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zasedání ve Štrasburku potvrdil nového navrženého komisaře za Velkou Británii sira Juliana Kinga (nově ustavené
portfolio bezpečnostní unie - za sira Jonathana Hilla, který resignoval v návaznosti na Brexit).
Před 40 lety dne 20. září 1976 ministři tehdejších devíti členských států Evropského společenství podepsali AKT O
PŘÍMÉ VOLBĚ POSLANCŮ DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU. První přímé volby poslanců EP se konaly po
ratifikaci aktu členskými státy v červnu 1979 (přímé volby do EP původně předjímala už Pařížská smlouva z roku 1952,
ale zpočátku daly státy přednost delegovat poslance ze svých národních parlamentů).
EP VYBRAL KANDIDÁTY NA SACHAROVOVU CENU za svobodu myšlení (udílena jednotlivcům a organizacím,
kteří obhajují lidská práva a základní svobody - nominace předkládají frakce, či nejméně 40 europoslanců, cena se
uděluje od r. 1988). Cena je udělována každoročně EP a výsledná volba je vybrána Konferencí předsedů (složená z
předsedy EP a předsedů politických frakcí) po užším výběru na Výboru pro zahraniční věci a Rozvojovém výboru.
Nominovaní: turecký novinář Can Dündar a jeho tým, předák Krymských Tatarů Mustafa Džemilev, bojovnice proti
útlaku jezídských žen Nadia Murad Basee a Lamija Aji Bašar a ujgurský akademik Ilham Tohti. Jméno vítěze bude
oznámeno koncem října. Minulý rok Sacharovovu cenu získal Raif Badawi.
MIGRACE: VÝBOR LIBE vyslal sedmičlennou delegaci do Libanonu. Poslanci v čele s předsedou LIBE C.
Moraesem zjišťovali situaci uprchlíků v táborech a možnosti jejich přesídlení. Zjištění delegace jsou relevantní
zejména pro posuzování návrhů EK na přesídlení (zatím poslední rámec pro přesídlování předložen EK dne 13.
července, má za cíl zavést společnou evropskou politiku přesídlování, která umožní legální a bezpečnou cestu do Evropy
pro osoby, které potřebují mezinárodní ochranu. Návrh povede k vytvoření stálého rámce s jednotným postupem pro
přesídlování v rámci EU, přičemž o tom, kolik lidí bude každoročně přesídleno, budou i nadále rozhodovat členské státy senátní Výbor pro záležitosti EU vybral k projednání). Výbor uvedl, že situaci nelze řešit pouze pomocí humanitární
pomoci a požaduje politické řešení k ukončení konfliktu. Nepovažuje navracení Syřanů do bezpečných zón v této fázi
za bezpečné a jsou znepokojeni možnou ztrátou životů. PLÉNUM EP v této souvislosti řešilo návrh EK na dočasná
opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka. V nezávazném usnesení odmítlo EP návrh
EK k zařazení Syřanů z Turecka do režimu pro přemístění žadatelů z Itálie a Řecka. Čeští europoslanci hlasovali
proti usnesení pléna EP (zdržel se hlasování: Niedermayer, Štětina, nehlasoval Poche, Zdechovský), Celkem za EP: pro
470 (72%)/proti 131 (20%)/zdržel se 50 (8%). Z usnesení: EP upozornil na fakt, že podle rozhodnutí EU 2015/1601, by
měli být pro relokaci způsobilí i Afghánci. V roce 2015 se počet žádostí o azyl podaných Afghánci zvýšil na zatím
bezprecedentních 180 000 - druhá největší skupina žadatelů, většina z nich přijíždí do Řecka a jedná se o nezletilé osoby
bez doprovodu, které potřebují zvláštní ochranu (kterou jim Řecko vzhledem k pokračujícímu kritickému tlaku na
azylový systém nedokáže poskytnout). V usnesení EP zdůrazňuje, že se země EU dohodly na přemístění celkem 160 tis.
žadatelů o azyl během dvou let a bylo přemístěno jen malé procento lidí, členské státy mají proto dát k dispozici alespoň
1/3 svých relokačních kapacit do 31. prosince 2016. Znovuusídlování by nemělo probíhat na úkor relokací.
PLÉNUM EP minulý týden mimo debaty o stavu Unie s předsedou EK Junckerem (viz O čem se mluví/OCM 16. 9.)
diskutovalo s komisařkou Vestager o aktuálním rozhodnutí EK K VYŠETŘOVÁNÍ IRSKA/DAŇOVÝCH PRAKTIK
SPOLEČNOSTI APPLE (podrobněji OCM 9. 9. 2016; Zvláštní výbor EP pro daňová rozhodnutí vydal dlouhý seznam
doporučení a dne 25. 11. 2015 se na něm shodlo plénum EP ,které dne 16. 12. 2015 doplnilo usnesením s doporučenými
právními kroky, potřebnými pro zlepšení transparentnosti daní z příjmů právnických osob a pro lepší koordinaci a
konvergenci celoevropské daňové politiky (viz OCM k výborům EP TAXE I. a II.)). Komise má v kauze Apple plnou
podporu parlamentu. V této souvislosti: Komise navrhla dne 12. 4. 2016 celounijní pravidla transparentnosti pro
nadnárodní společnosti působící v EU, jejichž celosvětové příjmy přesahují 750 milionů EUR ročně – požadavek na
zveřejňování základních informací o tom, kde v EU vytvářejí zisky a kde platí daně podle jednotlivých zemí. Navíc by
společnosti měly povinnosti zveřejňovat údaje o celkových daních zaplacených mimo EU v souhrnném formátu.
Předseda Schulz se spolu s členy výboru pro zahraniční věci setkal s jeho svatostí XIV. dalajlamou. „Jsem
jedním z obdivovatelů duchovní Evropské unie, všichni jsme stejné lidské bytosti a musíme spolupracovat.“ Dalajláma
dále zdůraznil, že spíše než se soustředit na druhotné rozdíly jako je původ, náboženství, barva pleti a podobně, které
vedou k nacionalistickým a náboženským konfliktům, potřebují lidé hledat soucit, lásku, odpuštění, toleranci, vnitřní
klid a sebepoznání - hodnoty, které spojují všechna světová náboženství a duchovní učení.
Na základě práce Výboru pro vyšetřování emisních podvodů v automobilovém průmyslu (EMIS) se plénum
usneslo, že potřebuje ke své práci další informace - jeden z autorů zprávy, nizozemský liberál Gerben-Jan Gebrany,
obviňuje členské státy, že nemají velkou vůli na vyšetřování spolupracovat. Výbor EMIS vydá zprávu na jaře 2017.
Poslanci schválili dohodu (The Economic Partnership Agreement/EPA) o UDĚLENÍ BEZCELNÍHO PŘÍSTUPU
DO EU PRO VÝROBKY Z NAMIBIE, MOSAMBIKU, BOTSWANY, SVAZIJSKA A LESOTHA, a lepší přístup na trh
pro Jižní Afriku (viz OCM 10. 6.).
Plénum dále zamítlo NÁVRH LEGISLATIVY NA OCHRANU MALOOBCHODNÍCH INVESTORŮ (strukturovaných
retailových investičních produktů a pojistných bází/ PRIIPs/ - sdělení těchto produktů a pojistných produktů s investiční
složkou stanovením regulačních technických norem/RTS/ - týkajících se prezentace, obsahu, kontroly a úpravy sdělení
klíčových informací a podmínek pro splnění požadavků na poskytnutí těchto sdělení). Poslanci návrh označili za „chybný
a zavádějící“ a dokonce mají obavy, že by investorům mohl spíše uškodit, návrh tak vrací EK k přepracování.
Po debatě O KONTROVERZNÍCH REFORMÁCH POLSKÉHO ÚSTAVNÍHO SOUDU poslanci přijali usnesení
apelující na polskou vládu, aby do tří měsíců (termín stanovený EK dne 27. 7. - proces iniciovala dne 13. 1.) vyřešila
ústavní krizi a našla kompromis v souladu s doporučeními EK. Paralýza Ústavního soudu a odmítání polské vlády
zveřejňovat jeho rozsudky „ohrožuje demokracii, základní práva a právní stát v Polsku“ („polský Ústavní soud prohlásil
řadu ustanovení zákona přijatého 22. července 2016 za stále neústavní“). Mimo ústavní krizi je EP znepokojen
„nedávným rychlým legislativním vývojem“ v dalších oblastech: nestrannost a nezávislost médií („již přijaté a nově
navržené změny zákona o sdělovacích prostředcích, zejména pokud jde o jejich správu, redakční nezávislost a
institucionální autonomii veřejnoprávních sdělovacích prostředků“), právo na svobodu projevu, právo na soukromí
(„procesní záruky a věcné podmínky stanovené v zákoně o policii pro provádění tajného sledování nejsou dostatečné k
tomu, aby předešly jeho nadužívání nebo neoprávněnému zasahování do soukromí a ochrany údajů jednotlivců“),
procesní práva (nový protiteroristický zákon), jakož i základní právo na spravedlivý proces, politickou nestrannost
správy země a základní lidská práva včetně práv žen („sexuální a reprodukční zdraví žen souvisí s řadou lidských práv,
včetně práva na život a důstojnost, svobody od nelidského a ponižujícího zacházení, práva na přístup ke zdravotní péči,
práva na soukromí, práva na vzdělání a zákaz diskriminace, což je rovněž zohledněno v polské ústavě“), dále z usnesení:
„polský ministr životního prostředí schválil plán na zvýšení těžby dřeva v Bělověžském lese; vzhledem k tomu, že když se
proti tomuto plánu vyslovila Národní rada pro ochranu přírody, vláda vyměnila 32 z jejích 39 členů - EK dne 16. 6. 2016
zahájila řízení o nesplnění povinnosti“. EP navazuje na své usnesení ze dne 13. 4. 2016 k situaci v Polsku ( OCM 15. 4.).

