O ČEM SE MLUVÍ: STRUČNÝ TÝDENNÍ VÝBĚR UDÁLOSTÍ EU

pátek, 7. dubna 2017
plenární zasedání Evropského parlamentu, Štrasburk
BREXIT: poslanci na plénu odhlasovali usnesení s principy a požadavky na průběh a výsledek jednání o
vystoupení Spojeného království z EU (viz OCM 31. 3. 2017, 24. 6., 16. 9., a 9. 9. 2016). Rozpravy se účastnil také
předseda Komise/EC/ Juncker i vyjednavač EC Barnier. Z usnesení: „dokud nevstoupí dohoda o vystoupení
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v platnost, bude Spojené království /UK/ nadále požívat svých práv jakožto členský stát EU, a bude mít stále povinnost
plnit své závazky plynoucí z členství.“ EP dále vyjadřuje politování nad rozhodnutím vlády UK neúčastnit se vnitřního
trhu, Evropského hospodářského prostoru a celní unie; domnívá se, že stát, který vystupuje z EU, nemůže požívat
podobných výhod jako členský stát EU, a oznamuje tudíž, že neudělí souhlas s žádnou dohodou, která by odporovala
tomuto principu.“ EU zdůrazňuje, že UK musí dostát všem svým právním, finančním a rozpočtovým

závazkům, včetně závazků plynoucích ze současného víceletého finančního rámce, které bude nutné
plnit do data vystoupení i po něm. Vyjednáváním jménem EU byla pověřena EC v čele s hlavním
vyjednavačem M. Barnierem, což EP uvítal, ale poukazuje na to, že nezbytnou podmínkou pro to, aby udělil
souhlas s dohodou mezi EU a UK, je plné zapojení EP do tohoto procesu. Dohoda o vystoupení musí dle EP řešit
tyto prvky: právní postavení občanů EU-27, kteří žijí nebo dříve žili v UK, a občanů UK recipročně; vypořádání
finančních závazků mezi UK a EU; vnější hranice EU; vyjasnění statusu mezinárodních závazků, které UK přijalo
jako členský stát EU, s ohledem na to, že EU čítající 27 členských států bude právním nástupcem EU čítající 28
členských států; právní jistotu pro právní subjekty, včetně společností; určení Soudního dvora EU jako orgánu
příslušného pro výklad a prosazování dohody o vystoupení. EP požaduje spravedlivé zacházení s občany EU
resp. UK. To musí mít při jednáních naprostou prioritu. Požaduje také, aby byla zachována soudržnost práva
EU (včetně Listiny základních práv) a rámce pro jeho prosazování. Zdůrazňuje, že jakékoli oslabení práv
spojených se svobodou pohybu, včetně diskriminace mezi občany EU, pokud jde o přístup k právu na pobyt
před datem vystoupení UK z EU, by odporovalo právu EU. Finanční vypořádání s UK na základě ročních účtů EU,
které jsou předmětem auditu Evropského účetního dvora, musí zahrnovat veškeré právní závazky plynoucí
z neuhrazených závazků a musí obsahovat ustanovení o položkách nezahrnutých do rozvahy, podmíněných závazcích a
ostatních finančních nákladech, které vzniknou v přímém důsledku vystoupení UK z EU. EP bere na vědomí tzv. bílou
knihu vlády UK a vyhrazuje si právo svůj postoj k jednáním mezi EU a UK dále upřesňovat a případně přijímat další
usnesení, která se mohou mimo jiné zabývat určitými konkrétními otázkami nebo záležitostmi týkajícími se jednotlivých
odvětví, a to v závislosti na tom, jak se budou jednání vyvíjet.

Německý prezident Frank-Walter Steinmeier přednesl dne 4. 5. plénu svůj proevropský pohled na EU:
„Neměli bychom se vzdát tohoto cenného dědictví a nechat ho odpůrcům Evropy. Musíme ho chránit, starat se o něj, a
vylepšit ho - to je naše historická povinnost. Je na nás, abychom zajistili předání evropského snu příští generaci. Evropa je
složitý a náročný projekt, ale stojí za všechno úsilí.“

Poslanci také schválili dne 5. 4. svá doporučení v USNESENÍ KE ZMĚNÁM SOUČASNÉHO SEDMILETÉHO
ROZPOČTOVÉHO RÁMCE i uvolnění prostředků na nepředvídatelné události (jak přizpůsobit víceletý rozpočet
novým prioritám, VFR/MFF viz OCM 31. 3. 2017 a 2. 12. 2016, tisková zpráva EP s vysvětlením usnesení zde).
Poslanci dále schválili dohodu o LIBERALIZACI VÍZOVÉHO REŽIMU PRO OBČANY UKRAJINY do (bezvízový pobyt
Ukrajinců s biometrickým pasem v 26 státech EU mimo UK a Irska na maximálně 90 dní v rámci období 180
dnů, ne za účelem zaměstnání, viz OCM 18. 3., 4. 3. 2016, 10. 2. 2017). Zaznívají ale také kritické hlasy, že situace
na Ukrajině a splnění kritérií reforem není uspokojivé - na Ukrajině stále probíhá reforma soudnictví a jejich
parlament neprojednal např. novelu zákona o Ústavním soudu a tím pádem nelze projednávat ústavní stížnosti.
Další postup: dohoda, která je výsledkem jednání pod Maltským předsednictvím a posléze poslanců s Radou
ministrů EU, musí být ještě formálně odsouhlasena na dalším jednání opět Radou (ministrů) EU. Podmínkou
pro finální změnu vízového režimu pro občany Ukrajiny bylo posílení takzvaného mechanismu záchranné brzdy
(viz usnesení pléna EP ze dne 15. 12. 2016, Rady ze dne 22. 2. 2017), který umožňuje vízovou povinnost okamžitě
znovu zavést v reakci na výjimečné situace: jako náhlý nárůst nekontrolované migrace či zjevně neopodstatněných
žádostí o azyl, nebo také s ohledem na vnitřní bezpečnost evropských států (viz OCM 10. 2.). Platnost částečného
bezvízového režimu pro Ukrajince by měla nastat po výše zmíněném odsouhlasení Radou od června 2017.
VÝSLEDKY VÝBORU EMIS: dne 4. 5. plénum EP prodiskutovalo a schválilo závěry a nezávazná doporučení
Komisi a Radě EU, obsažené v závěrečné zprávě Vyšetřovacího výboru pro měření emisí v automobilovém
průmyslu (viz OCM 10. 2, 3. 2 2017, 23. 9., 9. 9. 2016, 30. 10. 2015). Poslanci navrhují, aby se testy prováděly
v různých podmínkách skutečného provozu a náhodné nehlášené kontroly by měly pomoci odhalit podvody. Poslanci by
chtěli posílit dohled EU nad automobilovým průmyslem a jasněji definovat odpovědnost i kontrolní mechanismy. Výrobci
by dále měli poškozené zákazníky odškodnit. Poslanci došli mimo jiné k tomu, že jak členské státy, tak EC selhaly
v uplatňování a kontrole nastavených pravidel emisních testů. Členské státy EU by měly pravidelně testovat alespoň 20 %
automobilů umístěných na svůj trh v předchozím roce. Výrobci automobilů, kteří pozměnili výsledky zkoušek, by měli
dostat pokutu až do výše 30.000 € za vozidlo. Doporučení EP: veškerá legislativa týkající se oblasti kvality ovzduší a
emisí by měla být zařazena do portfolia jednoho komisaře a generálního ředitelství s cílem zlepšit dohled a zaměření;
právní předpisy EU týkající se emisí při reálném provozu by měly být přijaty co nejdříve včetně testování, které pokrývá
širokou škálu podmínek při samotné jízdě, ale také s nepředvídatelnými variantami, jak odhalit nezákonná odpojovací
zařízení; zájemci o koupi automobilu, kteří byli skandálem s emisemi poškozeni, by měli být odškodněni odpovědnými
výrobci automobilů. EC by měla navrhnout pravidla pro kolektivní odškodnění v rámci harmonizovaného systému EU a
k posílení ochrany spotřebitele. Směrnice pro nové schvalování typu by měla být přijata co nejrychleji, aby byl zaveden
nový dohled EU nad systémem s jasně definovanými odpovědnostmi. Další postup: usnesení je mandátem EP, na jehož

základě vyjednávači z Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele vstoupí do třístranných jednání s Radou a EC
(tzv. trialog) jakmile se na své vyjednávací pozici dohodnou také ministři ze zemí EU v Radě.
Česká poslankyně K. Konečná (KSČM) je autorkou usnesení pléna EP ze dne 4. 5. k rostoucí spotřebě
PALMOVÉHO OLEJE, jehož pěstování nenávratně ničí životní prostředí odlesňováním převážně deštných
pralesů. Je třeba revidovat a postupně ukončit jeho používání v biopalivech. EP žádá mj. EC, aby zavedla
jednotný systém certifikace palmového oleje vstupujícího na trh EU.
Zpřísnit kontrolní a certifikační postupy na ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY (např. kauzy nebezpečné prsní
implantáty, nevhodné umělé kyčelní náhrady), mj. i rozšíření platnosti nových pravidel na diagnostické
medicínské prostředky in vitro, pravidla pro informování pacientů o následcích testování DNA, jsou součástí
usnesení EP ze dne 5. 4. Od 15. 6. také končí poplatky za roaming (Evropané budou na svých cestách v rámci EU
platit za volání a datové služby stejnou cenu jako doma, viz OCM 30. 10. 2015, 6. 7. 2015). EP také formuloval na
plénu dne 4. 4. svoje další doporučení k POSTUPU PRO ŘEŠENÍ MIGRACE.

