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PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 18. - 21. KVĚTNA, ŠTRASBURK
MIGRACE - STÁTY EU K PLÁNU EVROPSKÉ KOMISE ZATÍM PROHLAŠUJÍ: KVÓTY NE, POTÁPĚNÍ LODÍ ANO

Kancelář Senátu PČR
Oddělení pro EU

Polsko je dalším členem EU, který se vyslovil proti plánu na závazné kvóty pro žadatele o azyl. Spolu s
Českou republikou, Estonskem, Maďarskem, Litvou, Lotyšskem a Slovenskem je pro přijímání uprchlíků na
základě dobrovolnosti. Británie, Španělsko a Francie se vyjádřily proti kvótám také.
Z pondělního jednání ministrů zahraničí států EU vzešla dohoda o zahájení Vojenské mise EU
Navfor Med na potápění pašeráckých lodí převážejících přistěhovalce. Bude pod vedením italského
admirála E. Credendino s velitelstvím v Římě a může začít operovat do konce června, oznámila komisařka
Mogherini. Mise, v níž bude hrát významnou roli britské Královské námořnictvo, závisí na zajištění
mandátu OSN. Od 5. května námořní plavidla Bundeswehru (lodě Hessen a Berlín) u pobřeží Libye údajně
potopily již 4 nafukovací a jednu dřevěnou loď pašeráků (zdroj: Bild am Sonntag, 17.5.). Libyjská oficiální
vláda (v Tobruku) se staví proti jakékoliv vojenské operaci na zničení lodí uvnitř nebo vně svých
teritoriálních vod: takový krok je "nehumánní" (více zde a zde). EU dále poskytne více rozvojové pomoci
africkým státům spolupracujícím při zachycení migrantů (než překročí Středozemní moře), i na
vracení migrantů do domovských zemí. Nový přístupu EU k migrační krizi obsahuje "posílení spolupráce s
domovskými zeměmi a propojení rozvojové pomoci se spoluprací při navracení státních příslušníků
zpátky" uvedla mluvčí Komise Natasha Bertaud.

MIGRACE - DISKUZE EUROPOSLANCŮ S KOMISAŘI
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Poslanci diskutovali s místopředsedou Komise Timmermansem a komisařem pro migraci Avramopoulosem
o Evropské agendě migrace (zveřejněnou Komisí dne 13. 5.) a řešení situace ve Středomoří. Komisaři
ohlásili řadu opatření, mimo jiné nouzový mechanismus pro přemísťování migrantů, schéma přesídlování
migrantů ze zemí mimo EU a zvýšení prostředků na zajištění hranic. Místopředseda Timmermans oznámil,
že Komise příští týden navrhne dočasný mechanismus přemisťování, „aby pomohla uvolnit tlak na hraniční
země." „Tady nejde o migraci obecně, ale o extrémní krizovou situaci, která vyžaduje jasnou odpověď…boj
proti kořenům nelegální migrace znamená zajištění našich hranic a zachraňování životů, ale také správné
uplatňování našich společných pravidel pro azyl, a my potřebujeme závazek členských států" dodal. „Naše
bezprostřední sousedství je v plamenech a Evropa je vnímána jako útočiště v dobách nestability," řekl komisař
pro migraci Dimitris Avramopoulos.

DOVOLBA MÍSTOPŘEDSEDY EUROPARLAMENTU MÍSTO ODSTOUPIVŠÍHO OLLIHO REHNA

Anneli Jäätteenmäki (ALDE, FI) zvítězila dne 20. 5. 2015 v tajném hlasování nad Fabiem Massimem
Castaldem (EFDD, IT) a stala se jednou ze 14 místopředsedkyň/místopředsedů Europarlamentu (pro
Jäätteenmäki: 301 hlasů/Castaldo: 285 hlasů). Nahradí tak Olliho Rehna (ALDE, FI), který rezignoval po
svém zvolení do finského parlamentu v dubnu 2015. Paní Jäätteenmäki je europoslankyní již 3. volební
období.

ROZPRAVA NA PLÉNU K PROHLÁŠENÍ MAĎARSKÉHO PREMIÉRA O TRESTU SMRTI A VEŘEJNÉ KONZULTACI O MIGRACI
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Poslanci diskutovali s místopředsedou Komise Timmermansem, maďarským premiérem Viktorem
Orbánem a lotyšskou státní tajemnicí pro evropské záležitosti Zandou Kalnina-Lukaševicovou (zástupkyní
Předsednictví v Radě) o prohlášeních premiéra Orbána o možném znovuzavedení trestu smrti v Maďarsku
a veřejné konzultaci o migraci, kterou spustila maďarská vláda. Timmermans zdůraznil, že znovuzavedení
trestu smrti by bylo v rozporu se základními hodnotami EU a mohlo by vyvolat použití článku 7 Smlouvy o
EU, tj. možnost zbavení členského státu hlasovacích práv v Radě. Pokud jde o veřejnou konzultaci o migraci,
„její zasazování do souvislosti s terorismem je škodlivé a špatné" a bude živit předsudky, řekl Timmermans.
„My Maďaři rádi mluvíme upřímně", prohlásil Orbán. „Proto říkáme, že chceme, aby Evropa zůstala evropská,
chtěli bychom zachovat Maďarsko Maďarům". Dodal, že shledal návrhy Komise „absurdní, skoro šílené".
Ohledně trestu smrti Orbán zdůraznil, že „se nesmíme vyhýbat diskutování problémů", a že „Maďarsko
dodržuje svobodu projevu". Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EP (LIBE) diskutoval o
možných následcích rozhodnutí Maďarska opětovně zavést trest smrti dne 7. května, a to i v souvislosti s
právy a statutem dané země, coby členského státu EU. Této rozpravě předcházelo rozhodnutí Konference
předsedů ze dne 30. dubna, kterým předseda EP a předsedové politických skupin pověřili Výbor LIBE, aby
tuto otázku přezkoumal. O finálním usnesení bude Europarlament hlasovat na červnovém plenárním
zasedání.
Plénum EP schválilo Návrh nařízení o úpadkovém řízení podniků, které nahradí současná 15 let stará
pravidla. Česká republika považuje nové nařízení s dopadem ve více členských státech za velice významné.
Jedním ze základů nových pravidel je definice „centra hlavního zájmu“, které je podstatné pro určení toho,
ve kterém členském státě bude sídlit soud, který zahájí hlavní insolvenční řízení. Nařízení je reakcí na
stávající praxi a chce zabránit subjektům, aby těžily z rozdílů právních předpisů různých zemí. Nová
pravidla mají také místo likvidace podporovat restrukturalizaci podniků v obtížích a vytvářet
podnikatelsky vstřícné prostředí.
Europarlament schválil také nová pravidla pro jednodušší vystopování finančních transakcí - plátců
i příjemců, včetně jejich majetku: Informace doprovázející převody peněžních prostředků a Směrnici o
předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu: jména
skutečných vlastníků podniků budou muset být uváděna v tzv.: „centrálních registrech“ členských států EU,
které budou přístupné vnitrostátním orgánům i veřejnosti s „oprávněnými zájmy” (například také
investigativním novinářům). Členské státy budou mít 2 roky na implementaci směrnice.
Dále byl schválen Kalendář plenárních zasedání na rok 2016, předložený Konferencí předsedů.
EP také rozhodl zahájit neformální jednání s členskými státy k uzavření dohody o konečném textu
nařízení, přičemž požaduje, aby evropské společnosti v EU dovážející cín, tantal, wolfram a zlato pro
výrobu spotřebních výrobků podléhaly certifikaci, která zajistí, že jejich aktivity nebudou
podporovat konflikty a porušování lidských práv v oblastech postižených konflikty a ve vysoce
rizikových oblastech, jako např. Demokratická republika Kongo a oblast Velkých jezer. EP pozměnil návrh
Komise i doporučení Výboru pro mezinárodní obchod EP. Poslanci požadují nad rámec původního návrhu
Komise (který počítal s auto-certifikací), aby hutě a rafinérie podléhaly povinným, nezávislým auditům
prováděným třetí stranou, zaměřeným na pokyny „náležité péče“ definované OECD.

