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ROZPOČET EU: plénum Evropského parlamentu /EP/ schválilo rozpočet EU na rok 2017 (více k vyjednávání o
rozpočtu viz OCM 28.10.). I když EP požadoval původně ještě vyšší rozpočtové výdaje, podařilo se nakonec se
zástupci členských států Rady s přispěním Komise dosáhnout kompromisního řešení do stanoveného data 17.
listopadu. Na podporu hospodářského růstu a vytváření pracovních míst nakonec vyjednal EP navíc 200 mil. €,
na iniciativy na podporu a zaměstnanost mladých 0,5 mld €: navýšení na projekty COSME (Podpora malých a
středních podniků, Nástroj pro propojení Evropy (CEF, financování infrastrukturních projektů), Horizon 2020
(výzkumné projekty) a program Erasmus+ pro mobilitu studentů. Europoslanci také vyjednali finanční prostředky
ve výši 728 mil. € do kapitol pro řešení převážně migrace: 310 mil. eur na programy UNRWA (např. podporu
palestinských uprchlíků 28 mil. eur), 43,8 mil. € na podporu mírových rozhovorů (např. na Kypru 3 mil. €). Tento
návrh rozpočtu EU na rok 2017 (předpokládá 157,88 miliard € v prostředcích na závazky (peníze přislíbené na
projekty nebo smlouvy, které poběží v následujících letech) a 134,49 miliard € v platbách (peníze, které budou
použity na úhradu účtů v příštím roce)) odhlasovalo plénum dne 1.12. Ohledně usnesení ke zpřísnění kodexu
chování bývalých Komisařů (viz OCM 28.10.): „Je velmi politováníhodné, že Komise ignorovala
usnesení Parlamentu a nedokázala přidat bod o zadržení části odměn pro bývalé komisaře a jejich následného
uvolnění pod podmínkou přísnějšího kodexu chování. Bylo to schváleno velkou většinou v Parlamentu a
zaměřovalo se na zlepšení chování Komisařů a následně veřejného obrazu institucí jako takových“ reagoval na
výsledek zpravodaj textu estonský poslanec I. Tarand (Greens/EFA)(předseda Komise Juncker navrhl nedávno
prodloužení doby omezení - po ukončení práce Komisaře na dva roky – pro zabránění případnému střetu zájmů,
nicméně bývalí Komisaři obdrží de facto odchodné pokrývající následující tři roky). K požadavku europoslanců na
projednávání rozpočtu na rok 2017 dohromady s revizí víceletého finančního rámce (přijímán na období 7 let):
Rada se k požadavku vyjádřila a ústy I. Korčoka (Slovenské předsednictví Rady) přislíbila mj. revizní balíček,
který by umožnil mobilizovat více než 6 mld. € na priority do konce tohoto finančního výhledu.
Předcházející plénum se opět věnovalo SITUACI V TURECKU (viz OCM 28. 10., 18. 5., 22. 4., 15. 4., 12. 2. 2016),
v doporučujícím usnesení je uvedeno, že EU a EP důrazně odsoudily neúspěšný pokus o vojenský převrat
v Turecku a uznaly legitimní odpovědnost tureckých orgánů za stíhání těch, kteří jsou za tento pokus
zodpovědní a účastnili se jej, nicméně plénum důrazně odsuzuje nepřiměřená represivní opatření, která se
v Turecku uplatňují od neúspěšného pokusu o vojenský převrat v červenci 2016. I nadále EP hodlá udržet
vazby mezi Tureckem a EU, vyzývá ale Komisi a členské státy, aby daly podnět k dočasnému pozastavení
probíhajících jednání o přistoupení Turecka (po deseti letech jednání, Turecko také stále dosud nesplnilo 7 ze
72 kritérií plánu na uvolnění vízového režimu, z nichž některá jsou obzvláště důležitá). EP také zmiňuje, že
prezident Erdogan a členové turecké vlády učinili několik prohlášení o opětovném zavedení trestu smrti (Rada
ve svých závěrech o Turecku ze dne 18. července 2016 připomněla, že jednoznačné odmítnutí trestu smrti je
jedním ze základních prvků acquis Unie, EP opakuje, že pokud by turecká vláda znovuzavedla trest smrti,
následovalo by dle rámce pro vyjednávání přístupových rozhovorů s Tureckem formální pozastavení procesu
přistoupení). Usnesení bylo přijato 479 hlasy (77%)/proti 37/zdržel se 107 poslanců. Pro usnesení byly frakce
GUE/NGL, Greens/EFA, S&D, EPP, ALDE, ENF. Čeští europoslanci hlasovali následovně: proti: Polčák, Zdechovský;
nehlasovali: Kohlíček, Mach, Maštálka, Poche; zdrželi se: Tošenovský, Zahradil, Niedermayer, Štětina. Pro:
Charanzová, Dlabajová, Ježek, Keller, Konečná, Poc, Pospíšil, Sehnalová, Svoboda, Telička, Šojdrová. Turecký
prezident Erdogan reagoval na usnesení EP hrozbou, že nechá migrantům cestu do Evropy přes Turecko znovu
otevřít. V této souvislosti: situaci dvou Čechů zadržených aktuálně v Turecku pomáhá řešit také
europoslankyně Šojdrová: „Vyzvala jsem paní vysokou komisařku (F. Mogherini), aby se zastala dvou zatčených
českých občanů, kteří by měli být kvůli příslušnosti ke kurdským milicím obviněni z terorismu, a nyní je čeká v Turecku
soud. Je důležité, aby Turecko tento případ politicky nezneužívalo a oběma lidem zajistilo jejich řádná práva.“

Podrobné zápisy
z jednání na
vyžádání.

MEZIPARLAMENTNÍ VÝBOROVÉ JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉHO PARLAMENTU PRO OBČANSKÉ SVOBODY,
SPRAVEDLNOST A VNITŘNÍ VĚCI (LIBE): EUROPOL A JEHO PARLAMENTNÍ KONTROLA V RÁMCI POLITIK VNITŘNÍ
BEZPEČNOSTI se uskutečnilo v prostorách EP dne 28. listopadu. Senát PČR byl na jednání zastupován
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senátorem T. Grulichem. Výbor LIBE uspořádal jednání o budoucnosti policejní a justiční spolupráce
Evropského policejního úřadu v souvislosti s probíhající reformou Europolu (viz OCM 16. 9., 18. 5., 4. 12. 2015)
za přítomnosti Komisaře pro bezpečnostní unii J. Kinga, ředitele Europolu R. Wainwrighta (ti ale neinformovali
přítomné o aktuálním bezpečnostním problému Europolu – uniklých datech viz zde, reakce frakce ALDE zde),
zpravodajky z Výboru pro evropské záležitosti v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí Národní Rady SK
pracovní skupiny Trojky ze Slovenského předsednictví E. Pfunder. Hlavní body jednání se soustředily na
konkrétní návrhy úpravy parlamentní kontroly Europolu předložené SK PRES (předsednictvím Slovenska
Radě): a) složení b)předsednictví a c)počet jednání budoucí skupiny pro parlamentní kontrolu Europolu ročně.
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MEZIPARLAMENTNÍ VÝBOROVÉ JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉHO PARLAMENTU PRO ÚSTAVNÍ ZÁLEŽITOSTI (AFCO):
VYŠETŘOVACÍ PRÁVO EVROPSKÉHO PARLAMENTU, REVIZE UNIJNÍHO VOLEBNÍHO PRÁVA A BUDOUCÍ
INSTITUCIONÁLNÍ VÝVOJ EU se uskutečnilo v prostorách EP dne 29. listopadu. Senát PČR byl na jednání
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zastupován senátorem T. Grulichem. Nejdůležitějším bodem jednání byl blok o budoucnosti EU, jelikož nad
návrhy vyšetřovacího práva EP i revize unijního volebního práva (viz OCM 11. 12. 2015) nepanuje mezi
pozicemi EP a členských států (na Radě) dlouhodobě shoda, nepočítá se tedy v dohledné době s uzavřením
kompromisů nad těmito návrhy. Dle mnoha odkazů v příspěvcích pozvaných expertů v panelu o budoucím
institucionálním uspořádání EU (M. Monti, A. Vitorino) i příspěvku německého europoslance E. Broka (frakce
EPP, předseda Výboru pro zahraniční věci, spoluzpravodaj jedné z připravovaných zpráv za EP k tématu, další
zpráva je od belgického předsedy frakce ALDE G. Verhofstadta) lze dovodit, že se pravděpodobně v určitých
kruzích EU uvažuje také nad návrhem změn Smluv EU, podle kterého by se měly členské státy, které
nepodepíší budoucí Smlouvy EU (pro politické či populistické důvody, včetně rizikové organizace referend k
nim) případně ocitnout mimo Unii. Podrobnější zpráva na vyžádání.
CETA: většina poslanců se na plénu vyjádřila proti návrhu 89 europoslanců (za ČR K. Konečná), aby obchodní
dohodu s Kanadou – CETA (viz OCM 28. 10., 21. 10., 8. 7.) posoudil Evropský soudní dvůr. Plénum by o smlouvě
mělo (dle předchozích původních propozic) hlasovat nakonec až v únoru, což je přisuzováno tlaku levice v EP a
dalších zájmových skupin. Výbor pro mezinárodní obchod (INTA), zodpovědný za návrh stanoviska pro
plénum, bude aktuálně pokračovat v debatě o CETA 5.12. Své stanovisko k CETA mohou prezentovat i výbory pro
životní prostředí, zaměstnanost, zahraniční věci a dopravu.

