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Minulý víkend se během pravidelné výroční Konference předsedů podařilo najít shodu
na ustavení a organizaci konference kontrolující uplatňování Smlouvy o stabilitě, koordinaci
a řízení v hospodářské a měnové unii (tzv. fiskální úmluva) v souladu s článkem 13. Formát
konference být následující:
 konference se má konat dvakrát ročně v souladu s cyklem evropského semestru;
v prvním pololetí se bude konat konference v Bruselu a bude organizována Evropským
parlamentem spolu s předsednickou zemí a v druhém pololetí se konference uskuteční
v parlamentu té země, která předsedá Radě EU;
 konference nahradí současné konference předsedů rozpočtových/ finančních či
hospodářských výborů;
 sekretariát konference má být zajištěn pořádajícím parlamentem;
 složení delegací a počet vyslaných zástupců za každý parlament zůstane rozhodnutím
vysílajícího parlamentu; nicméně maximální počet zástupců je stejný jako u konference
ke Společné zahraniční a bezpečnostní resp. ke Společné obranné a bezpečnostní
politice: 6 zákonodárců za členskou zemi a 16 za Evropský parlament;
 konference se zúčastní parlamenty všech 27 členských států EU (od července t.r. 28
členských států) a všechny budou mít hlasovací právo.
V závěrech Konference předsedů je také uvedeno, že předsedové parlamentů si uvědomují,
že budoucnost národních parlamentů bude záviset na tom, jak aktivně budou schopny
využívat nových příležitostí a ovlivňovat správu ekonomických záležitostí EU.

MOŽNÁ ZMĚNA POLITIKY EVROPSKÉ KOMISE - KONEC ŠKRTŮ?

"Ačkoli je tato politika úsporných opatření v principu správná, myslím si, že v mnoha
směrech dosáhla svých limitů," uvedl v pondělí 23. dubna předseda Evropské komise
Barroso. "K tomu, aby byla politika úspěšná, nestačí její důkladná příprava. Musí mít určitou
minimální politickou a sociální podporu," dále zmínil. Slova předsedy Evropské komise
mohou být vnímána jako jasný signál, že Evropská komise mění svou politiku a začíná si
uvědomovat, že přílišný důraz na fiskální konsolidaci není všelékem. Absenci prorůstových
opatření již od minulého roku kritizuje Francie a Itálie. Větší flexibilitu v současném
šetřícím kurzu Evropy si přejí také USA či Mezinárodní měnový fond.

NOVÝ CHORVATSKÝ KOMISAŘ

Ve čtvrtek navrhla chorvatská vláda svého kandidáta na člena Evropské komise. Je jím
místopředseda vlády pro zahraniční záležitosti a evropskou integraci, pan Neven Mimica.
Další postup: komisař bude jmenován Radou po konzultaci Evropského parlamentu.
Dle předsedy Evropské komise Barrosa má pan Mimica převzít agendu ochrany
spotřebitele.

ČR NA PERIFERII EVROPSKÉ UNIE?

V poslední době se často mluví o periferním postavení České republiky v rámci EU. Nečte-li
tento podklad elektronicky, přikládám grafiku jako samostatný soubor.
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