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REFERENDUM V DÁNSKU NA OPT-OUT NA OBLASTI SPRAVEDLNOSTI A VNITŘNÍCH VĚCÍ: výsledek referenda s 72% účastí
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ze dne 3. prosince vyzněl poměrně jasně: 53,1% hlasů proti zapojení-se Dánska v oblasti spravedlnosti a vnitřních
věcí, 46,9% pro zapojení-se v rámci tzv. Opt- in (viz. „O čem se mluví“ pátek 25. září 2015). Výsledek referenda je
vnímán jako vítězství euroskeptické Dánské lidové strany (Dansk Folkeparti/ v EP členem frakce Evropských
konzervativců a reformistů ECR - za ČR europoslanci Zahradil a Tošenovský), rudo-zelené aliance a liberální aliance.
Liberální strana Venstre (ze které pochází dánský premiér Lars Løkke Rasmussen), Liberální alliance, spolu se
Sociální demokracií, Sociálně-liberální stranou, Socialistickou lidovou stranou, Alternativou a Konzervativní stranou
podporovaly volbu zachování stavu. Kampaň pro zapojení-se získala největší podporu v hlavních městech, zatímco
vítěznému „NE" dominovala menší města a venkovské oblasti. Nyní se rozeběhnou kola jednání mezi dánskou vládou
a Bruselem k vyvození důsledků referenda (Dánsko by mělo opustit EUROPOL, nestanoví-li případná zvláštní dohoda
s Komisí, Radou a Evropským parlamentem jinak). V dánském mediálním prostředí jsou uvedeny následující hlavní
důvody pro výsledky hlasování v referendu: obavy o převod další oblasti suverenity do rozhodovacích pravomocí
institucí EU, "ne" další evropské integraci a všeobecná nedůvěra v evropskou byrokracii.
REFORMA VOLEBNÍHO PRÁVA EVROPSKÉ UNIE PRO VOLBY DO EUROPARLAMENTU V ROCE 2019: nelegislativní
iniciativa k reformě volebního práva Evropské unie (zpravodajka předsedkyně výboru AFCO Hübnerová (EPP, PL) a
německý poslanec Jo Leinen (S&D) byla odhlasovaná Výborem pro ústavní záležitosti AFCO dne 28. 9. 2015. Zpráva
byla na plénu EP s úpravami schválena na druhý pokus dne 11. listopadu a následně postoupena Radě, ovšem
dosud nikoli národním parlamentům. Nezdá se, že si EP uvědomuje právní a institucionální důsledky tohoto
usnesení. Právní služba EP teprve nyní zvažuje, zda usnesení má podléhat kontrole subsidiarity. Toto usnesení, v
podstatě legislativní návrh, by ale měl být předmětem přezkoumávání subsidiarity a poslán národním parlamentům
bezprostředně po přijetí, a to v souladu s Protokolem 2, připojeným ke Smlouvě o EU a Smlouvě o fungování EU
(článek 4, odstavec 4, říká: "Po přijetí legislativních usnesení Evropského parlamentu a postojů Rady je tyto orgány
postoupí vnitrostátním parlamentům"). Předložená reforma volebního práva (v platnosti od roku 1976) byla
odhlasována poměrně těsně /viz níže/. Cíle reformy pro volby do Evropského parlamentu v roce 2019 jsou mj.:


zavést povinný minimální práh mezi 3% a 5% pro zvolení do EP pro země, které mají jeden volební obvod, či více než
26 míst v EP (ČR a devět zemí má stanoveno 5 %, tři země 4 %, jedna 3 %, jedna 1,8 % a zbývajících 14 zemí nemá žádný
práh). Změnu podporovali frakce EPP, S&D a ALDE, bude se ve výsledku týkat Španělska a Německa.

doporučení členským státům, aby zvážily, jak harmonizovat minimální věk voličů na 16 let (tak, jak je tomu
v Rakousku, proti frakce EPP a ECR)

i když státy EU si mají možnost nakonec opět zvolit datum voleb (neprošlo navrhované jednotné datum), EP vybízí
členské státy, aby v této otázce usilovaly o dosažení shody (v rámci volebního období se v roce 2014 volilo v průběhu čtyř
dní, v ČR (jako jediné zemi EU) v průběhu dvou dní), pro zajímavost - volební účast povinná v: Belgii, Kypru, Řecku a
Lucembursku), poslanci navrhli jednotné ukončení hlasování ve všech členských státech večer v neděli ve 21:00
SEČ, a vyzývají, aby byl ve všech členských státech dodržován zákaz předčasného oznámení výsledků voleb (tzv.
„exit polls“)- aby se neovlivňovaly výsledky v zemích, kde volby dosud probíhají;

zavedení práva volit ve volbách do EP pro všechny občany EU, kteří žijí mimo území EU= možnost volit ze
zahraničí: elektronické hlasování přes internet či emailem, možnost hlasování poštou (nelze zatím žádným
způsobem v ČR, Irsku, Slovensku a Maltě), prostřednictvím ambasády nemohou volit dále ani občané Rakouska, Belgie,
Německa, Lotyšska, Lucemburska, Nizozemí, Portugalska a Británie, nicméně v Británii a Nizozemí lze volit delegovaně a
v ostatních z vyjmenovaných zemí korespondenčně),

EP považuje za vhodné zřídit evropský volební orgán, který by mohl být pověřen soustřeďováním informací
o volbách do EP, přičemž by dohlížel na pořádání voleb a usnadňoval by výměnu informací mezi členskými státy; mj.
pro výměnu informací o občanech Unie, kteří mají dvojí občanství, a těch, kteří žijí v jiném členském státě, aby se předešlo
dvojímu hlasování v různých členských státech.
Kandidatury do Evropského parlamentu a na předsedu Komise:

seznam kandidátů na europoslance by měl být hotov 12 týdnů před volbami (nyní se liší dle států: 17 až 83 dnů);

EP doporučuje, aby vnitrostátní strany uskutečnily demokratické hlasování pro výběr svých kandidátů;

zdůrazňuje, že je zapotřebí dosáhnout vyváženého zastoupení na seznamech kandidátů - kandidátní listina pro
volby do Evropského parlamentu musí zajišťovat rovnost žen a mužů;

hlavní kandidáti na předsedu Komise tzv. „Spitzenkandidaten“ mají evropské politické strany nominovat také 12
týdnů před volbami (vedoucí kandidáti na funkci předsedy Komise by měli být kandidáty ve volbách do Evropského
parlamentu); Rada k tomuto uvádí: Rada jednomyslně rozhoduje o zavedení společného volebního obvodu, v němž každá
skupina spřízněných politických stran uvede na prvním místě kandidátní listiny svého kandidáta na funkci předsedy
Komise (Lisabonskou smlouvou parlament obdržel právo předsedu EK zvolit namísto pouhého vyslovení souhlasu).
Zpráva byla podpořena EPP, S&D a ALDE. Zelení, GUE/NGL, ECR, EFDD a ENF volili proti. Navržené reformy byly
odhlasovány poměrně těsně 315 hlasy pro, 234 proti, 55 se zdrželo. Za ČR hlasovali PRO: Charanzová (ANO/ALDE), Ježek
(ANO/ALDE), Keller (ČSSD/S&D), Niedermayer (Top09/EPP), Poche (ČSSD/ S&D), Polčák (EPP), Svoboda (KDU-ČSL/EPP),
Telička (ANO/ALDE), Zdechovský (KDU-ČSL/EPP), Šojdrová (KDU-ČSL/EPP), Štětina (Top09/EPP). PROTI: Mach
(Svobodní/EFDD), Maštálka (KSČM/GUE-NGL), Pospíšil (Top09/EPP), Ransdorf (KSČM/GUE-NGL), Tošenovský (ODS/ECR),
Zahradil (ODS/ECR). Zdržela se hlasování: Sehnalová (ČSSD/S&D), neúčastnila se jednání: Konečná (KSČM/ GUE-NGL),
nehlasovali: Dlabajová (ANO/ALDE), Poc (ČSSD/S&D). Hlasování viz zde, usnesení zde.

EVROPSKÁ KOMISE ve středu 9. 12. představila v souladu s agendou jednotného digitálního trhu akční plán
k modernizaci autorského práva EU a návrh nařízení k umožnění přeshraničního přenosu digitálního obsahu
jako např. filmy, elektronické knihy atp. pro dočasné pobyty občanů EU mimo původní zemi. Místopředseda EC pro
jednotný digitální trh A. Ansip: „Před sedmi měsíci jsme slíbili rychlé vytvoření jednotného digitálního trhu. Dnes
předkládáme první návrhy. Chceme zajistit přenositelnost obsahu přes hranice. Lidé, kteří si legálně koupí obsah – filmy,
knihy, přenosy fotbalových zápasů, televizní seriály – musí mít možnost si jej vzít s sebou, kamkoli se v Evropě vydají.“

Dále tzv. digitální kontrakt: návrhy dvou směrnic: poskytování digitálního obsahu (jako je streaming hudby) a prodej
zboží po internetu (např. nákup oblečení on-line). Komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů V.
Jourová: „Navrhované směrnice dají spotřebitelům důvěru nakupovat v jiných zemích a zjednoduší podmínky pro všechny
společnosti, zejména malé a střední podniky, které prodávají zboží a služby po internetu do ostatních zemí Evropy. Technické
překážky jednotného digitálního trhu odstranil internet, překážky právní chceme odstranit pomocí těchto návrhů o digitálních
smlouvách.“ Vyjednavači EP, Rady a Komise se dohodli také na znění PRVNÍ SMĚRNICE O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI.
Deset zemí eurozóny se v úterý 8. 12. dohodlo o některých aspektech HARMONIZOVANÉM DANĚ Z FINANČNÍCH TRANSAKCÍ
FTT zbývajících otázky (včetně daňových sazeb) se předpokládají dořešit do poloviny příštího roku.
Čtyřicet let SPOLUPRÁCE AKT-EU, migrace, povolební situace v Burundi i COP21 byly mezi tématy jednání europoslanců a
zástupců z národních parlamentů Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU (společného parlamentního shromáždění
EU a zemí Afriky, Karibiku a Pacifiku ACP/AKT), na jeho 30. zasedání, které proběhlo v Bruselu ve dnech 7. - 9. 12. 2015.
EUROSTAT: v roce 2014 uskutečnily firmy nacházející se v EU 17% z celkového obratu z prodejů jiným podnikům nebo
spotřebitelům elektronicky, ve srovnání s 12% v roce 2008. Podíl jednotlivců ve věku 16 až 74, kteří si objednali zboží

nebo služby pro soukromé použití přes internet se průběžně zvyšuje, z 30% v roce 2007 na 53% v roce 2015.
Podrobnější zprávy vždy na vyžádání.

