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ZAČÁTEK KONCE PLATEB ZA ROAMING – VÝBOR ITRE
Dne 30. června 2015 po 12 hodinách vyjednávání dosáhli zástupci Lotyšského předsednictví a
Evropského parlamentu předběžné dohody o nových pravidlech pro ukončení poplatků za volání
mobilním telefonem, posílání krátkých textových zpráv SMS a používání datových služeb v zahraničí
(roaming) ke dni 15. června 2017. Nicméně, poskytovatelé roamingu budou moci uplatnit
"spravedlivou politiku užití", aby se zabránilo zneužívání užívání roamingu, jako je "permanentní
roaming", dohoda obsahuje tuto "fair use" klauzuli, která bude dodefinována. Provozovatelé budou
také muset mimo jiné poskytnout stejnou rychlost internetu domovským i roamingovým uživatelům.
Roamingové poplatky se sníží o tři čtvrtiny již od 1. května 2016, kdy začne platit trojice
stropů/maximální výše poplatků: 0,05 eur/minutu volání (cca 1,4 Kč/pokles z 19 centů), 0,02
eur/SMS (cca 50h, pokles z 6 centů) a 0,05 eur/megabyte dat (cca 1,4 Kč/ pokles z 20 centů) –
operátoři mohou samozřejmě nabízet služby i levněji. Dohoda rovněž stanovuje jasné záruky pro
otevřený přístup k internetu: každý má právo na přístup a distribuci informací i obsahu, užívat a
poskytovat aplikace a služby a používat koncová zařízení dle vlastního výběru, a to bez ohledu na jejich
umístění, původ nebo místo určení služeb, informací nebo obsahu. Další postup: Dohoda musí být ještě
prohlasována formálně výborem ITRE (výbor pro průmysl, výzkum a energetiku), plénem
Europarlamentu a dále členskými státy na Radě. Komise výsledek uvítala. Uzavření dohody by mělo
proběhnout následující půlrok během Lucemburského předsednictví. Výsledný text bude poté přeložen
do všech jazyků EU, po zveřejnění v Úředním věstníku oficiálně vstoupí v platnost.
PRACOVNÍ PROGRAM KOMISE 2015: KOMISE STÁHLA DVA NÁVRHY BLOKOVANÉ V PARLAMENTU A RADĚ
Jak je uvedeno v Pracovním programu 2015, Komise se rozhodla stáhnout legislativní návrhy, o nichž EP a
Rada nebyly schopné naleznout politickou dohodu, a nahradit je novými iniciativami v pracovním
programu 2016. Komise také potvrdila, že bude i nadále spolupracovat se zákonodárci na dohodě o dalším
návrhu, kde se politické diskuse výrazně prohloubily. Rada dospěla k závěru, že neexistuje žádná naděje na
pokrok v navrhované směrnici o mateřské dovolené. Je také nepravděpodobné, že další směrnice Šíření
údajů ze satelitního pozorování Země by mohla být přijata. Komise nyní formálně potvrdí Evropskému
parlamentu a Radě svůj záměr přistoupit ke stažení těchto dvou návrhů, a poté navrhne nové iniciativy.
Významného pokroku bylo dosaženo v návrhu nařízení o ekologické produkci a označování ekologických
produktů, takže Komise se rozhodla zachovat tento návrh. Ekologická produkce a označování
ekologických produktů: ačkoli šestiměsíční lhůta pro dosažení dohody o tomto návrhu rovněž nebyla
splněna, EP a Rada dosáhly významného pokroku a pracují na uzavření dohody. Rada přijala "Obecný přístup"
dne 16. června po intenzivních přípravných pracích, a Evropský parlament předložil návrh zprávy dne 7.
května. Začátek třístranných rozhovorů pro naleznutí kompromisu začne během Lucemburského
předsednictví. Komise se proto rozhodla návrh nestáhnout.
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Minulý týden Řecko nesplatilo Mezinárodnímu měnovému fondu (MMF) 1,55 mld. eur. Řecký splátkový
kalendář přehledně zde. V sobotu 27. června v 1:00 hodinu ráno řecký premiér Alexis Tsipras po
setkání řecké rady ministrů oznámil rozhodnutí vlády svolat referendum na den 5. července.* Po
zamítnutí prodloužení stávajícího záchranného plánu ministry financí eurozóny po termínu 1. 7. 2015 a
oznámení Evropské centrální banky (ECB), že k žádnému navýšení nouzového financování pro Řecko
nedojde, řecký premiér v neděli 28.6. večer oslovil řecké občany, aby oznámil, že banky budou i nadále
zavřeny po celý týden a výběry hotovosti budou omezeny do výše 60 euro / den (pro Řeky). Cizinců se toto
omezení netýká - rozhodnutí se nevztahuje na úvěrové a bankovní karty vydané v zahraničí. Výběry z
bankomatů se zahraničními bankovními kartami nejsou tedy předmětem omezení. V pondělí 29. června
2015 se odehrála mimořádná schůze Konference předsedů (politických skupin a předseda EP) včetně
předsedy Komise Jeana-Clauda Junckera ohledně Řecka. Zúčastnění volali po návratu k jednacímu stolu.
Juncker se poté vyjádřil k situaci v Řecku, uvedl konkrétní čísla, vyvracel některé, často zmiňované teze
(balíček úsporných opatření tentokrát neobsahuje požadavek na snižování mezd, žádné penzijní škrty). Ve
středu zveřejnil ministr financí Řecka Varoufakis stručné šestibodové vysvětlení konání referenda. S
volební účastí 62,5% hlasovalo v nedělním referendu v Řecku 61,31% voličů proti podmínkám,
předloženým v červnu zástupci euroskupiny (ES). Pro hlasovalo 38,68% voličů. Řecký ministr financí Yanis
Varufakis následující den rezignoval s odůvodněním, že byl informován o určité preferenci některých
účastníků ES ohledně (ne)jednání s ním, a také, že jeho odstoupení může být pro (řeckého) premiéra
potenciálně užitečné pro dosažení dohody. Nahrazen byl hlavním vyjednavačem s ES za Řecko Euklidisem
Tsakalotosem. Po referendu promluvil místopředseda Komise V. Dombrovskis na tiskové konferenci:
„Evropská komise bere na vědomí výsledek referenda v Řecku a respektuje demokratickou volbu řeckého lidu.
Komise je připravena pokračovat ve spolupráci s Řeckem. Ale Komise nemůže vyjednat nový program bez
mandátu od euroskupiny.“ Zmínil, že Evropa byla po boku řeckého lidu v době krize, a že evropští daňoví
poplatníci nabídli Řecku bezprecedentní finanční pomoc. Od roku 2010 bylo vyplaceno 184 mld. eur. Reformy
v Řecku byly často opožděné či provedené pouze částečně, což vedlo k dlouhodobé recesi a realizaci těžších
reforem později. Šéf ES (nizozemský ministr financí) Jeroen Dijsselbloem k referendu: „Tento výsledek je pro
budoucnost Řecka velmi politováníhodný. Pro oživení řeckého hospodářství, obtížné opatření a reformy jsou
nevyhnutelné. Nyní budeme čekat na iniciativy řeckých orgánů.“ Dle prohlášení Komise předseda Juncker
situaci konzultuje s členy eurozóny i ECB i ostatními vedoucími představiteli EU. Probíhá řada osobních i
telefonických konzultací. Předseda Evropské rady D. Tusk svolal na úterý 7. července na 18h
Evropskou radu, předseda Komise se spolu s předsedou ECB a předsedou ES v pondělí radili o dalším
postupu. Euroskupina projedná stav dále v úterý 7. července. Europoslanci budou na plénu Řecko
projednávat opět tuto středu 8. července a přizvali k jednání také řeckého premiéra i předsedu
euroskupiny. Řecko přijalo euro 1. 1. 2001.
*Podle čl. 44 řecké ústavy referendum o zásadní otázce vnitrostátních předpisů muselo být schváleno celkovou
většinou parlamentu, což se stalo následující den 28. 6. po dlouhé debatě v parlamentu (od poledne do 2:00
hodin ráno) bylo referendum prohlasováno vládní koalicí SYRIZA a Nezávislí Řekové a stranou Zlatý úsvit.
Celkem 178 poslanců hlasovalo pro schválení referenda, zatímco 120 poslanců hlasovalo proti referendu
(Nová demokracie, PASOK, Potami, Řecká komunistická strana), dva poslanci na hlasování chyběli.

