O ČEM SE MLUVÍ
středa, 29. června 2016 - I. část

Kancelář Senátu PČR
Oddělení pro EU

Určeno pro potřebu
senátorek
a senátorů

Všechny stručné
týdenní výběry
událostí EU
naleznete zde.

Modrý, podtržený
text značí hyperlink
s odkazem
na zmiňovaný
dokument.

MIMOŘÁDNÉ PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ K BRITSKÉMU REFERENDU DNE 28. 6. V BRUSELU
Kvůli bezprecedentnímu rozhodnutí členského státu vystoupit ze Společenství bylo poprvé svoláno
plénum takto na poslední chvíli (v pátek, 24. června). Zasedání se účastnili také všichni komisaři
(předseda Rady Tusk nemohl přijít kvůli organizaci Evropské rady, jejíž zasedání začalo dne 28. 6.
v odpoledních hodinách).
Společné teze, které byly zmíněny: Brexit je politováníhodný, za těchto okolnosti by měla
vystoupit Británie z EU co nejdříve a aktivovat proces vystoupení dle článku 50 co nejrychleji;
hlasování britských občanů musí být respektováno; současný stav nejistoty vytváří toxické
prostředí ze všech hledisek (zejména ekonomických, rozpočtových, finančních nebo
bezpečnostních).
Předseda EP Schulz zopakoval lítost nad rozhodnutím britských občanů. Hlasování dne 23. června bylo
suverénní, ale s důsledky pro všechny členské státy EU. Dle Schulze odstoupení komisaře Hilla
signalizuje, že procedura (odstoupení) již začala (odstoupení komisaře je v Bruselu vnímáno jako věc cti).
Odstupujícímu komisaři poděkoval za práci v Komisi (následoval potlesk pléna ve stoje). Zástupkyně
předsednické země Rady uvedla, že výsledek referenda je převratným momentem v historii. EU by
měla být rozšířením národní identity. Žádná země se nemůže sama vyrovnat s dnešními ekonomickými a
bezpečnostními výzvami. Jednání o odchodu Velké Británie/VB/ by měla probíhat hladce. EU a VB budou
nadále spolupracovat jako partneři a spojenci. Zopakovala, že jednání mohou začít, až VB oficiálně
aktivuje článek 50. Předseda Komise Juncker požádal vládu VB o objasnění situace a pozice velmi
rychle (s poukazem na to, že britský systém je komplikovanější, než jsme si mysleli). Uvedl, že je třeba
uklidnit Evropu, ale i ty, kteří nás sledují z větší dálky, a nelze být ve vleklé nejistotě. Evropa se musí stát
více sociální Evropou a stane se jí. Pakt stability je třeba aplikovat moudře. Zmínil také úsilí odpoutat se
od závislosti na Rusku i ambiciózní projekt digitální Evropy. Uvedl, že Komise bude pokračovat v práci
(pokud by odstoupil předseda Komise, odstupuje Komise jako celek). Tvář budoucích vztahů EU a VB závisí
z velké části na EU: „My určujeme pořad jednání, a ne ti, kteří by chtěli odejít z EU“. Komisařům vydal
pokyn, aby nevedli žádná tajná jednání. Poukázal na změnu situace, kdy na začátku 20. století tvořili
Evropané 20 % populace, nyní 4 %. V narážce na několik článků v médiích upřesnil, že není unavený ani
nemocný: „Jako kdyby každý novinář byl lékař“ a bude bojovat za Evropu do posledního dechu.
Vystoupení zástupců frakcí EP:
M. Weber za EPP (skupina Evropské lidové strany): uvedl, že celá mladá generace je v šoku (narážel
na statistiky volebních výsledků, kdy mladší ročníky volily setrvání v EU, starší občané naopak Brexit). „Je to
vítězství populistů“. Na adresu UKIPu: „Největšími lháři jsou UKIP“ (suma příspěvku do rozpočtu EU ze
Spojeného království byla slíbena na zdravotní péči ve VB, po Brexitu bylo toto tvrzení předsedou Faragem
odvoláno). „Časy smíření skončili, musíme bojovat“. „Přestaňme s populistickou kritikou Bruselu“. Uvedl,
že Británie je v krizi a možná se rozpadne. Očekává rychlé jednání ze strany Britů. Upozornil na ošklivou
tvář nacionalismu, nemyslitelné diskriminace ve VB (kampaň proti zahraničním pracovníkům ve VB, kde
je zaměstnáno až 1 mil. Poláků). Všichni, kteří chtějí prodávat produkty a služby na jednotném trhu EU,
musí být v souladu s našimi pravidly (to platí pro Švýcarsko a Norsko a bude v tuto chvíli platit pro VB).
Brexit je výzva k jednotě v Radě.
G. Pittella za S&D (Progresivní aliance socialistů a demokratů): „Historie odsoudí ty, kteří způsobili
tuto katastrofu, lži, především Konzervativní strany lidu. EU se nemůže stát rukojmím půtek
Konzervativní strany. Evropa je především ideál, ne smlouva“ (upozornil na miliardy dotací, dotované
studijní programy Erasmus atd.). Požaduje co nejdříve oznámení (článku 50) a zahájení vyjednání
Komisí. „Finance odsunuly politiku na druhou kolej. Evropa musí reagovat na požadavky doby sociálním
pilířem, dávat přednost investicím, bojovat proti daňovým únikům“. Požaduje přímou volbu předsedy
Komise (frakce ústy svého předsedy v páteční reakci na Brexit také zmínila požadavek na směrnici o
vysílání pracovníků).
S. Kamall za ECR (Evropská konzervativní a reformní skupina): nejde o rychlost, s jakou Británie oznámí
svůj záměr vystoupit. EU a VB by měly být dobrými sousedy, Británie zůstane otevřená a globální.
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G. Verhofstadt za ALDE (Aliance liberálů a demokratů pro Evropu): britské hlasování musí být
respektováno, ale mělo by nás strašit, jak k němu došlo (UKIP opakoval lži). Obvinil UKIP z praktik
nacistické propagandy pokud jde o uprchlíky (odkazoval se na plakát s migranty ve frontách). Byly
prezentovány lži, které se týkaly migrace, lži o 350 mil. liber (=příspěvek do rozpočtu EU) – které se vrátí
okamžitě do zdravotnictví. Obvinil poslance Farage z vlastnictví stavebních firem v off-shore lokalitách.
„Pokaždé, když mluví Johnson (jeden z lídrů kampaně Brexitu), klesá libra ještě více“. Zmínil, že na
finančních trzích lze vidět výsledky Brexitu. „VB musí oznámit svůj úmysl odejít - nemůžeme čekat na
dezorientovanou Konzervativní stranu. Poslanec Kamall hlasoval pro Brexit, ale jeho 27 polských kolegů
ne. Potřebujeme zdravou paměť, abychom se vrátili k velkým myšlenkám našich otců“. Zmínil vládu pro
eurozónu, lepší ochranu hranic a více investic do bezpečnosti EU. „Američané nebudou platit za černé
ovce, kterými jsme se stali už před určitou dobou. Síla této sněmovny, kolébky demokracie, je nastavit
věci správným směrem.“
G. Zimmerová za GUE- NGL (Konfederace evropské sjednocené levice a severské zelené levice):
nesouhlasí s rezolucí EP: „Nevidíme žádnou sebekritiku“. Zmínila celý vývoj špatné struktury – stopy,
jaké zanechalo tvrdé zacházení s Řeckem, EU politika škrtů, zničující mezivládní komunitární metody,
komunitární politika A Merkel. „Pokud by došlo k zavedení směrnice o vysílání pracovníků, nedošlo by
ke strachu z migrantů.“ Nechtějí vyvázat EU z odpovědnosti. Neměla by existovat žádná tajná jednání
s britskou vládou ohledně budoucnosti vztahů s EU. EU musí ukázat podporu Severnímu Irsku.
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P. Lamberts za Greens/EFA (Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance): „Po 2 sv. válce nastal
bezprecedentní mír. Nyní existují tři alternativy: I. uzavřít se ve svém státě - žádná zeď nebude dost
vysoká, aby izolovala před problémy 21. století. II. členské státy musí respektovat pravidla (nyní
sjednávané mezinárodní dohody jsou obskurní, podkopávají demokracii jako ortodoxní neoliberální
politika), III. proevropské řešení - vrátit se ke kořenům, rozšiřovat demokratické hodnoty, fiskální a
sociální unií je možné zabezpečit Evropu. Bohužel jsou politici, kteří rozkládají EU ve všech členských
státech (Le Pen, Farage, Orban atd.). Členské státy musí pochopit, že pouze prostřednictvím sdílené
suverenity lze čelit výzvám našeho světa. Neprůhledná rozhodnutí v Radě se musí zastavit.“
N. Farage za EFDD (Evropa svobody a přímé demokracie): přednesl mnoho obvinění k ostatním
europoslacům: „Vy jako politický projekt popíráte sami sebe. Politika, jak zavést chudobu v Řecku a
zbytku jižní Evropy, díky Merkelové, aby přišlo do Středozemí co nejvíce lidí a rozdělili ho.“ Uvedl, že VB
nebude poslední stát, který opustí EU. Souhlasil s Junckerem, že by si Británie po hlasování neměla dávat
příliš načas. Dále obvinil kolegy z EP, že nikdo z nich nedělal pořádnou práci, nepracoval v obchodě a
nevytvořil pracovní místo. K obchodování EU-VB: „Žádná dohoda s EU bude lepší, než špatná, co teď
máme.“ Smysl má dle Farage dohoda bez cel, jinak by ztratili němečtí dělníci tisíc pracovních míst. Uvedl,
že Británie naplňuje svoje globální ambice a budoucnost. Chtějí svoji zemi, rybolovné vody a hranice
zpět.
M. Le Pen za ENF (Evropa národů a svobody): uvedla, jak je historie krásná, vítězí svoboda lidu. „Tento
signál svobody, výkřik lásky vůči svému státu, je největším (historickým) po pádu berlínské zdi. Úžasné
vítězství demokracie. Desetiletí se EU buduje proti vůli občanů. Technokratická nákladná EU je projekt,
který je v deliriu. Tato totalitní organizace se brzy zhroutí. Británie je příklad, který je třeba dodržovat.“
Chce Francii vést také touto cestou.
Z ostatních vystoupení europoslanců:
A. Smith (Greens, VB) uvedla, že jsou hrdí Skotové a ona je hrdá Evropanka. Občané Skotska, dohromady
s občany Severního Irska, Londýna a mnoha občany Walesu a Anglie volili zůstat v EU. „Požaduji, aby
tento stav byl respektován. Prosím pamatujte, Skotsko vás nezklamalo, prosím, drazí kolegové,
nezklamejte nyní Skotsko“.
M Andreson (GUE-NL, VB, ze strany Sinn Fein): „My v Severním Irsku nejsme zavázáni volbou VB.
Respektujeme a stojíme za volbou Severního Irska, které, stejně jako Skotsko, volilo zůstat. Poslední věc,
kterou občané Severního Irska potřebují, je nová hranice s 27 členskými státy.“
Výsledné usnesení pléna obsahuje mimo jiné, že VB musí zcela a plně respektovat přání většiny
jejích obyvatel a co nejdříve oficiálně oznámit vystoupení z EU ještě před tím, než můžou být
zahájena jednání o nových vztazích mezi VB a EU. Poslanci trvají na tom, že současné výzvy
vyžadují reformu, aby se Unie stala lepší a demokratičtější a dodala to, co občané
očekávají.Dohoda EU a VB z únorové Evropské rady je neplatná. Pořadí rotujícího předsednictví
VB v Radě by mělo být zrušeno (Velká Británie měla vést předsednictví EU v druhé polovině 2017). EP
musí být plně zapojen do všech fází a musí dát souhlas s dohodou o odstoupení VB a při jakékoli
formě budoucích vztahů s EU. Jádro EU by mělo být posíleno, je třeba vyhnout se řešením, kdy by
si státy samy volily oblasti integrace (tzv. „a la carte“), některé státy se mohou rozhodnout pro
pomalejší a menší integraci. Europoslanci zdůrazňují, že vzhledem k současným výzvám je nutné
se zamýšlet nad budoucností EU a zreformovat ji, aby byla lepší a demokratičtější. Domnívají se,
že nutnost prosazovat naše společné hodnoty, zajistit stabilitu, sociální spravedlnost, růst a
vytváření pracovních míst, překonat přetrvávající ekonomickou a sociální nejistotu, chránit
občany a řešit problémy spojené s migrací si vyžaduje zejména rozvoj a demokratizaci
hospodářské a měnové unie a prostoru svobody, bezpečnosti a práva a posílení společné
zahraniční a bezpečnostní politiky. Vyzývají k vytvoření plánu dosažení lepší Unie, který by se
zakládal na využití všech možností, jež skýtá Lisabonská smlouva, a který by byl završen
přepracováním Smlouvy.
Hlasování: PRO: 395 (59%), PROTI: 200 (30%), ZDRŽEL SE: 71 (11%). Usnesení bylo podpořeno
frakcemi EPP, S&D, ALDE, Greens-EFA. Proti byly frakce GUE/NGL, ECR, EFDD a ENF.
Za ČR hlasovali:
PRO: Keller (ČSSD/S&D), Poc (ČSSD/S&D), Zdechovský (KDU-ČSL/EPP).
PROTI: Kohlíček (KSČM/ GUE-NGL), Konečná (KSČM/ GUE-NGL), Mach (Svobodní/EFDD), Maštálka
(KSČM/GUE-NGL), Tošenovský (ODS/ECR), Zahradil (ODS/ECR).
Zdrželi se hlasování: Charanzová (ANO/ALDE), Dlabajová (ANO/ALDE), Ježek (ANO/ALDE),
Niedermayer (Top09/EPP), Polčák (EPP), Pospíšil (Top09/EPP), Sehnalová (ČSSD/S&D), Svoboda (KDUČSL/EPP), Telička (ANO/ALDE), Šojdrová (KDU-ČSL/EPP), Štětina (Top09/EPP).
Nehlasoval: Poche (ČSSD/ S&D).
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