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Malta (stát s populací okolo 450 tisíc občanů), jejíž zámořští sousedé - státy na jihu Evropy - čelí
migrační vlně z Afriky, svým rozhodnutím o možnosti koupení-si občanství Malty, otevřela
alternativní možnost pro získání občanství EU. Jedinou podmínkou pro udělení občanství a
vystavení pasu byl původně pronájem nemovitosti na Maltě po dobu 12 měsíců, bez podmínky
jakéhokoli pobytu na Maltě. Dle International New York Times (ze dne 3. 5. 2015) stojí občanství
a pas Malty (tím pádem pas s občanstvím v EU i v Schengenském prostoru) 1,2 milionu Euro,
respektive 1,3 milionu dolarů. Evropský parlament tento program odsoudil již po jeho
představení začátkem roku 2014, nová vláda Malty na to zvýšila cenu pasu z 650 tis Eur na 1,15
milionu Euro a přidala další podmínky.
Upravené podmínky: samotný poplatek vládě vyjde na 890 tisíc dolarů, další podmínky:
nákup nemovitosti za neméně 482 tisíc dolarů, či pronájem nemovitosti za 22 tisíc dolarů,
plus nákup státních dluhopisů za 206 tisíc dolarů (vše v trvání nejméně pěti let).
Toto úterý 5.5.2015 uvedl tisku Times of Malta Ministr pro domácí záležitosti Malty C.Abela, že
bylo během více než jednoho roku, kdy program funguje, obdrženo již celkem 573 žádostí
o občanství. Z toho 56% žádostí pochází od občanů Ruska a bývalých sovětských republik,
19% z arabského poloostrova a blízkého východu, 13% od občanů asijských zemí. Na Afriku
připadá 7%, tři procenta na severní Ameriku, o zbývající dvě procenta se dělí občané EU a jižní
Ameriky. Program má Maltě přinést dodatečných 2,2 miliardy dolarů, což představuje čtvrtinu
hrubého domácího produktu Malty (původně byl program dle BBC omezen na konečných 1800
žádostí). Kromě prodeje občanství je zajímavá i politika v oblasti daní, kdy se firmy mohou
dostat na 5% úroveň zdanění. Administrativně pomáhala s vyřízením žádostí o občanství Malty
původně jediná, státem vybraná a autorizovaná soukromá britská poradenská firma Henley &
Partners, za poplatek ve výši 4 %. Firma následně přepustila trh dalším soukromým firmám. Pro
příklad: čtyřčlenná rodina zaplatí firmě dle International New York Times okolo 185 tis. dolarů
za vyřízení žádosti, vláda platí firmě 36 tis. dolarů za zprocesování žádosti. V zemi s obdobnými
daňovými pobídkami pro firmy a obdobnou atraktivitou pro movitější občany – Švýcarsku - je
k získání občanství třeba 12 let pobytu.
Pro další srovnání – pro občanství Kypru je podmínkou v zemi investovat pět milionů eur, nebo
mít tuto částku v kyperské bance. Další možností je sňatek s Kypřanem/Kypřankou, trvající
alespoň tři roky. Pro získání rakouského pasu musí zájemci v zemi investovat mj. deset milionů
eur nebo věnovat tři miliony eur na veřejně prospěšný projekt. Udělování občanství je plně v
pravomoci jednotlivých členských států EU.

PŘEDSEDOU JEDNÉ ZE ŠESTI SEKCÍ EHSV POPRVÉ ČECH
Od října 215 se stane na dva a půl roku předsedou Sekce pro zaměstnanost sociální
záležitosti a občanství v Evropském hospodářském a sociálním výboru (EHSV/ ECOSOC)
Čech Pavel Trantina. Po vítězství nad dalšími čtyřmi kandidáty tento týden, je budoucí český
předseda (který byl do EHSV vyslán za ČR poprvé v roce 2006), nejvýše postavených Čechem,
který obdobný post v této instituci kdy zastal. Letos proběhne jmenování členů na nové funkční
období od podzimu 2015 do podzimu 2020. Proces je zpožděn nutným přerozdělením/krácením
počtu zástupců jednotlivých států z důvodu přistoupení 28. člena EU Chorvatska během
stávajícího funkčního období (k 1.7.2013). Ve Výboru regionů – druhém poradním orgánu
(VR/CoR) se od 1.září 2014 ujal nejvyššího administrativního postu generálního tajemníka
Výboru shodou okolností také Čech Jiří Buriánek.
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Výbor Evropského parlamentu pro zahraniční věci (AFET) a jeho podvýbor pro bezpečnost a
obranu (SEDE) uspořádal dne 5. května společné výborové jednání europoslanců se zástupci
národních komor parlamentů v prostorách Europarlamentu v Bruselu. Společná výborová
setkání (IPM) organizuje Evropský parlament ve spolupráci s parlamentem předsedajícího
státu (Lotyšsko), aby společně jednaly o vývoji evropské integrace v konkrétní oblasti. K
zasedání Výboru se připojilo více než 35 zástupců národních parlamentů. První blok v
dopoledních hodinách byl věnován reformě Evropské politiky sousedství- jednání o rozšíření
EU- s komisařem Johannesem Hahnem, v odpoledních hodinách jednali přítomní o aktuálním
stavu příprav na červnové zasedání Evropské rady na obranu s výměnou názorů s Alainem Le
Royem, výkonným tajemníkem Evropské služby pro vnější činnost (EEAS). Navazovalo odborné
slyšení o bezpečnostní situaci v Libyi. Senát P ČR byl reprezentován místopředsedou Výboru pro
zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Táborským. S experty ze Stálého zastoupení ČR při EU
na východní Evropu a Střední Asii a na země Magrebu/Mašreku byla rozebrána před výborovým
jednáním historie vztahů členských států Evropy a EU v rámci Evropské politiky sousedství a
možnosti rozšíření EU, problematika situace v Libyi a také Sýrii – kde má ČR jako jediná z EU
stále fungující ambasádu (v Sýrii nemá ambasádu ani USA). Pan senátor se setkal mezi jednáními
na výboru AFET se čtyřmi europoslanci za ČR a předsedou Výboru AFET E.Brokem.
Přítomní na IPM vyzvali členské státy a orgány EU, aby urychleně realizovaly opatření k
zavedení nezpoplatněných víz pro studenty a mladé lidi ze zemí Východního partnerství a
Ruska pro cesty do EU v letním období, aby mohl být podpořen dialog s evropskou
mládeží.

5. KVĚTNA SI PŘIPOMÍNÁME DEN EVROPY: VÝROČÍ ZALOŽENÍ RADY EVROPY V ROCE 1945.

