Projednávání agendy EU v Senátu
červen 2017
Kancelář Senátu
Výbor pro záležitosti EU projednal informaci vlády o pozicích vlády a
programu jednání Evropské rady, která se koná dne 22. - 23. června.
VEU rovněž doporučil plénu vzít na vědomí Zprávu o vývoji Evropské
unie v roce 2016 a přijal usnesení k doporučení Rady k národnímu
programu reforem ČR na rok 2017 a stanovisko Rady ke
konvergenčnímu programu ČR. Výbor začal projednávat Bílou knihu o
budoucnosti Evropy, její projednávání však přerušil do příští schůze.
Plénum Senátu vzalo na vědomí Národní program reforem a
Konvergenční program ČR.

Zpracoval:
Mgr. Petr Martinec
poradce VEU
(s využitím materiálů
OEU a sekretariátu
VEU)
Datum zpracování:
23. 6. 2017
Telefon:
257 072 580
E-mail:
martinecp@senat.cz

Plná znění projednávaných dokumentů, stenozáznam z jejich projednávání
na schůzi pléna a veškerá usnesení přijatá k nim Senátem a jeho orgány jsou
k dispozici po kliknutí na číslo příslušného senátního tisku.
Zápisy ze schůzí Výboru pro záležitosti Evropské unie jsou k dispozici zde.
Zápisy ze schůzí ostatních výborů a komisí Senátu jsou k dispozici na
internetové stránce Senátu v části Dokumenty a legislativa ve složkách
jednotlivých výborů a komisí.

11. schůze Výboru pro záležitosti Evropské unie v 11. funkčním období
14. 6. 2017
Informace vlády ČR o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady, které se
koná dne 22. – 23. června 2017
Zpravodaj: sen. V. Hampl.
Vedoucí představitelé EU se budou zabývat řadou otázek včetně migrace, bezpečnosti a
obrany a hospodářství. Evropská rada posoudí provádění opatření přijatých s cílem
zastavit příliv migrantů, kteří využívají trasu vedoucí přes centrální Středomoří. Vedoucí
představitelé budou rovněž jednat o vývoji v souvislosti s trasou přes východní
Středomoří, o prohlášení EU a Turecka a nástrojích vytvořených za účelem řešení
základních příčin migrace. Evropská rada se bude dále zabývat reformou společného
evropského azylového systému, včetně zásad odpovědnosti a solidarity.
Hlavy států a předsedové vlád přezkoumají pokrok, jehož bylo dosaženo při posilování
spolupráce EU v oblasti vnější bezpečnosti a obrany a zhodnotí stávající situaci EU z
hlediska vnitřní bezpečnosti. Evropská rada zhodnotí úsilí, které je vyvíjeno v
zájmu prohloubení jednotného trhu, a určí oblasti, v nichž je třeba pokrok urychlit. Lídři
potvrdí doporučení pro jednotlivé země a uzavřou evropský semestr 2017. Budou
rovněž jednat o otázkách, které jsou relevantní pro nadcházející zasedání skupiny G20,
jež se uskuteční ve dnech 7. a 8. července v Hamburku. Vedoucí představitelé EU budou
případně jednat také o konkrétních zahraničněpolitických otázkách.
Evropská rada (článek 50) na zasedání ve formátu EU27 posoudí nejnovější vývoj
jednání v návaznosti na oznámení Spojeného království podle článku 50 SEU. V rámci
tohoto zasedání se očekává, že vedoucí představitelé potvrdí procesní postupy pro
přemístění agentur EU, které mají v současné době sídlo ve Spojeném království. VEU
vzal po projednání informaci vlády na vědomí.

Zpráva o vývoji Evropské unie v roce 2016 (senátní tisk č. 107)
Zpravodaj: sen. V. Hampl.
Zpráva o vývoji Evropské unie je každoročně předkládána vládou v souladu s § 119a
odst. 1 písm. a) jednacího řádu Senátu, podle kterého vláda nejméně jednou ročně
předkládá Senátu zprávu o vývoji Evropské unie a jejím dalším rozvoji. Zpráva o vývoji
Evropské unie v roce 2016 byla vypracována Úřadem vlády ve spolupráci s jednotlivými
resorty a byla schválena vládním výborem pro Evropskou unii dne 10. dubna 2017. Její
obsah detailně seznamuje s vývojem v jednotlivých oblastech evropských politik v roce
2016, přičemž informuje i o tom, do jaké míry vláda v rámci Rady zohledňovala postoje
Senátu, popř. i Poslanecké sněmovny. VEU doporučil Senátu vzít Zprávu o vývoji
Evropské unie v roce 2016 na vědomí.

Bílá kniha o budoucnosti Evropy – Úvahy a scénáře pro EU27 v roce 2025 (senátní
tisk č. K 031/11)
U příležitosti šedesátého výročí podpisu tzv. Římských smluv – Smlouvy o Evropském
hospodářském společenství a Smlouvy o Evropském společenství pro atomovou energii
(25. března 1957) – vydala Komise dokument stručně shrnující současné problémy EU a
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nastiňující různé scénáře jejího dalšího vývoje. Na tuto bílou knihu budou postupně
navazovat diskusní dokumenty Komise k dílčím tématům. Diskuse by měla směřovat k
rozhodnutí ve volbách do Evropského parlamentu na jaře 2019. Komise uvádí tyto
vzájemně se nevylučující varianty dalšího vývoje: 1) Pokračování v dosavadní praxi
(naplňování pozitivní reformní agendy, zachování jednoty EU-27). 2) Pouze jednotný
trh. 3) Státy, které chtějí, dělají více (tzn. vícerychlostní Evropa). 4) Dělat méně, zato
efektivněji (to je heslem současné Komise, patrně by tedy šlo o to, dělat ještě méně). 5)
Dělat mnohem více společně (tj. prohloubení integrace). Komise sama připouští, že
reálná je spíše kombinace různých přístupů v různých oblastech. VEU po informaci
gestora a proběhlé rozpravě rozhodl o přerušení projednávání tohoto dokumentu do
příští schůze.

Doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky
na rok 2017 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky z roku
2017 (senátní tisk č. J 039/11)
Zpravodaj: sen. V. Plaček.
Tento dokument obsahuje 2 doporučení pro ČR vyplývající z vyhodnocení Národního
programu reforem a Konvergenčního programu ČR za rok 2017. Konkrétně se jedná o:
1) zajištění dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí s ohledem na stárnutí
obyvatelstva a zvýšení účelnosti veřejných výdajů, zejména prostřednictvím boje proti
korupci a neefektivním postupům při zadávání veřejných zakázek; 2) odstranění
překážek růstu, zejména zjednodušením postupů pro udělování stavebních povolení
a dalším snižováním administrativní zátěže podniků, zavedením klíčových služeb
elektronické veřejné správy, zlepšením kvality výzkumu a vývoje a podporou
zaměstnanosti skupin, které jsou nedostatečně zastoupeny na trhu práce.
Výbor pro záležitosti EU přijal doporučení k usnesení pléna Senátu, ve kterém shledává,
že se doporučení pro Českou republiku na rok 2017 zaměřují na relevantní politické
otázky. Vítá konstruktivní přístup vlády k procesu koordinace hospodářských politik v
Evropské unii. Podporuje pozici vlády ČR v otázce výtky Komise k neefektivním
postupům při zadávání veřejných zakázek, neboť opatření k nápravě tohoto stavu jsou
již prováděna. Poukazuje na potřebu snižování administrativních překážek investic, což
považuje v rámci priorit evropského semestru za hlavní problém tížící Českou republiku.
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pokračování přerušené 7. schůze Senátu v 11. funkčním období
7. 6. 2017
Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, které se uskutečnilo dne 29.
dubna 2017 (senátní tisk č. 98)
Zpravodaj: sen. V. Hampl.
Senát přijal usnesení ve znění doporučení VEU z 10. schůze v 11. funkčním období vzít
informaci vlády na vědomí (viz Projednávání agendy EU v Senátu – květen 2017).

Národní program reforem ČR 2017 (senátní tisk č. 127)
Zpravodaj: sen. V. Plaček.
Senát přijal usnesení ve znění doporučení VEU z 10. schůze v 11. funkčním období vzít
informaci vlády na vědomí (viz Projednávání agendy EU v Senátu – květen 2017).

Konvergenční program ČR - duben 2017 (senátní tisk č. 96)
Zpravodaj: sen. V. Plaček.
Senát přijal usnesení ve znění doporučení VEU z 10. schůze v 11. funkčním období vzít
dokument na vědomí (viz Projednávání agendy EU v Senátu – květen 2017).
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