O ČEM SE MLUVÍ
pondělí, 27. června 2016
miniplenární zasedání Brusel, jednání výborů Evropského parlamentu

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.

Zpracovala:
Terezie Písařová
Zástupkyně při
Evropském parlamentu
mobil:
CZ +420 731 124 389
BE +32 (0) 460 961 731
E-mail:
pisarovaT@senat.cz

V týdnu před čtvrtečním hlasováním v britském referendu zasedaly v EP výbory a plénum.
PLÉNUM EUROPARLAMENTU: EP ve čtvrtek jmenoval 65 členů vyšetřovacího výboru ke kauze
Panama Papers. Výbor PANA k vyšetření daňových úniků a praní špinavých peněz má zatím schválenou
dobu trvání 12 měsíců (k vypracování zprávy). Členy výboru jsou také čeští europoslanci Niedermayer
(Top09/EPP) a Ježek (ANO/ALDE). Zřízení výboru bylo schváleno plénem dne 8. června 2016 (viz. O čem se
mluví ze dne 10. 6.).
Dále plénum EP přijalo postoj k dvěma NAŘÍZENÍM O ROZVODECH MEZINÁRODNÍCH PÁRŮ: K
MAJETKOVÝM POMĚRŮM MANŽELŮ A K MAJETKOVÝM POMĚRŮM REGISTROVANÝCH
PARTNERŮ. Opatření se prakticky dotkne nejméně šestnácti milionů mezinárodních párů v EU (tj. párů s
odlišnou státní příslušností EU nebo vlastnících majetek v jiném členském státě EU/ odhad Komise z roku
2011). Nařízení z portfolia české komisařky Jourové by měla vyjasnit, která země EU a její soudy jsou
příslušné pro rozhodování například o rozvodech nebo dědických řízeních v případě úmrtí jednoho z
partnerů. Vyjasnění by mělo ušetřit okolo 1,1 miliardy eur (ročně) díky tomu, že by se eliminovala paralelní
řízení u soudů různých členských států. Oba předpisy by rovněž v členských zemích usnadnily uznávání
a výkon rozhodnutí k majetkovým poměrům vydaných v jiném členském státě. Dne 9. června 2016
dosáhlo 18 členských států (Belgie, Bulharsko, Kypr, Česká republika, Německo, Řecko, Španělsko, Francie,
Chorvatsko, Itálie, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Rakousko, Portugalsko, Slovinsko, Finsko a Švédsko)
obecného přístupu k těmto dvěma nařízením. Ve státech, které byly ochotny připojit se k této iniciativě
posílené spolupráce, mají být po přijetí stanoviska Evropského parlamentu nyní ona nařízení formálně přijata
koncem června 2016. Protože již při původním návrhu Komise z 16. 3. 2011 nebylo možné najít jednomyslnou shodu
na předloženém návrhu na Radě, 17 států tehdy zaslalo Komisi žádost s přáním režimu posílené spolupráce v této
otázce. Oba návrhy (manželské majetkové poměry a majetkové poměry v registrovaném partnerství) obsahují obdobná
řešení jako ty původní, vzaly ale v potaz jednání v Radě a EP. V manželství a partnerství nicméně zůstávají další oblasti,
které nelze standardizovat na Evropské úrovni, protože jsou definované podle vnitrostátních právních předpisů
členských států. Nařízení obsahují proto řadu ochranných opatření k zajištění dodržování vnitrostátních právních
systémů. Nařízení nemají např. vliv na existenci ani platnost registrovaného partnerství, registrovaného v jiném
členském státě. Zúčastněné členské státy, jejichž právo nezná institut registrovaného partnerství, nemusí převzít
odpovědnost za řešení sporů v těchto partnerstvích. Záležitosti vyplývající z dědického práva jsou vyloučeny z oblasti
působnosti tohoto nařízení. Nařízení se také netýkají oblasti sociálního zabezpečení či práva k nároku na důchod v
případě zániku nebo zrušení registrovaného partnerství.

Ve středu 22. 6. pronesl slavnostní projev k europoslancům na plenární schůzi PREZIDENT IZRAELE
REUVEN RIVLIN. Den na to navázal projevem k poslancům PREZIDENT PALESTINSKÉ SAMOSPRÁVY
MAHMÚD ABBÁS. "Zvolené izraelské vedení bylo a je pro podporu řešení dvou států pro dva národy"
řekl ve v Evropském parlamentu izraelský prezident. Prezident Rivlin zdůraznil, že politické a regionální
okolnosti, které by umožnily Izraeli a Palestině dosažení trvalé dohody, se nedaří zhmotnit. Dalším důvodem
je i naprostý nedostatek důvěry mezi vedením zemí a jejich občany. "Pomozte nám vpřed" budováním
důvěry, investováním do společných izraelsko-palestinský projektů, rozvojem palestinského hospodářství a
vzděláváním občanů, požádal europoslance. Zároveň uznal úsilí EP přivést obě strany dohromady pozváním
obou prezidentů na stejné plenární zasedání. Předseda EP Schulz poukázal na to, že loni EP hlasoval ve
prospěch řešení dvou států na základě hranic z roku 1967 s Jeruzalémem jako hlavním městem obou států (v
prosinci 2014 plénum výraznou většinou schválilo, že Parlament „v zásadě podporuje uznání palestinské
státnosti“). "Je na čase, aby naši lidé žili svobodně, bez zdí a kontrolních stanovišť. Izrael změnil naši
zemi v otevřené vězení," sdělil prezident Abbás poslancům EP. Projevil vděčnost za svůj lid za uznání států
Palestiny a Izraele, kritizoval pokračující okupaci palestinských území. Odsoudil užití násilí a teroristických
útoků jako prostředek k založení státu. Varoval, že terorismus zmizí z oblasti pouze tehdy, když Izrael ukončí
okupaci palestinských území. Zmínil požadavek o pomoc najít spravedlivé a dvoustátní řešení založené na
hranicích z roku 1967.
Dne 21. 6. výbor TAXE2 (pro daňová rozhodnutí) schválil svou ZÁVĚREČNOU ZPRÁVU. Zpráva bude
debatována a následně hlasována na plénu dne 7. 7. Poslanci žádají mj. veřejný rejstřík skutečných vlastníků
společností, černou listinu daňových rájů, sankce proti nespolupracujícím daňovým jurisdikcím, kodex
chování bank a daňových poradců, srážkové daně ze zisku odcházející z EU, Návrh Komise EU o společném
konsolidovaném základu daně (CCCTB) konce roku 2016. Vyzývají také členské státy EU, aby vypracovaly
sankce proti manažerům společností, zabývajících-se daňovými úniky, a aby bylo možné odvolat
živnostenská oprávnění v případech, kdy jsou zapojení do nezákonných schémat daňového plánování a
daňových úniků. Komise EU by měla prozkoumat možnost zavedení finanční odpovědnosti daňových
poradců zapojených do protiprávních daňových praktik.
Výbor LIBE (pro občanské svobody) podpořil zavedení povinných kontrol pro všechny občany EU, kteří
vstupují do EU a opouštějí EU - obdobná opatření, která platí pro občany třetích zemí, a cílem je mj. získat
lepší kontrolu nad takzvanými zahraničními bojovníky - občany EU, kteří odjíždějí do oblastí konfliktu a
následně se vracejí zpět do EU. Návrh upraví pravidla Schengenských hraničních kontrol, zavádí mj. také
povinné kontroly pro občany třetích zemí opouštějících EU. Při přílišném zpomalení hraničních kontrol, a
pouze za předpokladu, že to nezvýší bezpečnostní rizika, mohou být zavedeny cílené kontroly. LIBE tak
potvrdil vyjednávací mandát pro jednání s Radou.

JEDNÁNÍ KE ŽLUTÉ KARTĚ K NÁVRHU REFORMY SMĚRNICE O VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ

Dne uspořádaly poslankyně frakcí EPP a ALDE Danuta Jazloweická a Martina Dlabajová pracovní setkání se
zástupkyní kabinetu komisařky Thyssen, europoslanci, vybranými zástupci doplních komor národních
parlamentů a národních vyjednavačů z Rad. Na jednání zazněl jednoznačný požadavek ke stažení návrhu
směrnice ze strany národních parlamentů a statická data, kdy se má upravit na úrovni EU směrnicí stav
(vyslání pracovníků), který se dotýká pouze 0,3 % z objemu všech pracovníků v EU. Poslankyně Jazlowiecká
upozornila na dlouhé konzultace a formulaci textu předcházející vydání stávající směrnice. Zástupce
Business Europe (zaměstnavatelů na úrovni EU) upozornil, že nebyli konzultováni, i když má mnoho jími
sdružených zaměstnavatelů mnohaleté zkušenosti s vysíláním pracovníků.

