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VÝBOR LIBE: MEZIPARLAMENTNÍ JEDNÁNÍ: „DEMOKRATICKÝ DOHLED NAD ZPRAVODAJSKÝMI SLUŽBAMI V EU“
Výbor Evropského parlamentu pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci LIBE pořádal
meziparlamentní výborové jednání ve dnech 28. - 29. 5 spolu s Výborem belgické Sněmovny
reprezentantů odpovědným za sledování Stálých výborů P a I, Panelem německého Spolkového
sněmu pro parlamentní dohled a Výborem italského parlamentu pro bezpečnost republiky
(COPASIR). Zasedání bylo tzv.: “in camera“ (neveřejné) a navazovalo zejména na usnesení
Evropského parlamentu ze dne 12. března 2014, o programu NSA (USA) na sledování, dále programu
sledování, sledovacích orgánů v různých členských státech a jejich dopad na základní práva občanů
EU i na transatlantickou spolupráci v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí. Úvodní slovo přednesl
předseda výboru LIBE a dřívější zpravodaj tisku EP na téma „Šetření ve věci elektronického
hromadného sledování občanů“ C. Moraes. Diskuse probíhala o nastavení a podpoře spolupráce mezi
vnitrostátními orgány v oblasti zpravodajských služeb a dohledu nad těmito službami. Orgány
zpravodajských služeb spadají do působnosti členských států a dle čl. 4 odst. 2 Smlouvy o EU
nesou také členské státy výlučnou odpovědnost za národní bezpečnost. Řešily se podmínky nezbytné
pro fungování dohledových výborů (trvání, složení, rozsah vyšetřovacích pravomocí atd.),
nejčastějšími problémy (např. přístup k utajovaným informacím, předvolávání svědků, zveřejňování
zpráv atd.) Nedávné události poukázaly na skutečnost, že je nezbytné zvýšit spolupráci mezi
vnitrostátními zpravodajskými službami a jejich příslušnými orgány dohledu v celé Unii. Na
nezbytnost zlepšení spolupráce a výměny informací mezi jednotlivými členskými státy jednoznačně
poukazuje také rozvoj strategie vnitřní bezpečnosti EU. Ačkoli předcházení takovým bezpečnostním
hrozbám, jako jsou teroristické útoky, zůstává ve výlučné pravomoci jednotlivých států, stíhání
těchto činů vyžaduje právní a soudní spolupráci, jak výslovně uznává článek 83 SFEU. Zvýšená
mobilita v rámci Evropy a další rozvoj internetového prostředí navíc vyžadují užší spolupráci mezi
členskými státy. Podklady a podrobnější zpráva je v režimu Catham House Rules (nelze zmínit osoby
z jednání, ani jejich příslušnost) dostupná na vyžádání na oddělení OEU.
SEZNAM 89 V RUSKU NEŽÁDOUCÍCH OSOB: OBSAHUJE ČTYŘI ČECHY
Seznam uvádí osoby, kterým nebude umožněn vstup na území Ruské federace, měl být předán několika
ambasádám států EU a zveřejnila jej finská televize. Z ČR je na seznamu europoslanec J. Štětina, poslanci:
M. Ženíšek a K. Schwarzenberg, a bývalý eurokomisař Š. Fühle. Více než 20 osob je z politických
uskupení Křesťanských demokratických stran (frakce EPP). Nejvíce osob (18) je z Polska. Již dříve (25. 9.
2014) nebyla vpuštěna do Ruska Rebecca Harms, spolupředsedkyně frakce Evropských Zelených (držena
na moskevském letišti 4 hodiny) - nyní je na aktuálním seznamu také. Naposledy minulé pondělí
protestovalo Německo proti nevpuštění Karla-George Wellmanna (poslance Spolkového sněmu z
CDU/CSU, vede skupinu přátel Ukrajiny ve Spolkovém sněmu). V úterý v reakci na informaci o seznamu
předseda Europarlamentu M. Schulz informoval ruského ambasadora při EU že: „jestliže ruské úřady
nedokázaly zajistit transparentnost ve svých rozhodnutích v souladu s mezinárodním právem a právními
povinnostmi, a cíleně umožnit jednotlivcům právo na obhajobu a odvolání, se domnívá, že je nyní oprávněn
přijmout vhodná opatření v reakci.“ Až do zrušení černé listiny Ruskem EP omezuje volný vstup do budov
pro ruského velvyslance a dalšího ruského diplomata. Poslancům Státní dumy a Rady federace
(dolní a horní komora ruského parlamentu) budou posuzovány žádosti o vstup případ od případu. Dále EP
pozastavil spolupráci za EU: Výbor pro parlamentní spolupráci EU-Rusko. Součástí sankcí EU vůči Rusku ze
dne 12. 9. 2014 je rozšíření zákazu vstupu na území EU celkem 119 ruským politikům a obchodníkům (sankce proti
Rusku musí být řešeny a případně prodlouženy nejpozději v červenci). Ruský seznam nežádoucích osob na vyžádání
na oddělení OEU.
VÝBOR TAXE - DAŇOVÁ PRAVIDLA: VEŘEJNÉ SLYŠENÍ A WORKSHOP
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Tento týden pořádal výbor TAXE Veřejné slyšení o mezinárodním rozměru rozhodnutí o daňovém režimu a
dalších opatřeních. Následně další den navazoval Workshop o daňových otázkách. Několik poslanců EP
vyjádřilo zvláštní podporu francouzskému novináři E. Perrinovi, který je trestně stíhán v Lucembursku pro
odhalení tajných rozhodnutí o daních. Poslanci Výboru již debatovali s komisařkou pro hospodářskou
soutěž M. Vestager dne 5. května. Na otázku, proč Komise tak dlouho nekonala, komisařka upozornila na
nedostatečný pokrok v rozhovorech mezi členskými státy EU. Ty se musí v daňových otázkách shodnout
jednomyslně. Komisařka uvedla, že pokud nezískají od států potřebné informace v aktuálních
vyšetřovaných kauzách (viz níže), může Komise zahájit řízení pro porušení práva. Také zmínila, že EU
potřebuje společný konsolidovaný základ daně (CCCTB). Evropská komise 18. března předložila soubor
daňových opatření ke zvýšení transparentnosti, který je součástí jejího avizovaného plánu boje proti vyhýbání
se daňovým povinnostem ze strany podniků a škodlivé soutěži v oblasti daní v EU. Příští zasedání TAXE se
bude konat s pozváním zástupců národních parlamentů 17. 6. 2015 v Europarlamentu v Bruselu
s názvem "Agresivní daňové plánování a demokratická kontrola: úloha parlamentů".

*Zvláštní výbor EP TAXE: Výbor pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem, byl ustaven

12. února 2015 na dobu šesti měsíců (může být prodloužena). Mezi 45 členy výboru jsou čeští europoslanci L. Niedermayer
(TOP 09 a Starostové/EPP) a P. Ježek (ANO/ALDE). V čele s francouzským předsedou A. Lamassourem (Les Républicains
/EPP- Evropské lidové strany) má výbor TAXE zkoumat podezření, že některé členské státy uplatňovaly zvláštní
daňové režimy, kterými zvýhodňovaly nadnárodní korporace - zpětně od roku 1991. Zájem veřejnosti o tyto daňové
praktiky vzrostl zejména poté, co se objevila různá odhalení v médiích a Evropská komise zahájila několik šetření, týkajících
se Lucemburska (Fiat a Amazon), Irska (Apple), Nizozemska (Starbucks) a Belgie. Předseda Komise Juncker byl v době
uzavírání sporných lucemburských preferenčních daňových dohod lucemburským předsedou vlády - nejdéle sloužícím v
historii Evropské unie ( 1995-2013), současně s funkcí premiéra zastával i ministerské úřady financí a práce, posléze i
zahraničí. Dne 15. července 2014 jej Evropský parlament (EP) zvolil novým předsedou Evropské komise,nicméně EP zamítl
v reakci na lucemburskou kauzu „LuxLeaks“ dne 27. 1. 2014 velkou většinou návrh na vyslovení nedůvěry Komisi v čele
s Junckerem. Jean-Claude Juncker při mimořádné rozpravě na plénu EP v listopadu 2014 zdůraznil, že lucemburská daňová
rozhodnutí nebyla nezákonná. Připustil však, že “v Lucembursku pravděpodobně došlo k určité míře vyhýbání-se placení
daní, jako je tomu v jiných zemích EU. Potýkáme se s tím všude v Evropě, protože v Evropě neexistuje dostatečná
harmonizace daní,” uvedl. Pokud ovšem daňové výhody získávají selektivně např. pouze určité nadnárodní firmy, mohlo by
se jednat o nedovolenou státní podporu. Snížení daňové zátěže dává firmě konkurenční výhodu. Na plenárním zasedání dne
25. 3. 2015 dále proběhla na toto téma rozprava s komisařem Moscovicim. Souhlasil s poslanci, že rozdíly mezi
vnitrostátními daňovými předpisy vedou ke fragmentaci jednotného trhu EU. Poslanci vyzvali k placení daní v místě vzniku
zisku, byl zmíněn opět návrh na CCCTB. Komise předloží do konce roku 2015 analýzu daňové situace v Evropě.

