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globálních hráčů v zahraniční politice (Ruska, USA, a případných dopadech politiky USA na vztahy EU
s Ruskem) jednal podvýbor EP pro bezpečnost a obranu EP (SEDE) zahraničního výboru (AFET). Aktuální
vývoj na východě Ukrajiny objasňovala poslancům vicepremiérka pro Evropu a euroatlantickou integraci
Ukrajiny Ivanna Klympuš-Tsintsadze. Uvedla, že po porušení příměří a ostřelování oblasti v Doněcku (okolo
Avdějevky) minulý týden je oblast po přerušení dodávek elektřiny, vody i vytápění (při teplotách okolo -20°C)
na pokraji humanitární krize. Navrhla, že by OBSE mohla monitorovat 409 km ukrajinsko - ruské hranice, která
je v současné době mimo ukrajinskou kontrolu k zastavení toku munice, vojáků a žoldáků. Většina poslanců je
přesvědčena, že Rusko "testuje" reakci nové administrativy USA. Rumunský socialista Ioan Mircea Pascu
zhodnotil současné manévry jako „politické testování, protože z vojenského hlediska takové operace nemají
uprostřed zimy význam.“ Někteří poslanci zopakovali, že sankce EU jsou spojeny s prováděním Minských dohod
a měly by tak být zachovány, nicméně zazněly i názory, že je třeba Minské dohody přehodnotit, protože
kontrolu své hranice Ukrajinou, potřebnou k příměří, nezajistily. Natalie Sabanadze, gruzínská velvyslankyně
při EU, uvedla: „To, jak se Rusko staví k jižnímu Kavkazu a zemím ve svém sousedství, je obrazem velice
specifického pojetí mezinárodního systému. Ten je vnímán jako oblast nepřátelského mezinárodního soutěžení a
sousední země proto mají plnit funkci nárazníků.“ V této souvislosti: EP schválil dne 2. 2. zrušení víz při
krátkodobých nepracovních pobytech občanů Gruzie v Schengenu (maximálne 90 dní v rámci 180 denního
období). Vejde v platnost, až nabyde účinnosti revidovaný mechanismus znovuzavedení víz (= v případě ohrožení
bezpečnosti či zvýšení migrace), a po EP ho potvrdí i Rada (ministrů) EU. Revidovaný mechanismus pozastavení
schválili poslanci dle 15. 12. 2016. Herbert Salber, zvláštní zástupce EU pro jižní Kavkaz, uvedl k diskusi o
zahraniční politice USA a dopadům na vztah EU/Rusko: „Všichni jsou nervózní a ve vzduchu visí nepříjemná
otázka, jestli nenastane nějaká druhá Jalta. Jediné, co v tuto chvíli můžeme říci je, že netušíme.“ Podle studie Think
tanku EP/TT EP/, která analyzuje nedávno aktualizované ruské strategické dokumenty, je Rusko odhodláno
prosazovat se jako globálně významné centrum vlivu. Západ včetně Evropské unie je dle TT EP jednoznačně
vnímán jako hlavní vyzyvatel v ruských velkomocenských ambicích a překážka pro jeho bezpečnost. Situace se na
návrh poslanců bude dále řešit na plénu EP následující týden, kam přijde s poslanci debatovat také
místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku F.
Mogherini.
VÝBOR IMCO (pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů) přijal dne 9. 2. usnesení s návrhem změn pro
certifikaci a provádění kontrol emisních testů u motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, kdy by
mělo být možné změněná pravidla použít i na vozidal, která jsou již v provozu (kontrola bezpečnostních a
environmentálních požadavků stanovených EU – po odhalení podvodů u Volkswagenu/Dieselgate, viz OCM 30.
10. 2015). Původní testy automobilů probíhaly v laboratořích. Zpravodaj textu Daniel Dalton (ECR, UK)
k návrhu uvedl: „Národní orgány budou pod mnohem větší kontrolou. Evropská komise je bude moci kontrolovat
a budou podléhat nezávislým auditům. Bude také vytvořeno fórum, jehož prostřednictvím orgány z členských
států budou sdílet osvědčené postupy. Navíc ve chvíli, kdy už budou auta v prodeji a v provozu, budou národní
agentury moct provádět namátkové nehlášené kontroly, což doposud není možné. Změny poslanců EP by
vyžadovaly "národní programy dozoru nad trhem", které mají být schváleny Komisí. "To zavazuje členské státy
k provádění odpovídajícího dozoru nad trhem a umožňuje určitou mírou koordinace, aby různé členské státy
neprováděly stejné testy na stejných autech." Výbor navrhuje "dvoufázový přístup", kdy by Komise mohla nutit
členský stát provést test, který považuje za nezbytný nebo test uskutečnit za určitých podmínek. Výrobci
automobilů, kteří jsou v rozporu s pravidly (např. falšování výsledků testů), riskují správní pokuty do výše 30
000 € za vozidlo, které může být uloženo Komisí, pokud nebude uložena pokuta na národní úrovni. Nová
legislativa umožňuje Komisi provádět také neohlášené testy ověřující provádění pravidel a v extrémních
případech by mohla také požadovat stažení automobilů z trhu. Další postup: usnesení musí schválit plénum EP a
následně Rada.
VÝBOR LIBE (pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci) jednal dne 9. 2. se zástupci Rady a Komise
ohledně jejich úterního (7. 2.) rozhodnutí - souhlasu Rady nad návrhem Komise o třetím prodloužení kontrol
na vnitřních hranicích v pěti zemích (Rakousku, Německu, Dánsku, Švédsku a Norsku) na dobu dalších tří
měsíců, tedy do poloviny května. Rada souhlasila s tím, že těchto pět států by mělo prodloužit "přiměřené
dočasné hraniční kontroly na dobu nejvýše tří měsíců." Opatření byla původně představena na počáteční období
šesti měsíců v květnu 2016 v reakci na rostoucí migrační toky. Byla dvakrát prodloužena navzdory ujištění Komise,
podle kterého bylo cílem opatření opět zrušit nejpozději do konce roku 2016.
VÝBOR PANA (speciální vyšetřovací výbor pro praní špinavých peněz a daňové úniky, viz OCM 18. 3., 8. 4., 22.
4., 10. 6., 3. 10. 2016 a 3. 2. 2017) jednal ve čtvrtek 9. 2. při dalším slyšení k zamezení vytváření finančních
produktů v daňových rájích tentokráte s účetními, zástupci bank, ale i právníky a novináři Mezinárodního
konsorcia pro investigativní žurnalistiku/ICIJ/ (dokumenty přejmenované na „Panama Papers“ v objemu 2,6
terabytu dat/11,5 mil. dokumentů předala k prozkoumání ICIJ po obdržení redakce Süddeutsche Zeitung).
VÝBOR ECON (hospodářský a měnový výbor) jednal s prezidentem Evropské centrální banky Draghim dne 6.
2. o hospodářské a monetární politice ECB (zda pokračovat v kvantitativním uvolňování v kontextu inflace).

EVROPSKÁ KOMISE: přijala dne 8. 2. svou devátou zprávu o pokroku při provádění evropských

programů nouzové relokace a přesídlování, v níž hodnotí opatření přijatá od 8. prosince 2016 ( během
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sledovaného období bylo relokováno 3 813 osob, v prosinci „dokonce dosud nejvyšší počet osob za měsíc“ (1 926). Členské
státy však musí dle vyjádření EC vynaložit další úsilí, aby udržely tempo a dosáhly cílů stanovených Komisí, tzn. každý
měsíc relokovat 1 000 osob z Itálie a 2 000 osob z Řecka; přesídlování - členské státy nadále zajišťují bezpečnou a legální
cestu do Evropy lidem, kteří potřebují mezinárodní ochranu: od července 2015 bylo v rámci tematického programu EU
přesídleno 13 968 osob z dohodnutých 22 504 osob). Dále EK představila dne 6. 2. nový nástroj k lepšímu

provádění environmentálních předpisů EU (nakládání s odpady, ochrany přírody a biologické rozmanitosti,
kvality ovzduší, kvality vody a hospodaření s vodou - plné provedení předpisů by ekonomice EU mohlo dle EK
každoročně ušetřit 50 miliard eur v nákladech na zdravotní péči a přímých environmentálních nákladech a
obsahuje zprávy o jednotlivých zemích EU, ale i doporučení vedoucí ke zlepšení situace). EC také spustila
tříměsíční veřejnou konzultaci k budoucnosti společné zemědělské politiky (ta je jednou z nejstarších
politik EU fungující od roku 1962, poslední reforma provedena v roce 2013).

