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Kancelář Senátu PČR
Oddělení pro EU

Tento týden proběhl v Evropském parlamentu tzv. výborový týden. Mimo jiné se také
uskutečnila dvě meziparlamentní výborová setkání členů Evropského parlamentu
a národních parlamentů. První setkání pořádal Výbor pro občanské svobody,
spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) k reformě ochrany dat v EU. Za Senát se tohoto
jednání zúčastnil předseda Ústavně-právního výboru, pan senátor Miroslav Antl, a pan
senátor Radek Sušil. Dále Výbor pro regionální rozvoj (REGI) uspořádal jednání
k budoucnosti kohezní politiky EU pro léta 2014-2020, na kterém byl Senát zastoupen
paní senátorkou Dagmar Zvěřinovou.

EVROPSKÁ UNIE OBDRŽELA NOBELOVU CENU ZA MÍR
Určeno pro potřebu
senátorů

Všechny stručné
týdenní výběry
událostí EU
naleznete zde.

Modrý, podtržený
text značí hyperlink
s odkazem
na zmiňovaný
dokument.

Nobelovu cenu za mír pro rok 2012 získala Evropská unie. Unie obdržela ocenění
za šest desetiletí věnovaných šíření míru a usmíření, demokracie a lidských práv
v Evropě.

VÝBOR AFCO SE PODRUHÉ NESHODL NA POSTOJI K TZV. KLAUSOVĚ VÝJIMCE

Dne 9. října Výbor pro ústavní záležitosti Evropského parlamentu (AFCO) překvapivě
odmítl (12 hlasů proti, 10 pro a 1 zdržení) druhou verzi zprávy Andrew Duffa (ALDE,
Velká Británie) k Protokolu o uplatňování Listiny základních práv EU v České
republice. V ČR je tato navrhovaná změna primárního práva mediálně označována jako
tzv. Klausova výjimka. Původně zpravodaj Duff navrhoval, aby Evropská rada rozhodla,
že navrhovanou změnu Smluv nebude projednávat. Nicméně 17. září byl ke zprávě
přijat pozměňovací návrh, který vyzývá Evropskou radu, aby navrhovanou změnu
Smluv projednala. Tím byl závěr zprávy kompletně otočen. Tzn. nyní nebyla přijata
verze zprávy, v níž se navrhuje, aby Evropská rada rozhodla, že bude navrhovanou
změnu Smluv projednávat. Evropský parlament má v celé záležitosti pouze konzultační
roli. Původně mělo být stanovisko Evropského parlamentu k Protokolu ČR projednáno
na říjnovém plénu (od 22. října) - spolu se souhlasem Evropského parlamentu
nesvolávat v této věci konvent. Dle názoru právního servisu však nemůže doporučení
Evropského parlamentu nesvolávat k této změně primárního práva konvent jít
na Radu, aniž by se EP vyjádřil také k obsahu navrhovaného Protokolu. Tato záležitost
proto bude opět předána koordinátorům frakcí, jejichž setkání se uskuteční v listopadu
t. r. Pravděpodobně bude poté rozhodnuto o vypracování již třetí zprávy v této věci
na výboru AFCO.
DALŠÍ VERZE ZPRÁVY SMĚREM KE SKUTEČNÉ HOSPODÁŘSKÉ A MĚNOVÉ UNII: NÁVRH
ZŘÍZENÍ VLASTNÍHO ROZPOČTU PRO EUROZÓNU
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Vyjednávání o zásadních změnách Evropské unie (tzv. institucionální pohyb) běží
na plné obrátky. Ještě do Vánoc se mají uskutečnit tři summity Evropské rady. Dnes
byla zveřejněna další verze zprávy Směrem ke skutečné hospodářské a měnové unii,
kterou připravil předseda Evropské rady Van Rompuy ve spolupráci s předsedou
Evropské komise, předsedou Euroskupiny a prezidentem Evropské centrální banky.
Tato zpráva má sloužit jako výchozí podklad pro diskuzi a výměnu názorů mezi
prezidenty či premiéry členských států během prvního (18. a 19. října) z trojice
summitů. Listopadový summit (22. a 23. 11.) má pak být věnován shodě členských
států na podobě finančního rámce EU 2014-2020. Na posledním (13. a 14. 12.)
ze třetice summitů má být předsedou Evropské Rady prezentován konkrétní plán
pro dosažení skutečné hospodářské a měnové unie včetně harmonogramu.
Aktuální verze zprávy předsedy Evropské rady Van Rompuye (8 stran A4) mimo jiné
navrhuje zřízení vlastního rozpočtu (fiscal capacity) v rámci eurozóny, který by
umožnil lépe čelit specifickým problémům měnové unie. Dále se v dokumentu zmiňuje,
že je třeba prozkoumat možnosti posílení demokratické legitimity a odpovědnosti v EU
- např. diskuzí mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty ohledně
specifických doporučení vydávaných jednotlivým členským zemím v rámci evropského
semestru. Dnešní zprávu Směrem ke skutečné hospodářské a měnové unii v anglickém
jazyce naleznete zde.

