Projednávání agendy EU v Senátu
listopad 2014
Kancelář Senátu PČR

V listopadu došlo k ustavení orgánů a funkcionářů Senátu pro 10. funkční
období. Výbor pro záležitosti EU však ještě v 9. funkčním období projednal
některé aktuální záležitosti.
S koncem 9. funkčního období uplynul mandát předsedovi Výboru pro
záležitosti Evropské unie Miroslavu Krejčovi, který byl historicky třetím
předsedou tohoto orgánu (resp. čtvrtým, započítáme-li i předsedkyni
Výboru pro evropskou integraci Jaroslavu Moserovou). Pod předsednictvím
sen. M. Krejči Výbor udržoval pozici Senátu jako jedné z nejaktivnějších
parlamentních komor, pokud jde o projednávání záležitostí EU. Senát tak
věnoval soustavnou pozornost širokému spektru evropských politik a
sledoval a kontroloval jednání vlády na evropské úrovni i v období, kdy byla
Poslanecká sněmovna rozpuštěna. Čtvrtým předsedou Výboru se stal sen.
Václav Hampl.
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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 ze schůzí Výboru pro záležitosti EU jsou k dispozici zde. Zápisy ze schůzí
ostatních výborů a komisí Senátu jsou k dispozici v dokumentech těchto
orgánů zveřejněných na internetové stránce Senátu.

35. schůze Výboru pro záležitosti Evropské unie v 9. funkčním období
11. 11. 2014
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím
pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně
druhé (senátní tisk č. 341)
Zpravodaj: sen. Z. Besta.
V návaznosti na své usnesení k aktuální situaci v Gruzii z minulého měsíce Výbor pro
záležitosti EU („VEU“) urychleně projednal dohodu o přidružení mezi EU a Gruzií a
doporučil Senátu, aby s ní vyslovil souhlas. Garančním výborem je Výbor pro
hospodářství, zemědělství a dopravu.

Informace o výsledcích jednání Evropské rady konané 23. – 24. října 2014 (senátní
tisk č. 375)
Zpravodaj: sen. J. Doubrava.
Senát se říjnovou Evropskou radou podrobně zabýval již před jejím zasedáním. Přijal
usnesení, v němž v zásadě podpořil pozici vlády týkající se energeticko-klimatického
balíčku, který byl hlavním bodem jednání Evropské rady. Usnesení Senátu vycházelo
z projednání jednotlivých dokumentů Komise k otázkám energetiky a klimatu a
z usnesení k nim přijatých.
Přijaté Závěry Evropské rady se v zásadě obsahově neodchylují od původního
navrženého znění. Mimo jiné byl tedy přes nesouhlas Senátu přijat celoevropsky
závazný cíl dosáhnout 27% podílu obnovitelných zdrojů na energetickém mixu do roku
2030. Oproti původnímu návrhu byly Závěry Evropské rady rozšířeny o komentář
k aktuálnímu vývoji na Ukrajině a k šíření viru ebola.
VEU vzal informaci vlády na vědomí.

1. schůze Senátu v 10. funkčním období
19. a 21. 11. 2014
Tato schůze byla ustavující schůzí jubilejního desátého funkčního období Senátu.
Věnovala se tedy pouze organizačním a personálním otázkám.
Desátým funkčním obdobím završí Senát dvacet let své obnovené existence. Po větší část
tohoto období působí i jako parlamentní komora členského státu Evropské unie.
Projednávání záležitostí Evropské unie, sledování a kontrola vládních pozic zastávaných
v Radě a Evropské radě, komunikace s Komisí a spolupráce s ostatními parlamenty
členských států a s Evropským parlamentem se staly pevnou součástí činnosti Senátu a
patří mezi jednu z významných rolí, jichž se Senát aktivně chopil v rámci českého
ústavního systému. Přispívá tím k demokratické legitimizaci výkonu veřejné moci
v České republice.
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V souladu s jednacím řádem Senát pověřil projednáváním záležitostí Evropské unie jako
obvykle dva výbory:
1) Výbor pro záležitosti Evropské unie („VEU“), pokud jde o
a) projednávání návrhů legislativních aktů a jiných dokumentů orgánů Evropské
unie, vyjma těch, které spadají do oblasti Společné zahraniční a bezpečnostní
politiky,
b) předběžných stanovisek a informací vlády k nim, a
c) návrhů rozhodnutí, jejichž přijetí Českou republikou vyžaduje předchozí souhlas
Senátu, vyjma rozhodování Evropské rady podle čl. 31 odst. 3 Smlouvy o
Evropské unii;
2) Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, pokud jde o
a) projednávání návrhů závazných opatření a jiných dokumentů orgánů Evropské
unie v oblasti Společné zahraniční a bezpečnostní politiky,
b) stanovisek a informací vlády k nim, a
c) návrhů rozhodnutí Evropské rady podle čl. 31 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii.
Nové složení Výboru pro záležitosti Evropské unie:
prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
Jaroslav Doubrava
Jan Látka
Ing. Antonín Maštalíř
Ing. Lumír Aschenbrenner
Ing. Zdeněk Besta
PhDr. Tomáš Grulich
Mgr. Luděk Jeništa
doc. MUDr. Peter Koliba, CSc.
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sen. klub KDU-ČSL a nezávislí
sen. klub SPOZ+KSČM+Severočech
sen. klub ČSSD
sen. klub ČSSD
sen. klub ODS
sen. klub ČSSD
sen. klub ODS
sen. klub Starostové a nezávislí
sen. klub ANO + Severočeši.cz

Nové složení Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost:
Mgr. František Bublan
Mgr. Bc. Zdeněk Brož
Ing. Tomáš Jirsa
MUDr. Hassan Mezian
Ing. Josef Táborský
Bc. Lubomír Franc
Bc. Patrik Kunčar
Mgr. Václav Láska
Ing. Jaroslav Palas
Jozef Regec
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sen. klub ČSSD
sen. klub KDU-ČSL a nezávislí
sen. klub ODS
sen. klub ČSSD
sen. klub ČSSD
sen. klub ČSSD
sen. klub KDU-ČSL a nezávislí
nezařazený
sen. klub SPOZ+KSČM+Severočech
sen. klub SPOZ+KSČM+Severočech

