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jednání výborů Evropského parlamentu
VÝBOR PRO ÚSTAVNÍ ZÁLEŽITOSTI EVROPSKÉHO PARLAMENTU (AFCO) uspořádal dne 2. 5. mezivýborové jednání se
zástupci národních parlamentů/NP/ na téma: Naplňování ustanovení smluv týkajících se národních
parlamentů. Jednání navazovalo na workshop, uskutečněný dne 20. 4. na téma Demokratická doplňkovost:
provádění ustanovení Smlouvy o národních parlamentech. Workshop i toto meziparlamentní setkání byly
uskutečněny jako vstup do přípravy nadcházející zprávy EP o provádění ustanovení Smlouvy týkající se NP a byla
vznesena řada konkrétních návrhů pro zjednodušení a zvýšení zapojení NP (výbor AFCO v rámci workshopu diskutoval
o úloze národních parlamentů s Dr. Olivierem Rozenbergem, docentem v pařížské Sciences Po, Dr. Diane Fromage,
profesorkou Právnické fakulty Maastrichtské univerzity a Dr. Luísem Heleno Terrinhou, hostujícím profesorem na
Právnické fakultě Universidade Católica Portuguesa v Portu). Po zprávách EP k budoucnosti EU (viz OCM 2. 12. 2016 a
16. 2. 2017) zpravodaj připravované zprávy z vlastní iniciativy Paolo Rangel otevírá prostor pro diskusi zaměřující se
specificky na možnosti a posílení role národních parlamentů. Diskuse k návrhům v této zprávě, které se týkají
interního řízení práce NP (např. revize jednacího řádu) nebo vztahů NP s orgány EU (jako je EC), budou uvedeny v
budoucím návrhu zprávy s opatrností. Několik delegací vyjádřilo názor, že by bylo vhodné diskutovat tyto otázky
v rámci konference COSAC. Koncept tzv. „červené karty“ byl mnohými zástupci z řad NP odmítnut, na rozdíl od
konceptu tzv. „zelené karty“. Červená karta = blokace legislativního návrhu při dosažení 55 % hlasů přidělených
vnitrostátním parlamentům - což můžeme vidět v kontrastu s tzv. „blokační menšinou“ na Radě, a také v souvislosti
se „žlutou kartou“, která nebyla Komisí zatím řádně zohledněna (zatím poslední vystavená „žlutá karta“ k „vysílání
pracovníků" (COM (2016) 128/Posting of Workers) viz OCM 12. 5, 3. 6., 21. 10. 2016). K blokační menšině na Radě je
potřeba výrazně méně - 4 země (případně, dle Smlouvy o fungování EU, počet členů, jenž zastupuje nejméně 35 %
obyvatelstva zúčastněných členských států plus ještě jeden člen), jinak se kvalifikovaná většina považuje za dosaženou.
Od 1. dubna 2017 se uplatňuje na Radě nový mechanismus, možnosti blokační menšiny jsou posíleny: pokud členové
Rady, kteří zastupují alespoň 55 % obyvatel nebo alespoň 55 % počtu členských států nutných k vytvoření blokační
menšiny, oznámí Radě nesouhlas s přijetím příslušného aktu, Rada tuto záležitost projedná. Podrobné zápisy na
vyžádání.
HERESY AND HERITAGE: JAN PATOČKA ON PHILOSOPHY, POLITICS AND THE ARTS: jedna z nejdůležitějších konferencí
českého bilaterálních velvyslanectví a Českého centra - konference k odkazu Jana Patočky v oblasti filosofie, politiky i
umění, se v Bruselu uskutečnila ve dnech 2. – 6. 5. Nad konferencí převzal záštitu předseda Senátu M. Štěch.
Konference se konala v rámci připomenutí 40 let od podpisu Charty 77 a od tragického úmrtí Jana Patočky, českého
filosofa (jednoho z mluvčích Charty 77) a slavnostně ji zahájil v Pražském domě spolu s velvyslancem ČR v Belgii J.
Kurfürstem místopředseda Senátu J. Šesták. V EP (pod záštitou europoslance L. Niedermayera) promluvil o Patočkovi a
jeho odkazu, disidentství a aktuálních souvislostech také předseda VEU sen. V. Hampl. Na celém programu konference
se spolupodíleli Svobodná univerzita v Bruselu (kde funguje Centrum českých studií) a Katolická univerzita v Lovani
(Filosofická fakulta, kde můžeme nalézt Husserlův archiv, který J. Patočka navštívil a přednesl zde své Lovaňské
přednášky). Odkaz Jana Patočky osvětlil mj. Filip Karfík a Nicolas de Warren, osobní vzpomínky přidal Jan Sokol. V EP
dále promluvili M. Žantovský, Š. Pánek, M. Palouš, P. Lagrou, P. Vermeersch. Program konference zde.
EP si připomněl dne 3. 5. mezinárodní den svobody tisku, podvýbor pro lidská práva diskutoval o stavu svobody
médií v Evropě a důležité roli kvalitní a kritické novinařiny pro společnost a o boji proti šíření falešných zpráv. Výbor
ECON (Hospodářské a měnové záležitosti) vydal dne 3. května kladné stanovisko k návrhu EC: uplatnění snížených
sazeb DPH mimo tištěných také na elektronické knihy, noviny a časopisy. V současné době musí být elektronické
knihy zdaněny podle minimální standardní sazby EU ve výši 15%, některé členské státy mohou účtovat na tištěné
publikace sníženou sazbu ve výši nejméně 5% - a v některých případech i nulovou. Hudba a videa, stejně jako publikace
obsahující převážně hudbu a video obsah, budou nadále zdaněny standardní sazbou DPH. Poslanci odůvodňují potřebu
sjednotit přístup rozvojem digitální ekonomiky. Návrh má přijít na pořad pléna dne 31. 5. nebo 1. 6.
Výbor AFET (zahraniční věci) spolu s podvýborem SEDE (pro bezpečnost a obranu) jednal s generálním
tajemníkem NATO J. Stoltenbergem (v souvislosti se summitem NATO, který se má konat v Bruselu dne 25. 5. - kdy
může poprvé přicestovat do Bruselu prezident USA D. Trump). V debatě poslanci uvítali rozšiřující se spolupráci mezi
EU a NATO v boji proti obchodování s lidmi ve Středomoří (kde NATO pomáhá při operaci EU Sophia) a podpoře
schopností kybernetické obrany - boj proti hrozbám souvisejícím s počítačovou bezpečností. J. Stoltenberg mj. uvedl:
„Vztahy mezi EU a NATO dosáhly nové úrovně a spolupráce se stává normou, nikoliv výjimkou," zdůraznil pokrok v
oblasti spolupráce mezi EU a NATO od července 2016 (kdy předsedové Evropské rady a Evropské komise a generální
tajemník NATO podepsali společné prohlášení o spolupráci mezi EU a NATO). Mnoho poslanců uvítalo další prohloubení
vztahů a zdůraznilo potřebu zachovat komplementaritu a zabránit duplicitě mezi těmito dvěma organizacemi. Část
poslanců byla proti výzvám k odvodu 2% HDP na obranu, kdy není uvedena přidaná hodnota větších investic. Debata se
zaměřila i na budoucí vztahy s Ruskem, Tureckem a USA. EP podpořil vztahy s NATO v nedávných usneseních o Evropské
obranné unii a o Provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky.
Výbor AFET přijal dne 2. 5. doporučení pro lepší dohled a posílení odpovědnosti nad soukromými bezpečnostními
firmami/agenturami, fungujícími v EU i zahraničí v rámci vojenských misí EU (kvůli reportovaným incidentům, kdy
byly tyto firmy zodpovědné za zranění i ztráty životů). V současné době chybí závazná legislativa pro regulaci
fungování soukromých bezpečnostních firem v EU (cca 40 000 subjektů) - zpráva z vlastní iniciativy vyzývá k přijetí
pravidel EU, používání firem by se mělo omezit na logistickou podporu a ochranu zařízení, pro zahraniční mise by se
měly využívat pouze firmy z EU. Tyto firmy by neměly být využívány pro bojové úkoly, protože v nich jde o život
civilního obyvatelstva. Měly by existovat seznamy firem dle pozitivních i negativních zkušeností s nimi. Zpráva je
zařazena na program pléna předběžně dne 3. 7.
Výbory pro hospodářské a měnové záležitosti (ECON) a občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE)
dne 3. 5. znovu odmítly Komisí vypracovanou černou listinu států, které umožňují praní špinavých peněz (dle
směrnice EU o boji proti praní špinavých peněz - země, které jsou vystaveny riziku praní špinavých peněz, daňových
úniků a financování terorismu –PO i FO ze zemí zařazených na černou listinu mají čelit při podnikání v EU náročnějším
kontrolám). EC identifikuje 11 zemí (vč. Afganistánu, Iráku, Bosny a Hercegoviny, Sýrie, aktualizace obsahuje změnu
předchozího seznamu vypuštěním Guyany a přidáním Etiopie). Předchozí seznam EC (totožný se seznamem
vypracovaným mezinárodním orgánem Financial Action Task Force/FATF) byl odmítnut jako příliš limitující. Poslanci se
domnívají, že by EC neměla být povinna dodržovat standardy FATF při sestavování svého vlastního seznamu, a chtějí ho
rozsáhlejší. V usnesení poslanci uvedli, že: „Proces Komise nebyl dostatečně autonomní" a kritéria nezahrnují trestné činy
vedoucí k praní špinavých peněz, jako jsou daňové podvody. Pokud plénum podpoří usnesení více než polovinou členů,
delegovaný akt bude zamítnut.
Výbor pro vnitřní trh (IMCO) odhlasoval dne 3. 5. zprávu k Evropské agendě pro sdílenou ekonomiku (týká se
např. společností Uber, Airbnb). Poslanci chtějí podpořit jejich přínosy a zároveň omezit negativní důsledky
(nedostatečná pracovněprávní ochrana, daňové úniky a nejistá práva spotřebitelů). Celková hodnota transakcí čtyř
hlavních sektorů platforem pro sdílení dosáhla dle EP v EU v roce 2014 hodnoty 28 miliard eur (meziročně téměř
dvojnásobný nárůst). Tato zpráva z vlastní iniciativy bude na programu pléna EP dne 18. 5.

