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CETA: dne 20. a 21. 10. se uskutečnilo v EP několik debat s europoslanci a zástupci občanské společnosti ohledně
dojednávané Komplexní hospodářské a obchodní dohody s Kanadou CETA (podrobně k CETA viz O čem se
mluví/OCM 8. 7. 2016). Podpis dohody, plánovaný na summit EU - Kanada (dne 27. 10.), byl zablokován rozhodnutím
regionálního belgického (frankofonního) valonského parlamentu, který svým usnesením podpis dohody za Belgii
odmítl. Belgie bez kladného stanoviska pěti regionů souhlas udělit nemůže (což by mohlo v Belgii vyvolat ústavní
krizi). Na jednání lídrů EU (Evropská rada/ER) ve dnech 20. - 21. 10. bylo konstatováno, že nepanuje nad podpisem ze
strany členských zemí souhlas. Mezi výtky odpůrců CETA (případně i TTIPu) patří: připravená dohoda je výhodná
pouze pro velké korporace; ohrožení veřejných služeb privatizací; navržený mezinárodní arbitrážní soud ICS umožňuje
žalovat státy zahraničními investory (pokud by rozhodnutí vlády ohrožovalo soukromé investice); má dojít ke ztrátám
pracovních míst (zvětší se objem dovozu a tím i konkurence); možné ohrožení místní ekonomiky kvůli liberalizaci
v zadávání veřejných zakázek (nadnárodní koncerny mohou nahradit lokální); ohrožení existence evropských farmářů:
CETA zintenzivní přísun potravin na evropský trh (Kanada je 3. největší producent geneticky modifikovaných potravin,
které se dle obav odpůrců CETA nakonec mohou dostat na evropský trh); v dohodě nejsou záruky na ochranu životního
prostředí (hrozba masivního dolování); u ochrany dat: pokud některý stát přijme přísnější opatření, které je v rozporu
s textem CETA, bude možné opatření napadnout; CETA umožní přibližně 42 000 americkým firmám s kanadskými
dceřinými společnostmi využít dohody CETA. (Celková obchodní bilance dle Belgické národní banky je ve vlámském
regionu: export 1,74 mld. eur, import 2,79 eur, ve valonském regionu: export 0,17 mld. eur, import 0,03 mld. eur). Dle
informací agentury Reuters je stanoven termín pro konečné stanovisko za Belgii na 24. 10. (Donald Tusk bude jednat s
belgickým premiérem Charlesem Michelem 24. 10. večer). Posouzení CETA jako "smíšené dohody" znamená, že
nejen vlády EU a Evropský parlament (nejprve by o dohodě hlasoval parlamentní výbor pro mezinárodní
obchod (zřejmě v prosinci), poté plénum EP), ale i 38 regionálních a národních shromážděních musí dohodu
schválit. Předseda EK Juncker po jednání s valonským premiérem Paulem Magnettem odpověděl na otázku, zda byla
chyba posoudit CETA jako "smíšenou dohodu": „Nikdy neuvažuji o chybách, kterých mne jiní donutili se dopustit."
Schulz po sobotním jednání s kanadskou ministryní uvedl, že je "velmi optimistický", že dohoda může být podepsána
včas. Europoslanci zhodnotí výsledky jednání ER a postup ve věci dohody EU s Kanadou na plénu dne 26. 10. (s předsedou
Komise Junckerem a předsedou Rady Tuskem). Gianni Pittella, vedoucí frakce Socialistů a demokratů v EP vyzval k
ratifikaci CETA a uvedl v písemném prohlášení: "Je-li malá komunita schopna držet 500 milionů občanů EU jako
rukojmí - zda jeden souhlasí s konkrétními důvody nebo ne - existuje jasný problém s rozhodovacím procesem." V této
souvislosti: pokračující případ u Evropského soudního dvora: rozhodování o tom, zda je (či není) obdobná obchodní dohoda se
Singapurem "smíšenou dohodou" by mohla být zajímavým precedentem pro to, co se bude dít dál s CETA. EK by mohla teoreticky
CETA rekvalifikovat, což je ale nepravděpodobné, protože to by způsobilo další politické komplikace, ale umožnilo by to Radě,
aby přijala CETA i přes odpor Belgie. Bulharsko i Rumunsko se snaží vyjednat s Kanadou bezvízový styk v návaznosti na
potvrzení CETA. Zkratka CETA je odvozená z angličtiny: „Comprehensive Economic and Trade Agreement“. Oznámení o zahájení
jednání EU-Kanada bylo výsledkem summitu organizovaného českým předsednictvím Rady v květnu 2009. Vyjednávání o CETA
byla dokončena v září 2014. EU završila kromě CETA několik dalších dohod, ale ještě nevstoupily v platnost: Východoafrické
společenství (EAC), Ekvádor, Singapur, Vietnam, Západní Afrika.

ICM CULT: dne 11. 10. 2016 se uskutečnilo meziparlamentní jednání výboru EP pro kulturu a vzdělávání (CULT) se
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zástupci z dotčených výborů národních parlamentů na téma Přístup ke kultuře v členských státech EU a nové
strategie v oblasti kultury a tvůrčích odvětví. Předsedkyně výboru EP paní S. Costa uvedla, že pokud budeme
vytvářet mosty místo zdí, kultura se nebude vyvíjet. Musí existovat nová kulturní diplomacie. Rozpočty v oblasti
kultury jsou seškrtávány, musí existovat kompetentnost a odpovědnost – kulturní a kreativní odvětví a zaměstnanost
jdou ruku v ruce. Zmínila probíhající výzvy v oblasti kultury (Kreativní Evropa, Erasmus), digitální výzvy
(Audiovizuální směrnice). V rámci jednání byly prezentovány tři zprávy EP ke kreativním odvětvím: O soudržné politice EU
pro kulturní a kreativní odvětví (2016/2072(INI)), zpravodajové: Ehler/Morgano, Na cestě k integrovanému přístupu ke
kulturnímu dědictví pro Evropu (2014/2149(INI)), zpravodaj: Diaconu, O evropském filmu v digitální éře (2014/2148(INI)),
zpravodaj: Wenta. Senát P ČR byl zastupován na jednání místopředsedou Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská

práva a petice (VVVK) sen. J. Šestákem (který byl zároveň pozván jako jeden z hlavních panelistů a odborníků v bloku
konference „Podpora zapojení občanů do kultury“) a členkou výboru VVVK sen. Z. Baudyšovou. Zástupci Senátu do
debaty výboru CULT, i v rámci ostatních expertních jednání velmi významně vstoupili. Senátor Šesták mj. upozornil,
že téma nehmotného kulturního dědictví by mělo být rozvedeno i s ohledem na nadcházející rok kulturního dědictví
2018 (celý příspěvek v tiskové zprávě EP na vyžádání). Senátorka Baudyšová dodala, že kultura sbližuje národy a
hudba boří bariéry. V souvislosti s potřebou vzdělávat mladou generaci upozornila na aktuální tristní situaci dětímigrantů bez doprovodu, kdy (nejen) ve francouzském ilegálním táboře u Calais (přezdívaném „Džungle“) situace
není dlouhodobě řešena (ani u dospělých cca 9000 migrantů). Úmluva o právech dítěte OSN, 2. opční protokol, není
respektován (předsedkyně výboru CULT S. Costa je v této otázce osobně zainteresována, je členkou parlamentní
pracovní skupiny). Po pobouřené odmítavé reakci francouzských zástupců bylo uvedeno, že vláda Spojeného
království oznámila převzetí (1200 – 1500) dětí z Calais do Británie. Tábor „Džungle“ se dne 24. 10. začíná vyklízet a
migranti jsou přemísťováni do jiných center napříč Francií. Sdružení France Terre d'Asile (ve spolupráci s Vysokým
komisariátem OSN pro uprchlíky) identifikovalo 1290 nezletilých bez doprovodu. Britská ministryně vnitra Amber Rudd podle
agentury AFP ujistila, že její země uplatní mezinárodní dohody o sjednocování rodin. Po příjezdu prvních dětských migrantů a
zveřejnění jejich fotografií na předních stránkách novin ve VB se ale rozhořela debata, zda jsou všichni příchozí skutečně dětmi.
Poslanec Davies požadoval k lepšímu určení věku kontrolu rentgenovým snímkem zubů zubními lékaři, to bylo britským
sdružením zubařů (BDA) odmítnuto jako nepřesné, nevhodné a neetické. Jednání Výboru bylo ukončeno konstatováním, že

jsou peníze na zbraně, ale ne na kulturu.
ICM EMPL: s ohledem na politický význam návrhu Komise k "vysílání pracovníků" (COM (2016) 128/Posting of
Workers), výbor EP pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL) dne 12. 10. 2016 pozval členy národních parlamentů
členských států EU, aby se zúčastnili meziparlamentní konference na téma: "Cílená revize pravidel o vysílání
pracovníků". Cílem setkání před nadcházejícími jednáními o tomto návrhu v EP v rámci řádného legislativního
postupu bylo vyměnit si názory a upozornit na výhrady z řad národních parlamentů (udělena tzv. žlutá karta – viz
OCM 12. 5., 3. 6. a 22. 7.) europoslance, i zodpovědnou komisařku M. Thyssen (která byla po celou dobu jednání
přítomna). Senát P ČR na jednání zastupoval místopředseda VVVK sen. Šesták a v debatě upozornil na usnesení
Senátu a přednesl vysvětlení odůvodněného stanoviska, které český Senát spolu s dalšími 13 parlamentními
komorami k návrhu směrnice přijal. Zazněly opět argumenty, že návrh směrnice jde proti duchu Smluv, otázka
zohlednění místních specifických kolektivních dohod a jejich případná reciprocita, problém u rozdílných odvodů
v úrovni sociálního pojištění, delší čas na přezkum a neproběhlá konzultace se sociálními partnery. Zmíněny byly
rovněž další problematické oblasti, které návrh směrnice neřeší - kdy určitý nadnárodní koncern v Lucembursku platí
3200 Eur a v Rumunsku 207 Eur/měsíc. Problém pokutovaných řidičů (na základě francouzského zákona ministra
Macrona a případně německého zákona o minimální mzdě) již Komise řeší. Debata směřovala k návrhu na stanovení
minimálního výdělku v EU (minimální mzdy). Komisařka Thyssen vyzvala k zapojení se do konzultací k Sociálnímu
pilíři EU. Podrobný zápis z jednání na vyžádání.

