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O ČEM SE MLUVÍ: STRUČNÝ TÝDENNÍ VÝBĚR UDÁLOSTÍ EU
pátek, 29. května 2015
VÝBOR INTA PROJEDNÁ OSUD 116 POZMĚŇOVACÍCH NÁVRHŮ K TTIP
Po velmi kontroverzním rozhodnutí o odložení hlasování o zprávě s mandátem EP pro
vyjednávání smlouvy TTIP předsedou EP M. Schulzem na minulém plenárním zasedání EP se
bude konat dne 29. června v Bruselu mimořádné zasedání Výboru pro mezinárodní
obchod INTA, aby rozhodl o osudu 116 pozměňovacích návrhů k návrhu doporučení
Evropského parlamentu k TTIPu. Hlasování bude předcházet debata, která začne v pondělí 29.
června v 16:30. Zástupci jednotlivých frakcí ve Výboru INTA se tak dohodli dne 15.6. Hlasování
má za cíl rozhodnout, zda 116 pozměňovacích návrhů má být hlasováno plénem parlamentu
jako celek. Pro hlasování o konkrétních návrzích, či žádostech o dílčí nebo oddělené hlasování na
plénu, musí tyto být podpořeny nejméně pěti europoslanci z výboru INTA. O opětovném
hlasování o TTIP mandátu na plénu (v červenci, září – pesimisté z EP předpovídají listopad)
musí rozhodnout Konference předsedů (předsedové politických frakcí a předseda EP).
NOVÁ FRAKCE V EP: MARINE LE PEN
Během tzv. miniplenárního zasedání dne 24. června 2015 bude Evropský parlament rozhodovat
o ustavení nové politické frakce EP "Evropa národů a svobod". Marine Le Pen a dalších 35
krajně pravicových poslanců z Itálie, Rakouska, Polska, Velké Británie a Belgie se spojilo
k vytvoření tohoto osmého politického uskupení v EP (k ustavení je třeba nejméně 25
europoslanců). Další podmínka utvoření politické skupiny – europoslanci z nejméně čtvrtiny
členských států - byla dodržena účastí dvou polských poslanců a britské J. Atkinson (vyloučena
z UKIP (frakce EFDD) v březnu kvůli skandálu ve výdajích). Frakce je tvořena: francouzskou
Fronte Nacional (Marine Le Pen), nizozemskou Partij voor de Vrijheid PVV Geerta Wilderse,
italskou
Lega Nord, rakouskou Freiheitliche Partei Österreichs (FPOe) a vlámskou
nacionalistickou Vlaams Belang spolu s polskou Kongres Nowej Prawicy a poslankyní britské
UKIP (paní J. Atkinson). Předsednictvo tvoří spolu 1. předsedkyně M. Le Pen (FR) a 2. předseda
M. de Graaf (NL), místopředsedové: H. Vilimsky (Rakousko), M. Salvini (Itálie), M. Marusik
(Polsko), J. Atkinson (VB). Krajně pravicový maďarský Jobbik a řecký Popular Association –
Golden Dawn zůstávají s celkem šesti europoslanci zatím mimo tuto frakci.
EFSI/ JUNCKERŮV BALÍČEK, SLOVENSKO SE ZAPOJÍ 400 MILIONY EUR
Slovensko je sedmým státem EU, který se rozhodl přispět (400 milionů eur) na projekty
financované prostřednictvím Evropského fondu pro strategické investice (EFSI) ještě před tím,
než EFSI začne fungovat. Po Německu, které oznámilo záměr investovat 8 mld. eur v únoru,
spolu se Španělskem (1,5 mld. eur), následovala v březnu Francie (8 mld. eur) a Itálie. V dubnu
se připojilo Lucembursko (80 mil. eur) a 21. dubna taktéž zatím poslední Polsko (8 mld. eur).
Transfery budou uskutečněny prostřednictvím národních podpůrných bank. Investiční plán pro
Evropu s celkovým plánovaným rozpočtovým dosahem 315 mld. eur, jehož je EFSI základním
pilířem, je jedním z prioritních plánů Evropské komise pod vedením Jean-Claudea Junckera.
Předseda Komise Juncker představil Investiční plán podrobněji již po necelých třech týdnech
v úřadě dne 26. listopadu 2014. Slovenský ministr financí nyní oznámil záměr investice do EFSI
při návštěvě místopředsedy Komise J. Katainena na Slovensku dne 15. 6.
S ohledem na závěry Evropské rady z prosince 2014, Komise dne 13. ledna 2015 přijala
legislativní návrh EFSI, následně 10. března návrh schválily jednomyslně členské státy na
Evropské radě. Europarlament prohlasoval návrh v dotčeném výboru 20. dubna, 28. května bylo
dosaženo politické dohody. Tento týden na společné schůzi výbory pro rozpočet (BUDG) a pro
hospodářství a měnu (ECON) opětovně EFSI konzultovaly, následně byl dne 17. června
informován Výbor pro rozpočtovou kontrolu CONT ohledně celkového stavu jednání EFSI.
Očekává se schválení ministry financí dne 19. června na radě ECOFIN v Lucemburku a následné
plenární hlasování EP by mělo návrh potvrdit (na svém miniplenárním zasedání v Bruselu) dne
24. června. Část europoslanců ale stále nesouhlasí s částečným financování EFSI z výzkumného
programu Horizon 2020 resp. CEF. Pokud vše proběhne v předpokládaných termínech, měl
by začít fungovat fond EFSI od září tohoto roku. Evropská investiční banka (EIB), která je
hlavním strategickým manažerem Komise pro EFSI, již předběžně oficiálně předvybrala několik
projektů vhodných pro financování z EFSI.
BREXIT: SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ – REFERENDUM O VYSTOUPENÍ (BRITANIE-EXIT)Z EU
Po prvním čtení dne 28. května a druhém čtení dne 9. června následovala v britské Dolní
sněmovně (House of Commons) dvoudenní debata 16. června a 18. června. Dne 16. června
Sněmovna prodiskutovala následující: požadavek na dvojí většinu na zrušení (většina v celé
Velké Británii a většiny v každé ze čtyř částí konstituce); zadání dřívějšího data pro referendum
(tedy ještě před koncem roku 2016, nebo do července roku 2017); požadavek na zveřejnění
zprávy o důsledcích odchodu Británie z EU 10 týdnů před hlasováním; řízení o výdajích na obou
stranách. Jediné pozměňující návrhy, na kterých se poslanci shodli, byly tři vládní návrhy: jeden,
který stanoví, že hlasování nebude dne 5. května 2016 a dva technické (na výdajové limity a
prohlášení o nákladech). Ve čtvrtek 18. června následovala debata o oprávněnosti hlasování
v referendu: kdo je oprávněn hlasovat (např. zda se povolení vztahuje na občany zemí EU, kteří
žijí ve Velké Británii, nebo zda budou oprávněni hlasovat již 16 či 17-letí (kteří žijí ve Velké
Británii); povolení elektronického hlasování, apod. Při rozpravě v úterý 16. června britský
ministr pro Evropu uvedl, že další etapa debaty se bude konat nejdříve na podzim, aby
vláda mohla návrh konzultovat a předložit další pozměňovací návrhy k některým otázkám.

