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pátek, 26. února 2016
MINIPLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ, BRUSEL
POŽADAVEK NA STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST NOTÁŘŮ: KOMISE ŽALUJE ČR U SOUDNÍHO DVORA EU
Dle názoru Komise je taková podmínka státní příslušnosti v rozporu s pravidly o svobodě usazování a nelze
ji odůvodnit článkem 51 Smlouvy o fungování EU, který se týká činností spjatých s výkonem veřejné moci.
Komise se v této věci již na Evropský soudní dvůr (ESD) v řadě případů obrátila. ESD dne 24. května 2011
rozhodl, že notáři v Belgii (C-47/08), Francii (C-50/08), Lucembursku (C-51/08), Německu (C-54/08), Rakousku (C53/08) a Řecku (C-61/08) veřejnou moc nevykonávají. Dne 1. prosince 2011 Soudní dvůr tento závěr potvrdil, pokud
jde o notářskou činnost v Nizozemsku. Soudní dvůr proto rozhodl, že podmínka státní příslušnosti,
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kterou uvedené země stanovily pro přístup k výkonu povolání notáře, není v souladu s právem EU.
Z uvedených rozsudků vyplývá, že musí existovat přímá a specifická spojitost činnosti notáře s výkonem
veřejné moci. V reakci na rozhodnutí ESD tyto členské státy své právní předpisy změnily a diskriminační
praktiky ukončily. Dne 10. září 2015 ESD rozhodl, že tentýž požadavek uložený v Lotyšsku (C-151/14) je
v rozporu s právem EU. Lotyšské právní předpisy byly nedávno změněny v souladu s rozsudkem. Komise
má za to, že činnosti vykonávané českými notáři se nijak významně neliší od činností, které ESD
posuzoval ve výše uvedených případech. Jelikož ČR na svém postoji trvá, rozhodla se Komise
postoupit věc Soudnímu dvoru EU (obdobně proti Maďarsku). Zdroj EC.
KOMISE ZVEŘEJNILA DNE 22. ÚNORA PŘÍRUČKU K ČERPÁNÍ FONDU EFSI: Komise ve spolupráci s Evropskou
investiční bankou (EIB) v příručce vysvětluje, jak nejlépe kombinovat strukturální a investiční fondy s
Evropským fondem pro strategické investice (EFSI). O EFSI mohou požádat soukromé i veřejné subjekty.
Ve stejný den se v ČR uskutečnila mezinárodní konference: Investiční plán pro Evropu – nástroj pro
posílení hospodářského růstu, v rámci které bylo oznámeno otevření kanceláře Evropské investiční
banky v ČR. Na konferenci vystoupili evropská komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a
mužů V. Jourová, prezident Evropské investiční banky Werner Hoyer, 1. místopředseda vlády a ministr
financí A. Babiš, ministr průmyslu a obchodu J. Mládek, guvernér České národní banky M. Singer, výkonný
ředitel Evropského fondu pro strategické investice Wilhelm Molterer, zástupci obchodních komor zemí V4
a další. „Ačkoliv ekonomika EU již čtvrtým rokem mírně roste, roční míra investic je stále přibližně o 300 miliard eur
nižší než před krizí. I proto vznikl tzv. Investiční plán pro Evropu. Jeho cílem je napumpovat do ekonomiky až 315
miliard eur během tří let. Financování projektů, zejména v oblasti energetiky a dopravy, se již v jiných státech EU
rozběhlo. V České republice odstartovala iniciativa s podporou financování malých a středních podniků. Aby mohl i
český byznys maximálně tuto příležitost využít, zorganizovali jsme tuto konferenci ,“ uvedla komisařka Jourová.

Dle informací komisařky EFSI registruje žádost o financování čtyř projektů z ČR. (Více o EFSI viz O čem se
mluví 19. 6., 26. 6. a 2. 10. 2015).

BREXIT MŮŽE VÉST K CZEXITU: článek s tímto nadpisem byl vydán jako titulní zpráva dne 23. 2. na jednom
z hlavních Bruselských politických zpravodajských serverů Politico, citujíce českého premiéra B. Sobotku a
státního tajemníka pro evropské záležitosti při Úřadu vlády T. Prouzu. Citace byly ovšem vytrženy
z kontextu zprávy a rozhovoru pro ČTK ohledně výsledků Evropské rady. Celý článek Politico zde.
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MINIPLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ, BRUSEL: středeční debata europoslanců se týkala převážně výsledků Evropské

rady, o kterých europoslance osobně přišel informovat předseda Rady Tusk a také předseda Komise Juncker.
Poslanci ve čtvrtek schválili návrh zákona na přeměnu Evropské sítě služeb zaměstnanosti (EURES) s
celounijní databází uchazečů o zaměstnání a volných pracovních míst. Nový, chytřejší portál EURES by měl
životopisy automaticky zdarma přiřazovat k vhodným pracovním nabídkám. Všechny nabídky veřejných
úřadů členských států budou v rámci celé EU také automaticky dostupné na internetovém portálu. Text
zde. Dále byly prohlasovány zprávy výborů ECON, EMPL a IMCO (priority EP v oblasti hospodářské, sociální
a jednotného trhu). Prohlášení Komise o balíčku pro evropský semestr (včetně zpráv jednotlivých zemí)
bylo odloženo, protože EC dosud nepřijala svá rozhodnutí o evropském semestru. EUROPOSLANEC JAROMÍR
KOHLÍČEK (KSČM, GUE/NGL) byl potvrzen ve funkci (s platností ke dni 4. února) za zesnulého M. Ransdorfa.
MEZIPARLAMENTNÍ JEDNÁNÍ VÝBORU EP AFET (ZAHRANIČNÍ VĚCI) a jeho podvýboru SEDE (pro obranu a
bezpečnost) se uskutečnilo se zástupci s národních parlamentů v Evropském parlamentu dne 23. února.
Témata konference: Summit NATO ve Varšavě, Konflikty v regionu severní Afriky a Blízkého východu
(region MENA) byly diskutovány s Vysokou představitelkou Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní
politiku, místopředsedkyní Evropské komise F. Mogherini, dalšími panelisty byli předseda Národního
shromáždění Libanonu (šíitského vyznání) Nabih Berri, zvláštní představitel OSN pro Libyi M. Kobler a
generální tajemník NATO J. Stoltenberg. Z úst libyjského předsedy zazněla mj. opakovaně stížnost „Zásahy
cizích vlád, USA a dalších často nejsou v nejlepším zájmu obyvatel, snahy ovládat např. přírodní zdroje jsou
odsouzeny k nezdaru.“ Země se 4 mil. obyvatel má na svém území 1,4 mil. uprchlíků (de facto ½ občanů:

z toho 1,5 mil. jsou Syřané, 0,5 mil. Palestinci). Berri potvrdil vůli spolupracovat s EU na řešení problému
uprchlíků a poukázal na to, že Libye „nevyváží tento problém“. Komisařka Mogherini uváděla pozitivní
posuny, které se v migrační krizi odehrály – Kolumbie, Balkán (Bosna a Hercegovina – podala přihlášku do
EU minulý týden dne 15. 2.). S Tuniskem a Marokem podepsány speciální dohody o spolupráci. Sýrie:
oznámena (po zasedání v Mnichově dne 12. 2.) dne 22. 2. dohoda, která mj. již umožnila vjezd 114
nákladních aut s pomocí do 4 z 5 humanitárně ohrožených oblastí konfliktu. EU zaslala do Sýrie 2/3
z celkového objemu finanční pomoci. „Naše role není vojenská, ale politická a humanitární“ uvedla Mogherini. V
Sýrii dále spočívá v pracích na ukončení ozbrojeného konfliktu a násilí. „EU se v rámci jednání v Sýrii snaží
deeskalovat napětí, aby se v Sýrii nevedla zástupná válka mezi regionálními hráči (Turecko, Spojené arabské
emiráty, Irán)“. Na dotaz upřesnila, že „Asad nemůže být v budoucnosti vlády, protože v zemi byla pět let občanská
válka.“ K otázce Kurdů: „EU odsuzuje jakýkoli trestný čin a považuje PKK za teroristickou organizaci, EU
nepodporuje žádné separatistické tendence v Turecku, Iráku ani Sýrii“. Dále prostřednictvím svěřeneckých fondů

a dlouhodobých investic zejména v zemích SAHELu pomáhá EU zmírňovat migrační krizi v tranzitních
zemích a zemích původu. Zmínila, že na základě žádosti bude NATO zasahovat v Egejském moři, role NATO
je zde asistenční. Také citovala zprávu Komise (viz O čem se mluví 12. 2. 2016). GT Stoltenberg uvedl, že síly
NATO budou zachraňovat uprchlíky v Egejském moři a vracet je do Turecka. Senát byl na tomto jednání
reprezentován F. Bublanem, předsedou Výboru pro zahraničí, obranu a bezpečnost (PSP K.
Schwarzenbergem, předsedou Zahraničního výboru).

