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BREXIT: předseda EP Schulz se v Londýně koncem minulého týdne poprvé setkal s premiérkou Theresou May i
starostou Londýna Sadiqem Khanem. Během návštěvy se také uskutečnilo jednání se znovuzvoleným lídrem
Labour Party Jeremy Corbynem. Ve svém projevu před zasedáním Schulz varoval Británii, že vláda si nemůže
vybrat podmínky setrvání v rámci jednotného trhu EU jako třešničky na dortu, trvajíce na tom, že udržení
svobody pohybu je pro Brusel zcela zásadní. "Cílem mé návštěvy je zajistit, že nadcházející měsíce budou
začátkem velmi úzké spolupráce mezi EP a vládou Spojeného království. Společně jsme silnější, měli bychom se
snažit držet pohromadě. EP je zapojen do všech činností před i po spuštění článku 50 Smlouvy o EU. Jsem tu, abych
naslouchal a dozvěděl se o stavu příprav o vaší vizi pro jednání. Ale také abych předal zprávu, že jsme jako EP
konstruktivní, ale logicky také ne nejjednodušší partner vzhledem k tomu, že EP je velmi heterogenní komora se
750 členy z 28 zemí reprezentujících 300 (politických) stran.“ Mimo jiné Schulz také vysvětlil stanovisko
Parlamentu, že by článek 50 upravující vystoupení země z EU měl být Británií aktivován co nejdříve. V této
souvislosti: Britská vláda musela z rozhodnutí Nejvyššího soudu v Londýně dne 28. 9. odtajnit vládní
právní argumenty, ve kterých vláda uvádí, proč nebude ohledně Brexitu a aktivace článku 50 Lisabonské
smlouvy (znění článku 50 - viz O čem se mluví 24. 6.2016) třeba konzultovat parlament VB (potenciální problém
při hlasování poslanců vzhledem k faktu, že většina jich byla proti vystoupení VB z EU). Z dokumentů právníků
vlády vyplývá, že je „ústavně nepřípustné“, aby měl parlament tuto pravomoc spíše než premiérka. Obdobně
odmítají roli Skotska, Severního Irska a Walesu. Premiérka T. May o víkendu upřesnila, že oficiální aktivaci
článku 50 učiní nejpozději koncem března 2017 a že VB si ponechá zatím veškeré zákony EU v britském
právním řádu - bude je rušit či měnit postupně. "Budeme mít zcela nezávislou, suverénní zemi - zemi, která již
nebude dále součástí politické unie s nadnárodními institucemi, které mohou převážit národní parlamenty a
soudy. A to znamená, že budeme mít opět svobodu k vytváření našich vlastních rozhodnutí na celou řadu různých
záležitostí, počínaje tím, jak budeme označovat naše jídlo, po rozhodnutí o způsobu jak regulovat imigraci."
Britská ministryně vnitra Amber Rudd oznámila (před začátkem víkendové výroční konference vládnoucí
Konzervativní strany), že vláda pracuje na návrhu změn pravidel jednoho ze čtyř základních pilířů jednotného
trhu – volného pohybu osob, imigraci do VB chce vláda Spojeného království omezit z nynějších 327.000 ročně
pod hranici 100.000. Britská vláda také zváží, zda zpřísnit pravidla pro firmy k najímání zahraničních
pracovníků, zkoumat budou i pravidla pro studijní pobyty. "Budeme brzy konzultovat další kroky potřebné ke
kontrole imigrace, to bude zahrnovat průzkum, zda bychom měli zpřísnit testování firem, které musí podstoupit
před tím, než zaměstnají někoho ze zahraničí." V kuloárech se diskutuje verze Hard Brexit/Soft Brexit, mezitím
začátkem tohoto týdne spadl směnný kurs libry k americkému dolaru na své 31 leté minimum.
AFCO – výbor pro ústavní záležitosti uskutečnil dne 29. září první výměnu názorů o "PROVÁDĚNÍ USTANOVENÍ
(LISABONSKÉ) SMLOUVY VE VZTAHU K NÁRODNÍM PARLAMENTŮM", na jejímž základě vypracuje zpravodajskou zprávu
europoslanec P. Rangel (EPP, PT). Bylo zmíněno, že některé státy jsou v defenzivní pozici (téma migrace), a
také, že z pozice subsidiarity by měla Komise, která má právo iniciativy, důkladněji prozkoumávat, zda daný
návrh neporušuje tuto zásadu. Mj. bylo uvedeno, že existuje právní prostor pro národní parlamenty:
„existujeme s paradoxem, hlavní instituce, Rada s vládami, dva poradní orgány Výbor regionů a Hospodářský a
sociální výbor, všechny tyto různé orgány, a národní parlamenty v nich nejsou nikde reprezentovány. Existuje
Rada, která reprezentuje vlády, tak proč nemít senát (EU)?“. Dále byl zmíněn návrh na prodloužení osmitýdenní
lhůty pro národní parlamenty k projednání a případné uplatnění námitek vůči porušení principů subsidiarity a
proporcionality (formou vydání odůvodněného stanoviska) a také byl zmíněn fakt, že Komise doposud na obavy
národních parlamentů ohledně návrhu směrnice Posting Workers Dir. (vysílání pracovníků) vyjádřené 14
odůvodněnými stanovisky nereagovala adekvátně „to, co se událo se žlutou kartou, velmi dobře podloženou,
velmi poškozuje důvěryhodnost institucí EU a Komise pokračuje dále v práci na směrnici. Práva daná národním
parlamentům by měla být použita s účinkem. EP by měl více zdůraznit princip subsidiarity.“
ICM ECON – zástupci národních parlamentů přednesli dne 28. 9. své názory a požadavky členům výboru ECON.
Debata pokrývala široké spektrum témat od odpuštění řeckého dluhu, migrace, k evropskému semestru. Zápis
debaty na vyžádání.
Zvláštní VÝBOR EP PANA (ustavený po zveřejnění dokumentů panamské offshorové společnosti Mosac Fonseca –
viz OCM 8. 4. a 22. 4.) zahájil dne 27. 9. svoji činnost slyšením s novináři, kteří se podílejí na zveřejňování
dokumentů. Výbor oznámil také rozšíření vyšetřování i na další materiály „uniklé“ na veřejnost - tzv. „Bahama
Leaks“ a kauzu bývalé komisařky s portfoliem hospodářské soutěže Neelie Kroes, která „opomněla“ uvést, že
řídila v době vykonávání funkce offshorovou firmu. Její doporučení navržení na post komisařky odpovědným
výborem EP ECON pro plénum EP proběhlo pouze těsně (24 hlasů pro/22 proti). „Se současnými znalostmi
mohl být výsledek (hlasování pro) dost dobře odlišný,“uvedl předseda výboru PANA. Novináři byli ve svých
komentářích k PP velmi kritičtí, bylo např. zmíněno, že šest ze sedmi největších bank v Německu poskytovalo
offshore služby, stejně jako 13 z 20 největších bank na světě. Poukázali také na to, že Švýcarsko a Lucembursko
hostí šest z deseti největších zprostředkujících bank. Z českých europoslanců jsou členy výboru europoslanci
Ježek a Niedermayer.
V návaznosti na veřejnou konzultaci k přepracování rejstříku transparentnosti EU zveřejnila KOMISE dne 28.
9. návrh registru, který by byl povinný pro EP, Komisi i Radu. První rejstřík transparentnosti zřídila EK
společně s EP v roce 2011. Od 1. prosince 2014 zveřejňuje EK informace o setkáních komisařů, členů jejich
kabinetů a generálních ředitelů s každým zástupcem jakékoliv zájmové skupiny - schůzky by se měly konat pouze
s osobami nebo subjekty zapsanými v rejstříku transparentnosti. Nyní vyzývá EP a Radu, aby ji následovaly
a zavedly povinnou registraci všech zástupců zájmových skupin usilujících o ovlivnění tvorby politik v Bruselu.
Registrace je v současnosti dobrovolná, etickým kodexem rejstříku se řídí 10 000 subjektů. O registraci žádají
poradenské či lobbingové společnosti, právnické kanceláře, obchodní a profesní sdružení, nevládní organizace,
think-tanky, výzkumné a akademické subjekty. Z povinné registrace mají být vyjmuta jednotlivá zastoupení
národních vlád (stálá zastoupení, ambasády), parlamentů i krajů (zvláště se týká Německa). Naopak např.
církevní spolky do něho spadají. Návrh vyvolal pozitivní reakce ze strany EP, negativní reakce upozorňují např.
na fakt, že návrh obsahuje pouze požadavek na registraci při jednáních s nejvyššími představiteli Komise
(komisaři + členové kabinetů komisařů a generální ředitelé jednotlivých útvarů Komise, v případě EP jsou to
poslanci, kancléř, generální ředitelé a generální tajemníci politických skupin).

