na

Gibraltaru trvale žije 28 779 obyvatel, což představuje 4 797 obyvatel na
kilometr čtvereční. Tato hustota řadí Gibraltar mezi území s nejhustším
osídlením na světě. Jeho obyvatelé se těší vysoké prosperitě a jehož vláda
patří

mezi

vlády

uvalující jedno

z nejmenších

daňových

břemen

v Evropě.

Z ák lad n í m a k ro ek o n o m ick é údaje
Základní ekonomické ukazatele a ukazatele životní úrovně řadí
Gibraltar mezi ekonomiky s vysokou prosperitou. Hrubý domácí produkt
na obyvatele činí 30 tisíc dolarů (stejně jako ve Velké Británii), zatímco
ve Španělsku je o 16% nižší - 25 tisíc). Nezam ěstnanost činí na
Gibraltaru 2%, ve Velké Británii 4,7%, ve Španělsku 9,2%. Očekávaná
střední délka života při narození na Gibraltaru činí 78,5 roku pro muže a
83,3 pro ženy. Pro srovnání, průměr Velké Británie je 76,1 u mužů a 81,1
pro ženy a průměr Španělska činí 76,3 pro muže a 83,2 pro ženy .2

Z ah ran ičn í ob ch o d a tu ristik a
Po uvolnění hranic se na Gibraltaru začal rozvíjet i zahraniční
obchod a veledůležitým

národohospodářským odvětvím

se stala i

turistika. Pozemní hranice byla otevřena 15. 12. 1982 s omezeními, od
5. 2. 1985 bez omezení.
Zatímco před uvolněním hranic musel být Gibraltar takřka
soběstačný a zahraniční obchod se blížil nule, dnes představuje dovoz

2 The World Factbook. Central Intelligence Agency, USA 2006.
www.cia.gov/cia/publications/factbook [21/12/2006]
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přes 300 milionů liber (přes 50 % HDP) - a z toho přes polovinu činí
dovoz z Velké Británie a Španělska.
Zatímco před uvolněním hranic navštěvovalo Gibraltar po moři a
letecky pouze kolem 130 tisíc návštěvníků, dnes jich přichází jen po souši
více než 7 milionů, kteří na Gibraltaru utrácí přes 200 milionů liber ročně
(35% HDP ).3

V eřejn é fin an ce a dan ě
Vláda hospodaří s vyrovnaným nebo přebytkovým rozpočtem.
Výdaje vlády v roce 2005 činily 185 milionů liber (33% HDP), což řadí
Gibraltar mezi země s relativně nízkou mírou vládního přerozdělování.
Většinu příjmů zajišťuje vládě daň z příjmu, daň z přidané hodnoty na
Gibraltaru nemají (což jim umožňuje výjimka Evropské unie), takže ceny
mnohého zboží jsou nižší než ve Španělsku (a platy jsou současně vyšší).
Na Gibraltaru nemají ani daně z nemovitosti, daně dědické a darovací.
Trvalý hospodářský růst umožňuje vládě trvale snižovat daně při rostoucí
prosperitě.
Důležitou součástí gibraltarské ekonomiky je i průmysl hazardních her,
který zaměstnává 1495 lidí, na herní dani vynáší státnímu rozpočtu 7
milionů

liber.

Finanční,

herní

a

turistický

průmysl

dohromady

zaměstnávají 29% pracovních sil.
Vláda Gibraltaru také drží kapitálové rezervy ve výši 94 milionů liber 4
(16% HDP) - vzniklých díky předchozím rozpočtovým přebytkům a díky
růstu devizových rezerv v důsledku udržování fixního kurzu gibraltarské

3 Abstract o f Statistics. Statistical Office, Government o f Gibraltar 2006
www.gibraltar.gov.gi/gov_depts/Statistics/Abstract_of_Statistics_2005.pdf [21/12/2006]
4 Projev premiéra 23.6.2006
http://www.chronicle.gi/Features/Caruana%20Budget/Caruana%20Statement.htm
[21/12/2006]
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Trvalý hospodářský růst umožňuje vládě trvale snižovat daně při rostoucí
prosperitě.
Důležitou součástí gibraltarské ekonomiky je i průmysl hazardních her,
který zaměstnává 1495 lidí, na hem í dani vynáší státnímu rozpočtu 7
milionů

liber.

Finanční,

hem í

a

turistický

průmysl

dohromady

zaměstnávají 29% pracovních sil.
Vláda Gibraltaru také drží kapitálové rezervy ve výši 94 milionů liber 4
(16% HDP) - vzniklých díky předchozím rozpočtovým přebytkům a díky
růstu devizových rezerv v důsledku udržování fixního kurzu gibraltarské
libry 5 к britské libře. Tento objem vynáší vládě miliony liber na úrocích,
zatímco většina evropských vlád (které hospodaří s deficity) platí
obrovské úrokové náklady z vládního dluhu.
G raf č. 4 zahraniční obchod Gibraltaru

Obr. č. 5 gibraltarská měna

4 Projev premiéra 23.6.2006
http://www.chronicle.gi/Features/Caruana%20Budget/Caruana%20Statement.htm
[21/12/2006]
5 Gibraltarská libra patří počtem uživatelů к nejmenším v Evropě.
http://news.bbc.co.uk/!/shared/spl/hi/uk/06/prisons/html/nnl pagel .stm [21 /12/2006]
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3. Přehled politických strana Gibraltaru

A ssociation for A d van cem en t o f C ivil R igh ts6
Strana AACR byla jednou z nejsilnějších stran Gibraltaru. Ve volbách
byla neporazitelná od roku 1969 až do roku 1984. V roce 1988 prohrála a
přešla do opozice. Posléze se rozpadla a v dalších volbách se již
neúčastnila.
AACR byla vedena J. Hassanem. Jejím hlavním krédem bylo zvětšení
pravomocí gibraltarské vlády a současně byli proti španělské suverenitě
nad Gibraltarem.

R efrom P a rty 7
RP je

levicová, „zelená“, strana. Byla založena v roce 2000 jako

Independent Liberal Forum. Strana se však v roce 2005 rozpadla. Její
prioritou byla decentralizace moci a současně také chtěli zastoupení
Gibraltaru v britském parlamentu, stejně jako své europoslance. Stranu
vedl Lyana Armstrong-Emery.

Integration w ith B ritain P a rty 8
Tato strana, vedena Robertem Pelizou, byla u moci v letech 1969 až
1972. Jejich prioritou byla úzká spolupráce s Velkou Británií. Nakonec se
strana rozpadla a z ní vznikla Democratic Party o f British Gibraltar.
Nově vzniklá strana byla vedena Mauricem Xiberrasem, který stál u
zrodu Ústavy z roku 1969 a později Peterem Isolou. V této straně začínal
6 www.answers.com/Association%20for%20Advancement%20of%20Civil%20Rights
[27/1/2007]
7 http://www.answers.com/Gibraltar%20Reform%20Party [27/1/2007]
http://www.answers.com/topic/integration-with-britain-party [27/1/2007]
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svou kariéru i další velice významný gibraltarský politik - Joe Bossano.
Avšak ten ji v roce 1975 opustil a založil Gibraltar Democratic Party
Movement, z které později vznikla strana Gibraltar Socialist Labour
Party.

G ib ra lta r S ocialist L ab ou r P arty9
GSLP je typická levicová socialistická strana, jejíž hlavním cílem je
sociální zabezpečení všech. Současně však podporuje samostatnost
Gibraltaru a je proti sdílené suverenitě Španělska a Velké Británie nad
Gibraltarem. Stranu vede Joe Bossano, který se účastnil hlavních
„Bruselských jednání“. V roce 2003, stejně jako v 1999, je strana v
opozici a o křesla se dělí s Liberální stranou.

G ib raltar L ib era l P a r ty 10
GLP vznikla v roce 1991 a je vedena Josephem Garciou. Prioritou pro
tuto stranu je vlastní utváření politiky státu. V zastupitelském sněmu
obsadila 2 křesla z celkového počtu 15. Současně je GLP členem
mezinárodní strany liberálů.

G ib raltar S ocial D em ocrats"
Tato strana je vedena současným premiérem Peterem Caruanou. GSD je
pravicová strana podporující snížení daní a je proti jakékoliv sdílené
suverenitě Španělska a Velké Británie nad Gibraltarem. Od roku 1996 je
vládní stranou a možnost znovu obhájit své volební vítězství bude mít na
jaře roku 2007.

9 http://www.gslp.gi/ [27/1/2007]
10 www.liberal.gi [27/1/2007]
11 www.gsd.gi/inter.htm [27/1/2007]

P rogressive D em ocratic P a r ty 12
PDP je novou stranou, byla založena teprve v červnu 2006, takže na
svoji první účast ve volbách teprve čeká. Byla založena Keithem
Azopardim, jedním ze zakladatelů Gibraltar Social Democrats. Její
priority jsou zaručení individuálních a kolektivních svobod, nezcizitelné
právo Gibraltaru na sebeurčení a sociálně-ekonomické zajištění obyvatel.

N ew G ib raltar D em o cra cy 13
NGD další politickou stranou Gibraltaru, která se ještě neúčastnila voleb
a proto se o je jí budoucnosti v následujících volbách teprve rozhodne.
Strana byla založena v roce 2005 Charlesem Gomezem. V podstatě
vyplnila na Gibraltaru v politickém spektru prázdné místo a je jedinou
křesťansko-demokratickou stranou. NGD byla proti nové Ústavě, která
podle nich nestojí na demokratických principech. Současně je členem
Euro Christian Political Movement a také mezinárodního sdružení
křesťanských stran.

12 http://www.pdp.gi/launch_statement_popup.html [27/1/2007]
13 http://www.answers.com/New%20Gibraltar%20Democracy [27/1/2007]
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Euro Christian Political M ovement a také mezinárodního sdružení
křesťanských stran.
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4. Výsledky voleb
Volební období na Gibraltaru je na 4 roky.
G raf č. 5 rozdělení křesel v roce 1969
Rozdělení křesel v Zastupitelském
sněmu
AACR
IBP
Ostatní

AACR

IBP

Ostatní

Zdmj: http://www.parties-and-elections.de/gibraltar2.html [21/12/2006]

AACR - Association for the Advancement o f Civil Rights
Ш Р - Integration with Britain Party
G raf č. 6 rozdělení křesel v roce 1972
Rozdělení křesel v r. 1972
8,2

AACR

8
7.8
7.6
7.4

□ Radal

7,2

IBP

7
6.8

6.6
6.4
AACR

IBP

Zdroj: http://www.parties-and-elections. de/gibraltar2. html [21/12/2006]

AACR - Association for the Advancement o f Civil Rights
ЮР - Integration with Britain Party
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Graf č. 7 rozdělení křesel v roce 1976
Rozdělení křesel v roce 1976
9

AACR

8
7
6

5
4
3

2
1

0

ь

Q

DPBG

N

-

AACR

IND

J 4 N
DPBG

IND

Zdroj: http://www.parties-and-elections.de/gibraltar2.html [21/12/2006]

AACR - Association for the Advancement o f Civil Rights
D PBG - Democratic Party for British Gibraltar
IND - Independents
G raf č. 8 rozdělení křesel v r. 1980
Rozdělení křesel v roce 1980
AACR
DPBG

GSLP

GSLP

AACR

DPBG

Zdroj: http://www.parties-and-elections.de/gibraltar2.html [21/12/2006]

GSLP - Gibraltar Socialist Labour Party
AACR - Association for the Advancement o f Civil Rights
DPBG - Democratic Party for British Gibraltar
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Graf č. 9 rozdělení křesel v roce 1984

Zdm j:http://www.parties-and-elections.de/gibraltar2.html [21/12/2006]

GSLP - Gibraltar Socialist Labour Party
AACR - Association for the Advancement o f Civil Rights
G raf č. 10 rozdělení křesel v roce 1988

Zdroj: http://www.parties-and-elections.de/gibraltar2.html [21/12/2006]

GSLP - Gibraltar Socialist Labour Party
AACR - Association for the Advancement o f Civil Rights
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Graf č. 11 rozdělení křesel v roce 1992

Zdroj: http://www.parties-and-elections.de/gibraltar2.html [21/12/2006]

GSD - Gibraltar Social Democrats
GSLP - Gibraltar Socialist Labour Party
G raf č. 12 rozdělení křesel v roce 1996

Zdroj: http://www.partie s-and-e lections. de/gibraltar2. html [21 /12/2006]

GSD - Gibraltar Social Democrats
GSLP - Gibraltar Socialist Labour Party
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Graf č. 13 rozdělení křesel v roce 2000
Rozdělení křesel v roce 2000
GSD

u
GSLP

GSD

LP

GSLP

LP

Zdroj: http://www.parties-and-elections.de/gibraltar2.htm l[2l/\2l2006\

GSD - Gibraltar Social Democrats
GSLP - Gibraltar Socialist Labour Party
LP - Labour Party
G raf č. 14 rozdělení křesel v roce 2003
Rozdělení křesel v roce 2003
GSD

GSLP

LP

I
Ш
GSD

GSLP

I
hH

LP

Zdroj: http://www.parties-and-elections.de/gibraltar2.html [21/12/2006]

GSD - Gibraltar Social Democrats
GSLP - Gibraltar Socialist Labour Party
LP - Labour Party
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5. The Treaty of Utrecht - Article X .14
The Catholic King does hereby, for himself, his heirs and
successors, yield to the Crown o f Great Britain the full and entire
propriety o f the town and castle o f Gibraltar, together with the port,
fortifications, and forts thereunto belonging; and he gives up the said
propriety to be held and enjoyed absolutely with all manner o f right for
ever, without any exception or impediment whatsoever.
But that abuses and frauds may be avoided by importing any kind
o f goods, the Catholic King wills, and takes it to be understood, that the
above-named propriety be yielded to Great Britain without any territorial
jurisdiction and without any open communication by land with the
country round about.
Yet whereas the communication by sea with the coast o f Spain
may not at all times be safe or open, and thereby it may happen that the
garrison and other inhabitants o f Gibraltar may be brought to great straits;
and as it is the intention o f the Catholic King, only that fraudulent
importations o f goods should, as is above said, be hindered by an inland
communications, it is therefore provided that in such cases it may be
lawful to purchase, for ready money, in the neighbouring territories of
Spain, provisions and other things necessary for the use o f the garrison,
the inhabitants, and the ships which lie in the harbour.
But if any goods be found imported by Gibraltar, either by way o f
barter for purchasing provisions, or under any other pretence, the same
shall be confiscated, and complaint being made thereof, those persons
who have acted contrary to the faith o f this treaty, shall be severely
punished.

14 http://www.gibnet.com/texts/utrecht.htm [1/11/2006]
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And Her Britannic Majesty, at the request o f the Catholic King,
does consent and agree, that no leave shall be given under any pretence
whatsoever, either to Jews or Moors, to reside or have their dwellings in
the said town o f Gibraltar; and that no refuge or shelter shall be allowed
to any Moorish ships o f war in the harbour o f the said town, whereby the
communication between Spain and Ceuta may be obstructed, or the coasts
o f Spain be infested by the excursions o f the Moors.
But whereas treaties o f friendship and a liberty and intercourse o f
commerce are between the British and certain territories situated on the
coast o f Africa, it is always to be understood, that the British subjects
cannot refuse the Moors and their ships entry into the port o f Gibraltar
purely upon the account o f merchandising. Her Majesty the Queen o f
Great Britain does further promise, that the free exercise o f their religion
shall be indulged to the Roman Catholic inhabitants o f the aforesaid town.
And in case it shall hereafter seem meet to the Crown o f Great
Britain to grant, sell or by any means to alienate therefrom the propriety
o f the said town o f Gibraltar, it is hereby agreed and concluded that the
preference o f having the sale shall always be given to the Crown o f Spain
before any others.
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6. Final Draft Despatch
“The Gibraltar Constitution Order 2006 has today been made by Her
Majesty in Council. As was the case in the 1969 Her M ajesty’s
Government in the United Kingdom in this despatch confirms the position
in relation to certain matters in the Constitution. I would therefore be
obliged if you could arrange for this Despatch to be published in the
Gibraltar Gazette at the same time as the Gibraltar Constitution Order
itself.
As the Preamble to the new Gibraltar Constitution Order makes clear, Her
Majesty’s Government stands by its long-standing commitment that
Gibraltar will remain part o f Her M ajesty’s dominions unless and until an
Act o f Parliament otherwise provides, and furthermore that Her M ajesty’s
Government will never enter into arrangements under which the people o f
Gibraltar would pass under the sovereignty o f another state against their
freely and democratically expressed wishes.
As Mr Jack Straw set out in his statement o f 6 February 2004, the starting
point for the work to modernize Gibraltar’s Constitution was the
invitation in the

1999 White Paper (Partnership for Progress and

Prosperity: Britain and the Overseas Territories) to ОТ governments to
submit proposals for constitutional reform. In July 1999, the Gibraltar
House o f Assembly constituted a Select Committee to report on
constitutional reform. The Committee published its proposals in January
2002. We formally received them in December 2003. These proposals
were subsequently discussed between delegations from the UK and
Gibraltar in November/December 2004, September 2005 and March
2006.
The new Constitution provides for a modern relationship between
Gibraltar and the UK. This Constitution does not in any way diminish
British sovereignty o f Gibraltar, and the UK will retain its full
international

responsibility

for Gibraltar,

including

for G ibraltar’s

external relations and defence, and as the Member State responsible for

21

Gibraltar in the European Union. Gibraltar will remain listed as a British
Overseas Territory in the British Nationality Act 1981, as amended by the
British Overseas Territories Act 2002. As a separate territory, recognised
by the United Nations and included since 1946 in its list o f non-selfgoverning territories, Gibraltar enjoys the individual and collective rights
accorded by the UN Charter. Her M ajesty’s Government therefore
supports the right o f self-determination o f the people o f Gibraltar,
promoted in accordance with the other principles and rights o f the UN
Charter, except in so far only as in the view o f Her M ajesty’s
Government, which it has expressed in Parliament and otherwise publicly
on many occasions, Article X o f the Treaty o f Utrecht gives Spain the
right o f refusal should Britain ever renounce sovereignty.
Thus, it is the position o f Her M ajesty’s Government that there is
no constraint to that right, except that independence would only be an
option for Gibraltar with Spain’s consent.
Her M ajesty’s Government takes note that Gibraltar does not
share the view that this constraint exists and that their acceptance o f this
Constitution is on that basis.” 15

IS Finální koncept stvrzující platnost nové Ústavy. Tento dopis je zaslán vládě
Gibraltaru, jakm ile Privy Council ve Velké Británie obdrží kladné výsledky z referenda
pro přijetí Ústavy 2006 http://www.gibnet.com/texts/draft_06.pdf [21/12/2006]
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Cíle práce:

Zámořské území Gibraltaru, jem už se přezdívá „Skála“, není
v zahraniční politice a se svým ekonomickým potenciálem tak malé,
jak by se na první pohled mohl zdát. Řada prací se převážně věnuje
mediálně nejznámější problematice sporu mezi Velkou Británií a
Španělskem ohledně statutu Gibraltaru.

Proto je hlavním cílem mé

bakalářské práce poukázat na méně známé prvky vztahu mezi
Gibraltarem a Velkou Británií na základě ústavy z roku

1969.

Gibraltaru tak získal plnohodnotné politické prostředí se svou vládou,
politickými stranami a rozhodovacími pravomocemi.
Dále se budu věnovat statutu Gibraltaru v Evropské unii, kde
nemá bezvýznamnou pozici a kde požívá řadu výjimek. Čerpá
z dotací Evropských fondů a zároveň je i jako mezinárodní finanční
centrum

součástí

Evropským

fondům

Evropského

hospodářského

Gibraltar spolupracuje

prostoru.

Díky

i se Španělskem

a

Portugalskem, což napomáhá jejich vzájemným vztahům.

Pokusím se nalézt odpovědi na tyto otázky:
•

Je nynější statut Gibraltaru pro ně ten nejvýhodnější?

•

jaké výhody, či nevýhody by měl Gibraltar, kdyby se stal
součástí Španělska, popřípadě kdyby dosáhl nezávislosti?
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Summary
Gibraltar - or „The Rock“ - is in the sphere o f international affairs
known largely as an area which two Eastern European countries have an
argument over - namely Spain and Great Britain. British rule over
Gibraltar began in 1704, when the British Royal Fleet was on its way
back from an unsuccessful siege o f Barcelona during the Spanish Legacy
War. Great Britain successfully defended this territory and in 1713 was
given the right to possess Gibraltar for all future time as established in the
10th article o f the Utrecht agreement. Spain, however, never reconciled
with that conclusion and tried to gain Gibraltar back among its territories;
for instance in 1955 on the basis o f territorial integrity right after having
entered the United Nations. This proposal was nevertheless refused by the
United Kingdom and all the countries o f Commonwealth. As a result,
Great Britain announced that the decision will be left up to the inhabitants
o f Gibraltar themselves, who were to vote in a referendum held in 1967.
The referendum finished in the favour o f Great Britain and thanks to that,
preparations for the constitution o f Gibraltar have commenced.
The constitution, ratified in 1969, was one o f the most important
milestones that paved the path o f Gibraltar towards greater independence.
Gibraltar was gradually gaining better position with respect to Great
Britain - for instance by acquiring the status o f a „Dependent Territory“
with a right for British citizenship in 1981, or in 2002 with the status o f
„British Overseas Territory“. In 1999 Great Britain issued a document
called „Partnership for Progress And Prosperity: Britain And Overseas
Territories“. Its aim was to evaluate the institutional position o f all the
Britain's overseas territories and to decide about their possible changes.
As a result, a new constitution o f Gibraltar was created, the basis of
which was laid out by the previous one. A new Gibraltar Constitution was
accepted by a referendum on the 30th November 2006.
Gibraltar is also part o f European Union since 1973, but not as a
member country - in this sense, Great Britain is responsible for Gibraltar
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as the European Union law states. Due to this fact, a number o f
exceptions are applicable for this country and at the same time, already
since 2004 Gibraltar can vote for European Parliament representatives for
Great Britain.
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