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Dnem 1. července začalo předsednictví Lucemburska v Radě, vystřídalo tak Lotyšské předsednictví. Prvním
meziparlamentárním jednáním pod novým předsednictvím bude setkání předsedů výborů národních
parlamentů, zabývajících-se evropskou agendou - tzv. malý COSAC - ve dnech 12. - 13. července
v Lucemburku. Lucembursko si zvolilo pro předsednictví sedm hlavních priorit: povzbudit investice k
obnovení růstu a zaměstnanosti, prohloubit sociální rozměr Evropské unie, vyrovnat se s migrací včetně
otázek svobody, práva a bezpečnosti, oživit jednotný trh s důrazem na jeho digitální rozměr, zasadit
evropskou konkurenceschopnost do světového i transparentního rámce, podporovat udržitelný rozvoj a posílit
přítomnost Evropské unie v celosvětovém kontextu. Program Lucemburského předsednictví vychází z

několika dokumentů: klíčových priorit EU přijatých Evropskou radou (premiéry a prezidenty států
EU) dne 26. a 27. června 2014, priorit předsedy Komise Junckera (tak, jak je představil
Europarlamentu), pracovního programu Komise pro rok 2015, a programu třech po sobě jdoucích
předsednictví Itálie-Lotyšska-Lucemburska (18ti měsíční program Rady). Po Lucembursku (červenec–
prosinec 2015) bude následovat předsednictví Nizozemska (leden–červen 2016) a následně Slovenska
(červenec–prosinec 2016). Lucembursko, jako jeden ze zakládajících členů EU, se ujímá předsednictví již po
dvanácté. V předsednictví Rady se členské státy EU střídají vždy po 6 měsících. Během tohoto 6 měsíčního
období předsednictví řídí zasedání na všech úrovních Rady.
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Dne 7. července 2015 v rámci plenární debaty o přezkumu lotyšského předsednictví Rady byla opět řešena
hlavně situace v Řecku. Nicméně lotyšská premiérka STRAUJUMA připomenula problematické události
za doby předsednictví (teroristické útoky, migrace, Ukrajina, Řecko…), ale hlavně úspěchy: dosažení
dohody o Evropském fondu pro strategické investice EFSI (tzv. Junckerův balíček), pokrok v energetické
unii a energetické politice i politice změny klimatu (příprava na konferenci v Paříži), dále pokračující práce
na klíčových legislativních aktech ohledně jednotného digitálního trhu (obecný přístup k nařízení o
ochraně údajů, prozatímní dohodu s Evropským parlamentem na postupném ukončení roamingových
poplatků, atd.), přípravě politické reakce na aktuální problematiku migrace, vyjednáváním TTIPu.
Předsednictví potvrdilo trvalou podporu EU zemím Východního partnerství, jak bylo zdůrazněno na
summitu v Rize. Prezident Komise Juncker poblahopřál předsednictví za jeho tvrdou práci a jeho výkon i za
současných okolností. Pokud jde o Řecko, Juncker vyjádřil přesvědčení, že "Grexitu" je třeba se vyhnout.
Ohledně nadcházejícího večerního summitu poznamenal, že je důležité pochopit situaci a obnovit řádný
proces jednání. V závěru k řecké otázce zopakoval, že EU musí spolupracovat na vyřešení této krize s
přihlédnutím ke stanoviskům dalších 18 demokracií v eurozóně.
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Rozpravy na plénu dne 8. července se účastnil předseda Evropské rady Tusk, předseda Komise Juncker a
poprvé do Europarlamentu pozvaný řecký premiér Tsipras. Diskuse navazovala na jednání eurosummitu i
Evropské rady ze začátku tohoto týdne, kdy Řecko dostalo na vypracování detailního programu reforem
čas do půlnoci 9. července - dle dostupných zpráv dodrželo. Návrh reforem (zde) má prohlasovat dne 10.7
řecký parlament. Následně by do neděle měli zhodnotit předložené návrhy: euroskupina (setkání v sobotu
v 16h v Bruselu) a zástupci EU institucí i Mezinárodního měnového fondu (MMF), na neděli 12. července je
avizována Evropská rada. Krátké shrnutí debaty a názorů politických skupin zde, případně na vyžádání.
Řecko dluží celkem více než 320 mld. eur (175 % HDP), státům eurozóny 53 mld. eur, Evropské centrální bance 27 mld. eur,
MMF 20 mld. eur. Dále také jednotlivým zemím, nejvíce Německu (68 mld. eur), Francii (44 mld. eur) a Itálii (38 mld.).
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Po odložení doporučení k vyjednávání dohody Transatlantického obchodního a investičního partnerství
TTIP za EP pro Komisi na minulém plenárním zasedání ve Štrasburku a následném řešení pozměňovacích
návrhů v pověřeném výboru INTA, se plénum EP dne 8. července shodlo na novém pozměněném znění.
Předchozí stažení doporučení z programu bylo učiněno předsedou EP Schulzem (S&D) pravděpodobně z
důvodu nejednotnosti názoru ve frakci S&D na část TTIPu - arbitrážní soudy ISDS. Tím pádem by možné
prohlasování doporučení k TTIPu plénem EP mohlo proběhnout pouze malou nadpoloviční většinou –
nebyl by to tedy za EP silný mandát. V konečném znění mandátu Europarlamentu k vyjednávání TTIPu
poslanci schválili pozměněnou část o ISDS: požadují zavedení nového soudního systému, který by nahradil
ISDS se soukromými arbitry. V rámci tohoto systému by měli být soudci jmenováni veřejně a měl by
existovat také mechanismus odvolání. Veřejné služby musí být vyňaty z rozsahu působnosti obchodní
dohody, zeměpisná označení Unie musí být důsledně ochráněna a citlivé zemědělské a průmyslové výrobky
EU by měly požívat zvláštních ochranných opatření. Mělo by dojít k vzájemnému uznávání rovnocenných
norem. V oblastech, kde mají USA odlišné normy (povolování chemikálií, geneticky modifikovaných
organismů, používání hormonů u skotu apod.) k dohodě dojít prý nemůže. "Požadujeme transparentnější
proces, robustní práva pracovníků a ochranu osobních dat i veřejných služeb. Trváme na tom, že právo
zákonodárců na obou stranách Atlantiku nesmí být podkopáno soukromými rozhodčími soudy či jinými
orgány" řekl na tiskové konferenci pro schválení mandátu zpravodaj tisku Bernd Lange (S&D)."Bude-li
nakonec dohoda špatná, pak ji zamítneme. Bude-li dobrá, budeme pro ni hlasovat." "Dnešním
hlasováním je vyslán signál, že starý systém řešení sporů by neměl a nemůže být reprodukován v TTIPu –
dnešní výzva Parlamentu ohledně " nového systému" musí být a bude vyslechnuta," řekla k tomu komisařka
Malmström. Hlasování na plénu EP: pro 436 (61% přítomných) / proti 241 (21%) / zdrželo se 32 (5%).
86% europoslanců hlasovalo dle názoru jejich frakce (politického uskupení). Za frakce hlasovali
jednoznačně proti europoslanci: GREENS/EFA, GUE/NGL, ENF Marine Le Pen a téměř všichni poslanci ECR
i Faragovy EFDD*. Jednoznačně pro: EPP (200 pro/2 proti) a ALDE (56 pro/1 proti), S&D pro 116/proti 56,
nezařazení 12 proti/1 pro. Z českých europoslanců hlasovali proti doporučení EP europoslankyně a
europoslanci za KSČM-frakce GUE/NGL: K. Konečná, J. Maštálka, M. Ransdorf, dále z frakce S&D J.
Keller, z frakce EFDD P. Mach. Hlasování se týkalo doporučení pro vyjednávání, konečnou podobu TTIPu,
až bude dojednána, bude opět schvalovat EP i Rada. Desáté kolo jednání mezi EU a USA o TTIPu se
uskuteční v Bruselu ve dnech 13. - 17. července.
*GREENS/EFA=Zelení, GUE/NGL= Evropská sjednocená levice a severská zelená levice, ENF=Evropa národů a svobod, ECR=Evropská
konzervativní a reformní skupina, EFDD=Evropa svobody a přímé demokracie, S&D=socialisté a demokraté, ALDE=liberálové a
demokraté, EPP=křesťanští demokraté

