Projednávání agendy EU v Senátu
červen 2014
Kancelář Senátu PČR

V červnu byla zásadním tématem doporučení Komise pro doporučení Rady
k národnímu programu reforem České republiky na rok 2014 a stanovisko
Rady ke konvergenčnímu programu České republiky z roku 2014 (tzv.
country-specific recommendations v rámci evropského semestru). Tento
dokument byl ještě před jeho schválením Radou projednán výbory i plénem
Senátu.
Druhým významným bodem jednání byla příprava post-stockholmského
programu pro tzv. prostor svobody, bezpečnosti a práva. Jedná se o
dlouhodobou koncepci další činnosti EU v oblastech azylu, migrace,
bezpečnosti, hraničních kontrol a policejní a justiční spolupráce. Senát
projednal dvě sdělení Komise k této otázce a na postoje, které zaujal,
odkázal i v usnesení určeném vládě pro jednání červnové Evropské rady,
která tento program přijímala.
Výbor pro záležitosti EU dále projednal mimo jiné balíčky dokumentů
týkající se ochrany ovzduší a ekologické produkce.
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Plná znění projednávaných dokumentů, stenozáznam z jejich projednávání na
schůzi pléna a veškerá usnesení přijatá k nim Senátem a jeho orgány jsou
k dispozici po kliknutí na číslo příslušného senátního tisku.
Zápisy z jednání Výboru pro záležitosti EU jsou k dispozici zde. Zápisy z jednání
ostatních výborů a komisí Senátu jsou k dispozici v dokumentech těchto
orgánů zveřejněných na internetové stránce Senátu.

31. schůze Výboru pro záležitosti Evropské unie v 9. funkčním období
12. 6. 2014
Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje evropská
platforma pro posílení spolupráce při předcházení nehlášené práci a odrazování od
ní (senátní tisk N 137/09)
Zpravodaj VEU: sen. A. Maštalíř.
Evropská komise navrhuje zřídit síť pro boj s nehlášenou prací (do které patří i tzv.
švarc-systém). Tato platforma se bude skládat z vnitrostátních úřadů inspekce práce a
ze zástupců Evropské komise. Cílem platformy je zlepšit spolupráci mezi členskými
státy. Platforma proto bude podporovat výměnu osvědčených postupů mezi členskými
státy, rozvíjet odborné znalosti vnitrostátních orgánů a bude koordinovat přeshraniční
operativní akce. Zřízení platformy nebude mít dopad na rozpočet EU ani na rozpočet
členských států. Dokument byl vzat na vědomí, čímž jeho projednávání v Senátu končí.

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů Otevřená a bezpečná Evropa: Cesta k realizaci
(senátní tisk K 126/09)
Zpravodaj VEU: sen. T. Grulich.
Sdělení popisuje naplňování cílů migrační a bezpečností politiky Unie stanovených ve
Stockholmském programu z roku 2009 a nastiňuje možnosti další spolupráce v této
oblasti v nadcházejících letech. Sdělení slouží jako podklad pro jednání červnové
Evropské rady, která stanoví dlouhodobý program legislativní a nelegislativní činnosti
v oblasti svobody, bezpečnosti a práva.
Výbor pro záležitosti EU („VEU“) věnoval dokumentu podrobnou pozornost. Ve svém
doporučení ve shodě s vládou považuje za prioritu důsledné provádění stávajících
pravidel a politik spíše nežli tvorbu nové legislativy a její rozšiřování do nových oblastí.
Tomu ale v zásadě odpovídají i hlavní principy nového rámce zdůrazňované Komisí. VEU
vítá konsolidaci společné vízové politiky, zdůrazňuje význam boje proti nelegální
imigraci a provádění účinné návratové politiky. VEU souhlasí s vládou, že primární
odpovědnost za azylovou a migrační politiku by i nadále měly nést jednotlivé členské
státy a že přesídlování či sdílení kapacit pro přijímání žadatelů o azyl by mělo probíhat
výhradně na dobrovolné bázi a nikoliv na základě povinných systémů sdílení a
přerozdělování břemene. Považuje za vhodnou aktualizaci strategie vnitřní bezpečnosti
a její propojení s vnější dimenzí bezpečnostní politiky, neboť nestabilita v sousedních
zemích, v současnosti především na jižní a východní hranici EU, představuje hrozbu i
pro vnitřní bezpečnost. Nepovažuje však za vhodné zavedení evropského systému
pohraniční stráže, pokud by to mělo znamenat omezení pravomocí členských států
v ochraně vnějších hranic či jejich přenos na centrální úroveň, neboť ochrana vnějších
hranic je jako jedna ze základních funkcí státu ve výhradní odpovědnosti každého
členského státu (čl. 4 odst. 2 SEU). VEU podporuje především operativní spolupráci
členských států v součinnosti s příslušnými unijními agenturami (FRONTEX). VEU
rovněž podporuje sdílení znalostí a kapacit v boji proti organizovanému zločinu a
kyberkriminalitě, zejm. rozvoj Evropského centra pro boj proti kyberkriminalitě (EC3).
Dokument byl na následující schůzi projednán plénem (viz níže).
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Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů Agenda EU v oblasti spravedlnosti do roku
2020 – posílit důvěru, mobilitu a růst v Unii (senátní tisk K 127/09)
Zpravodaj VEU: sen. T. Grulich.
Druhý dokument týkající se post-stockholmského programu se zabývá otázkami
spravedlnosti a justiční spolupráce. Komise navrhuje další posilování vzájemné důvěry
podporou nezávislosti, kvality a účinnosti justičních systémů, dále pak posilování
mobility občanů EU odstraňováním praktických a právních překážek. Unijní politika
v oblasti justice by měla být v následujících letech zaměřena zejména na konsolidaci
toho, co již bylo dosaženo, a v případech, kde je to nutné či vhodné, kodifikaci
evropských právních předpisů a doplnění stávajícího rámce o nové iniciativy.
VEU v doporučení konstatuje, že oblast spravedlnosti pomáhá usnadňovat volný pohyb a
zároveň zvládat negativní jevy, které jej doprovázejí. Souhlasí s Komisí vytyčenými cíli.
Především podporuje kroky vedoucí k posílení vzájemné důvěry mezi justičními
systémy členských států EU. Klade důraz také na odstraňování překážek, ať už právních
či praktických, jež občanům EU brání uplatňovat právo volně se pohybovat a pracovat
v jakékoli zemi EU. VEU však důrazně připomíná, že pravomoci Unie v prostoru svobody,
bezpečnosti a práva představují výrazný zásah do politického rozhodování členských
států a intenzivně se dotýkají jednotlivců, a proto je třeba přísně dbát na soulad návrhů
Komise se zásadou proporcionality a na jejich právní úroveň. Návrhy by neměly
narušovat strukturu trestního a soukromého práva v členských státech a rozdílné
vnitrostátní právní systémy a tradice, není-li to absolutně nezbytné k dosažení jejich
cílů, které musejí být stanoveny realisticky. VEU se domnívá, že by Komise měla
mnohem podrobněji než dosud analyzovat dopady zamýšlených iniciativ na jednotlivé
členské státy a soustředit se již v předlegislativní fázi na praktickou proveditelnost a
praktické problémy konkrétních návrhů. Komise by měla především časněji a důkladněji
konzultovat zamýšlené iniciativy s členskými státy a v co nejširší míře by měla
zohledňovat připomínky vycházející z jejich zkušeností v oblasti trestní i civilní justice,
které orgány Unie nemají. VEU rovněž varuje před vznikem nadbytečných právních
úprav. Nové návrhy právních aktů i kodifikace a konsolidace stávajících by měly vést
především ke zjednodušení, zpřehlednění a modernizaci právní úpravy. VEU nesouhlasí
s přístupem Komise k projednávání návrhu nařízení o zřízení Úřadu evropského
veřejného žalobce. Ten byl členskými státy kritizován jako právně nekvalitní a částí
vnitrostátních parlamentů jako rozporný se zásadou subsidiarity. Nelze proto bez
dalšího prosazovat jeho přijetí s tím, že dle Komise praxe následně ukáže, zda budou
potřeba další doplňující opatření. Takový postup je v rozporu s povinností Unie dbát
ochrany základních práv (čl. 6 SEU) a se zásadou subsidiarity (čl. 5 odst. 3 SEU). Namísto
vytváření nových institucí preferuje VEU posilování a prohlubování stávajících
mechanismů přeshraniční spolupráce při odhalování a postihu kriminality (Europol,
Eurojust), jakož i zkvalitnění činnosti Evropské justiční sítě. Používání donucovacích
opatření při předcházení a vyšetřování trestné činnosti však musí zůstat plně
v pravomoci členských států a pod kontrolou jejich soudů. VEU také velmi vítá vyčlenění
finančních prostředků na další vzdělávání a proškolení soudců, právníků či dalších
expertů a rozvoj portálu e-Justice, jenž usnadňuje občanům i podnikům přístup ke
spravedlnosti a představuje tak důležitý nástroj, pokud jde o informovanost a obecnou
orientaci v této oblasti.
Dokument byl na následující schůzi projednán plénem (viz níže).
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Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o snížení národních emisí některých
látek znečišťujících ovzduší a o změně směrnice 2003/35/ES (senátní tisk N 111/09)
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení emisí některých
znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení (senátní tisk N
112/09)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů Program Čisté ovzduší pro Evropu (senátní tisk
K 113/09)
Návrh rozhodnutí Rady o přijetí změny Protokolu o omezování acidifikace,
eutrofizace a přízemního ozonu z roku 1999 k Úmluvě o dálkovém znečišťování
ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979 (senátní tisk N 114/09)
Zpravodaj VEU: sen. J. Látka. Výbory dožádané o stanovisko: Výbor pro územní
rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (zpravodaj: sen. E. Richtrová).
Komise na sklonku roku 2013 vydala balíček čtyř dokumentů, který aktualizuje stávající
právní předpisy v oblasti ochrany ovzduší a klade si za cíl dále snížit škodlivé emise
z průmyslových provozů, dopravy, energetiky a zemědělství a zmenšit tak dopady na
lidské zdraví a životní prostředí. Balíček tvoří sdělení Komise Program Čisté ovzduší pro
Evropu, který má zajistit plnění stávajících cílů v krátkodobém horizontu a který
obsahuje nové cíle pro kvalitu ovzduší na období do roku 2030. Dále obsahuje
revidovanou směrnici o národních emisních stropech s přísnějšími národními emisními
stropy pro šest hlavních znečišťujících látek, návrh nové směrnice na snížení znečištění
ze středních spalovacích zařízení týkající se zařízení v malých domácnostech po střední
průmyslové provozy a nakonec rozhodnutí Rady o přijetí změny Göteborského
protokolu z roku 2012, které musí být ratifikováno v jednotlivých členských státech EU.
Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí („VÚZP“) přijal
k dokumentům obsáhlé stanovisko, které bylo s drobnou změnou převzato do
doporučení VEU. VÚZP vítá dlouhodobou snahu Komise snižovat emise škodlivých látek
na území EU s ohledem na negativní dopady znečištěného ovzduší na lidské zdraví
v podobě vážných respiračních problémů a zkracování délky života, což způsobuje
značné přímé i nepřímé náklady, o jejichž vyčíslení se Komise pokusila v předložených
dokumentech. Dodává, že všechny členské státy by měly vyvinout co největší úsilí
k zajištění čistého ovzduší pro své občany a v této souvislosti by měly rovněž klást důraz
na ochranu půdy a vody, protože se obě tyto složky životního prostředí podílejí na
odstraňování polutantů z ovzduší. Podporuje pozici vlády, která v obecné rovině
přistupuje k návrhům kladně, nechává si však otevřený prostor pro případné požadavky
na změnu emisních cílů stanovených pro ČR v návaznosti na zpracování své vlastní
dopadové analýzy. Záměr vlády zpracovat vlastní hodnocení dopadů navrhovaných
emisních stropů na českou ekonomiku považuje za vhodný. Oceňuje také snahu vlády o
zachování kontinuity a stability právního rámce pro střední spalovací zařízení, u nichž je
v ČR omezování emisí na rozdíl od EU již upraveno vnitrostátní legislativou. Dále
upozorňuje, vzhledem k významnému vlivu přeshraničního přenosu emisí škodlivých
látek, na nutnost podpory a rozvoje mezinárodní spolupráce při snižování emisí
s důrazem na spolupráci příhraničních regiónů jednotlivých členských států EU a také na
nutnost sbližovat národní emisní limity v EU. Je si vědom kritiky návrhů, především ze
strany zástupců průmyslových asociací, které upozorňují na přílišnou přísnost
vytyčených cílů, jejichž realizace si vyžádá u mnoha podniků dodatečné náklady
s výrazným dopadem na konkurenceschopnost evropského průmyslu. Pokládá proto za
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zásadní, aby během jednání o výsledné podobě návrhů byla věnována náležitá pozornost
dopadům nové regulace na konkurenceschopnost evropské ekonomiky a aby se Unie
zároveň zasadila o zapojení největších světových znečišťovatelů, včetně zemí BRICs, do
globálního úsilí o snížení škodlivých emisí.
Dokumenty budou nyní projednány plénem Senátu.

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ekologické produkci a označování
ekologických produktů, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
XXX/XXX [nařízení o úředních kontrolách]a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007
(senátní tisk N 128/09)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční plán pro budoucnost ekologické
produkce v Evropské unii (senátní tisk N 129/09)
Zpravodaj VEU: sen. J. Látka. Výbory dožádané o stanovisko: Výbor pro
hospodářství, zemědělství a dopravu (zpravodaj: sen. J. Veleba).
Vzhledem k rostoucí popularitě ekologické zemědělské produkce připravila Komise
nový akční plán na podporu ekologické produkce do roku 2020. Plán se zaměří na tři
prioritní oblasti: zvýšení konkurenceschopnosti ekologických producentů pocházejících
z EU, upevnění a posílení důvěry spotřebitelů v domácí i dovezené ekologické výrobky a
posílení vnějšího rozměru EU pro ekologickou produkci. Konkrétním krokem k naplnění
tohoto plánu je předkládaný návrh nařízení, které má zefektivnit fungování režimu
ekologického zemědělství zjednodušením a sjednocením stávajících právních norem.
Nařízení odstraňuje řadu výjimek, které byly na místě především s ohledem na snahu
nastartovat toto odvětví. Zjednodušuje se režim kontrol ekologického hospodářství a
zavádějí se usnadnění pro malé podniky.
VEU do svého doporučení převzal stanovisko Výboru pro hospodářství, zemědělství a
dopravu („VHZD“). Vznik akčního plánu a snahy Evropské komise o vytvoření
efektivního a účinnějšího právního rámce pro ekologickou produkci a v obecné rovině i
pro ekologické zemědělství vnímá pozitivně a podporuje navržené zjednodušení,
sjednocení a zpřísnění pravidel v oblasti ekologického zemědělství pro všechny
subjekty. Upozorňuje však, že je nutné i nadále respektovat regionální specifika
členských států. Není přesvědčen o vhodnosti nastavení nového systému kontrol na
základě analýzy rizik, respektive nesouhlasí s tím, aby u „nerizikových“ podniků
probíhaly kontroly méně často. U všech podniků by kontroly měly probíhat minimálně
jednou ročně tak, aby byla zachována transparentnost a spolehlivost kontrolního
systému. Nesouhlasí rovněž s širokým zmocněním pro Komisi k vydávání aktů
v přenesené pravomoci, především pak v regionálně citlivých otázkách jako je produkce
vína. Dokumenty budou nyní projednány plénem Senátu.

Informace vlády České republiky o pozicích vlády na jednání Evropské rady, která se
koná ve dnech 26. – 27. června 2014 (senátní tisk č. 291)
Zpravodaj VEU: sen. M. Krejča.
Vzhledem k tomu, že Senát tentokrát projednával informaci vlády o Evropské radě
s poměrně velkým předstihem před jejím konáním, nebyly k dispozici podrobné
informace. Evropská rada se měla věnovat následujícím tématům: 1) prostor svobody,
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bezpečnosti a práva, 2) evropský semestr 2014, 3) klima a energetika, 4) ostatní, zejm.
aktuální vývoj na Ukrajině. V prostoru svobody, bezpečnosti a práva měla Evropská rada
vymezit strategická vodítka pro legislativní a jinou činnost Unie v nadcházejících letech
(tzv. post-stockholmský program). Senát souběžně projednal dvě sdělení Komise, na
jejichž základě bude Evropská rada přijímat své závěry (sen. tisky K 126/09 a
K 127/09). V rámci evropského semestru pak Senát souběžně projednával návrh
doporučení k národnímu programu reforem a konvergenčnímu programu ČR (sen. tisk J
138/09). Pokud jde o klima a energetiku, Senát v dubnu projednal návrh rámce této
politiky do roku 2030 z pera Komise (sen. tisk K 117/09, viz Projednávání agendy EU
v Senátu – duben 2014).
VEU proto doporučil plénu vzít informaci na vědomí a vyzvat vládu, aby zohlednila jeho
usnesení k výše zmíněným dokumentům. K tomu doplnil bod, v němž vyjadřuje
nesouhlas s tím, aby závěry Evropské rady požadovaly zřízení Úřadu Evropského
veřejného žalobce, neboť dle informací o postupu jednání o tomto návrhu dosud přes
chvalitebnou snahu řeckého předsednictví nebyly odstraněny jeho zásadní právní
nedostatky a jeho rozpor se zásadou subsidiarity; nadále tak platí výtky vyjádřené
Senátem v 345. usnesení v 9. funkčním období ze dne 9. října 2013 k návrhu nařízení
Rady o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (sen. tisk č. N 82/09, viz
Projednávání agendy EU v Senátu – říjen 2013).
Informaci následně projednalo plénum Senátu.

Doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky
na rok 2014 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky z roku
2014 (senátní tisk J 138/09)
Zpravodaj VEU: sen. M. Krejča. Výbory dožádané o stanovisko: Výbor pro
hospodářství, zemědělství a dopravu (zpravodaj: sen. J. Bis).
Materiál obsahuje hospodářsko-politická doporučení (včetně doporučení v oblasti
sociálních věcí a vzdělávání) vypracovaná Evropskou komisí po vyhodnocení českého
Národního programu reforem a Konvergenčního programu v rámci tzv. evropského
semestru v kontextu plnění národních cílů strategie EU2020. Komise stejně jako loni
vypracovala celkem sedm doporučení, která se týkají veřejných financí, penzijního
systému, předškolního vzdělávání, veřejných služeb zaměstnanosti, služebního zákona a
hodnocení kvality vysokého školství. Doporučení následně přijímá Rada a neformálně je
schvaluje Evropská rada. Plnění doporučení se nově může stát podmínkou čerpání
evropských fondů, proto je třeba jim věnovat zvláštní pozornost. Stanovisko VHZD a
navazující doporučení VEU tak činí.
Výbory vnímají pozitivně, že po dvou letech hospodářského propadu jeví česká
ekonomika známky začínajícího oživení, což dokládá i prognóza Evropské komise
odhadující pro letošní rok 2% růst ekonomiky a klesající míru nezaměstnanosti, a vítají
návrh Evropské komise na ukončení postupu při nadměrném schodku vedeného s ČR od
roku 2009. Připomínají usnesení Senátu k loňským doporučením, ve kterém Senát mimo
jiné podpořil nutnost koordinace hospodářských politik členských zemí EU s ohledem na
vzájemnou propojenost jejich ekonomik a zdůraznil význam zapojení národních
parlamentů do evropského semestru pro posílení jeho demokratické legitimity i
efektivity, neboť to jsou právě národní parlamenty, kdo nakonec v rámci vnitrostátního
legislativního procesu přijímá a provádí jednotlivá hospodářsko-politická doporučení.
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Výbory považují za zásadní, aby vláda svou hospodářskou politikou podpořila současné
oživení a přispěla k výraznějšímu růstu ekonomiky a poklesu nezaměstnanosti. Souhlasí
s doporučeními Evropské komise 1) upřednostnit výdaje na prorůstová opatření
zaměřená na zvýšení zaměstnanosti, na výzkum a inovace, vzdělávání a zařízení péče o
děti, 2) navýšit výdaje na veřejné investice do dopravní infrastruktury, 3) zajistit
efektivní vynakládání veřejných výdajů s důrazem na jejich multiplikační efekt, včetně
projektů spolufinancovaných z fondů EU, 4) zajistit řádné vyčerpání dostupných
kohezních prostředků v rámci programového období 2007-2013 a v návaznosti na
uzavření Dohody o partnerství zahájit řádné čerpání v rámci nového období 2014-2020.
Výbory podporují ve shodě s doporučením Komise další zmenšování rozdílů v daňovém
zacházení se zaměstnanci a osobami samostatně výdělečně činnými, přičemž dále
zdůrazňují nutnost zlepšovat dodržování daňových předpisů, snížit náklady na výběr a
placení daní zjednodušením daňového systému a sjednocením základů daně z příjmu
fyzických osob a vyměřovacích základů pro příspěvky na sociální a zdravotní pojištění,
zamezit daňovým únikům a předcházet daňovým podvodům. Upozorňují však, že
snižování zdanění práce, např. snížením příspěvků na sociální pojištění placených
zaměstnavatelem, s sebou přináší potřebu řešit výpadky těchto příjmů, nemá-li nižší
zdanění práce vést k prohlubování deficitu. Dodávají, že přesun zdanění směrem
k nepřímým daním se projeví poklesem disponibilních příjmů zaměstnanců, který bude
mít sociální dopady u osob s nízkými příjmy, a proto nepodporují doporučení Komise
snížit vysoké zdanění práce. Výbory souhlasí s nutností zajistit dlouhodobou
udržitelnost veřejného důchodového systému, stavějí se však proti doporučení zrychlit
zvyšování věku odchodu do důchodu, jelikož stávající tempo zvyšování věku odchodu do
důchodu považují za dostatečné. Domnívají se, že v oblasti školství je nutné se zaměřit
na sladění oborové struktury absolventů s poptávkou na trhu práce tak, aby vzdělávací
systém neprodukoval absolventy s nízkou mírou uplatnitelnosti. Konečně se ztotožňují
s doporučením Komise ohledně nutnosti přijmout služební zákon, který by zajistil
stabilní, výkonné a profesionální služby státní správy.
Dokument byl na následující schůzi projednán plénem (viz níže).

Informace vládního zmocněnce ČR pro zastupování před Evropským soudním
dvorem za rok 2013 (přijaté usnesení č. 295)
Vládní zmocněnec M. Smolek pravidelně informuje VEU o probíhajících řízeních před
Soudním dvorem EU, která se týkají České republiky. V roce 2013 ČR mimo jiné zvítězila
ve dvou řízeních o porušení povinnosti týkajících se předpisů o DPH. Informace byla
vzata na vědomí.
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22. schůze Senátu v 9. funkčním období
18. a 19. 6. 2014
Doporučení Komise ze dne 22. 1. 2014 týkající se minimálních zásad pro průzkum a
těžbu uhlovodíků (jako je plyn z břidlic) s použitím vysokoobjemového
hydraulického štěpení (senátní tisk J 119/09)
Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o průzkumu a těžbě uhlovodíků
(jako je plyn z břidlic) s použitím vysokoobjemového hydraulického štěpení v EU
(senátní tisk K 120/09)
Zpravodaj VEU: sen. J. Látka.
Plénum přijalo usnesení ve znění doporučení VEU přijatého na 29. schůzi v 9. funkčním
období (viz Projednávání agendy EU v Senátu – duben 2014).

Informace vlády České republiky o pozicích vlády na jednání Evropské rady, která se
koná ve dnech 26. – 27. června 2014 (senátní tisk č. 291)
Zpravodaj VEU: sen. M. Krejča.
Plénum přijalo usnesení ve znění návrhu VEU přijatého na 31. schůzi v 9. funkčním
období (viz výše).

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Nový rámec EU pro posílení
právního státu (senátní tisk K 125/09)
Zpravodaj VEU: sen. T. Grulich.
Plénum přijalo usnesení ve znění doporučení VEU přijatého na 30. schůzi v 9. funkčním
období (viz Projednávání agendy EU v Senátu – květen 2014).

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů Zpráva o uplatňování rámce EU pro
vnitrostátní strategie integrace Romů (senátní tisk K 135/09)
Zpravodaj VEU: sen. M. Krejča.
V rozpravě vystoupili kriticky k iniciativám Komise v této oblasti místopředseda Senátu
Z. Škromach a sen. J. Doubrava. Plénum následně přijalo usnesení ve znění doporučení
VEU přijatého na 30. schůzi v 9. funkčním období (viz Projednávání agendy EU v Senátu
– květen 2014).

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o strukturálních opatřeních
zvyšujících odolnost úvěrových institucí EU (senátní tisk N 121/09)
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o podávání zpráv a transparentnosti
u obchodů zajišťujících financování (senátní tisk N 122/09)
Zpravodaj VEU: sen. D. Zvěřinová.
Plénum přijalo usnesení ve znění doporučení VEU přijatého na 30. schůzi v 9. funkčním
období (viz Projednávání agendy EU v Senátu – květen 2014).
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Doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky
na rok 2014 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky z roku
2014 (senátní tisk J 138/09)
Zpravodaj VEU: sen. M. Krejča.
V rozpravě předseda Senátu M. Štěch upozornil, že Komise dala vládě k reakci na svá
doporučení čas pouze v řádu hodin, což nepovažuje za vhodnou praxi. Plénum přijalo
usnesení ve znění doporučení VEU přijatého na 31. schůzi v 9. funkčním období (viz
výše).

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů Otevřená a bezpečná Evropa: Cesta k realizaci
(senátní tisk K 126/09)
Zpravodaj VEU: sen. T. Grulich.
Plénum přijalo usnesení ve znění doporučení VEU přijatého na 31. schůzi v 9. funkčním
období (viz výše).

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů Agenda EU v oblasti spravedlnosti do roku
2020 – posílit důvěru, mobilitu a růst v Unii (senátní tisk K 127/09)
Zpravodaj VEU: sen. T. Grulich.
Plénum přijalo usnesení ve znění doporučení VEU přijatého na 31. schůzi v 9. funkčním
období (viz výše).
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