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plenární zasedání Evropského parlamentu, Štrasburk II.
MIGRACE: po varování Itálie /IT/ na přípravné schůzce summitu G20, že uzavře své přístavy humanitárním plavidlům, a
následné výzvě italského ministra vnitra M. Minnitiho ze dne 2. 7. k otevření ostatních evropských přístavů lodím
zachraňujícím migranty (v posledních dnech zachránily lodě Migrant Offshore Aid Station (Moas), Lékařů bez hranic (MSF) a
Frontexu přes deset tisíc migrantů, celkem již letos dorazilo k břehům EU 98 tis., z toho téměř 85 tis. k ital. břehům, meziročně
téměř 20% nárůst, data dostupná zde), předložila EK dne 4. 7. návrh akčního plánu na podporu IT – okamžitá opatření k
zmírnění tlaku a zvýšení solidarity pro členské státy /ČS/, EK i IT (opatření byla podpořena dne 6. 7. v Tallinnu na neformální
Radě pro spravedlnost a vnitřní věci ministry vnitra EU). Návrh EK se zabývá převážně posílením spolupráce s Libyí:
posílením kapacity lybijských orgánů pomocí projektu v hodnotě 46 mil. € připraveného společně s IT a práce na posílení
kontrol na jižní hranici (ve spolupráci se zeměmi skupiny G5 Sahel a ČS, s finanční podporou EU). EK bude pokračovat ve
spolupráci s Mezinárodní organizací pro migraci s cílem urychlit asistované dobrovolné návraty z Libye a Nigeru do zemí
původu (mj. poskytnutím dodatečného financování); v rámci pro partnerství prohloubí EK spolupráci s Nigerem a Mali s
cílem znemožnit pohyb směrem k Libyi. Ve spojení s Úřadem vysokého komisaře OSN pro uprchlíky zahájí a začne financovat
EK nové závazky týkající se přesídlení osob především z Libye, Egypta, Nigeru, Etiopie a Súdánu. Dále EK posílí snahy o
dosažení dohod o zpětném přebírání (nebo rovnocenných neformálních ujednání) se zeměmi původu a tranzitu. EK také
navýší financování určené na řízení migrace v IT o dalších 35 mil. €, navýší mobilní týmy EASO (na podporu vyřizování
žádostí; rezervní tým pro rychlé nasazení v rámci evropské pohraniční a pobřežní stráže s více než 500 odborníky
na problematiku navracení je připraven na nasazení, jakmile o to IT požádá). EK s ČS zajistí úplné provedení rámce pro
partnerství, a to i nad rámec původních pěti prioritních zemí. Dodatečně (ke 200 mil. € uvolněným v roce 2017 pro část
svěřeneckého fondu EU-Afrika určenou severní Africe) zajistí EK odpovídající financování pro rok 2018 a na další roky z
rozpočtu EU a ČS. Členské státy by měly mimo jiné mnohem více přispívat do svěřeneckého fondu EU-Afrika (s cílem
doplnit příspěvek ve výši 2,6 miliard € z rozpočtu EU, a to v souladu se svými závazky z listopadu 2015 - viz tabulka) a urychlit
relokaci z IT tím, že budou mnohem rychleji reagovat na žádosti IT; navýší své závazky, které budou přijímat
pravidelněji. IT by měla v konzultaci s EK a na základě dialogu s nevládními organizacemi, provádějícími pátrací a
záchranné činnosti ve Středomoří, pro ně navrhnout kodex chování; plnit své vlastní závazky ohledně relokace
(urychlenou registrací všech Eritrejců přítomných v IT, centralizací a standardizací relokačního řízení umožněním relokace
nezletilých osob bez doprovodu a větší flexibilitou při bezpečnostních kontrolách dohodnutých na dvoustranné úrovni s dalšími
ČS). EP také podpořil kompromisní text nového investičního fondu EFSD pomoci pro Afriku a země sousedství (viz OCM
16. 9.) – fond má vytvořit 44 mld. € soukromých investic v nestabilních státech tím, že nabízí kombinaci grantů, půjček a
finančních záruk ve výši 3,3 mld. € (na podporu pracovních míst, růstu a stability, čímž se řeší základní příčiny migrace).
Poslední plenární zasedání před letní pauzou EP schválilo zpravodajskou zprávu poslankyně K. Piri - roční zhodnocení
SITUACE V TURECKU /TR/ (podkladem mj. zprávy o TR a sdělení o politice rozšíření od EK). Při debatě zaznívala silná kritika
kroků tureckého prezidenta a turecké vlády, byla připomenuta otázka okupace Kypru* (EP podporuje urovnání založené na
federálním uspořádání rozděleném do dvou politicky rovných komunit a dvou zón s mezinárodní právní subjektivitou, s jedinou
suverenitou a jediným občanstvím). Schválené nelegislativní usnesení EP se vyjadřuje kriticky k situaci v TR, poukazuje na
mnoho velmi problematických události a EP v něm opět (viz usnesení EP ze dne 24. listopadu 2016 o vztazích mezi EU a TR –
OCM 2. 12.) navrhuje v případě zavedení ústavních reforem v zemi v nezměněné podobě okamžité zastavení přístupových
jednání s Tureckem (viz usnesení EP ze dne 27. 10. 2016 o situaci novinářů v TR (OCM 28. 10.), k TR viz OCM 18. 5., 22. 4., 15.
4., 12. 2. 2016). EP zdůrazňuje, že rok 2016 byl pro obyvatelstvo TR obtížný (důsledek pokračující války v Sýrii, vysokého počtu
uprchlíků, konfliktu na jihovýchodě země, série teroristických útoků). Opětovně odsuzuje násilný pokus o převrat, a uznává,
že turecká vláda má právo a pravomoc přijmout potřebná opatření k potrestání viníků, ale musí zaručit dodržení zásad
právního státu a práva na spravedlivý proces. EP zdůrazňuje, že opatření přijatá během výjimečného stavu mají dalekosáhlé,
nepřiměřené a dlouhodobé nepříznivé důsledky pro značnou část občanů, i pokud jde o ochranu základních svobod v zemi;
odsuzuje hromadné propuštění zaměstnanců, hromadné likvidace sdělovacích prostředků - s obavami bere na vědomí
uzavření přibližně 170 sdělovacích prostředků – včetně téměř všech kurdskojazyčných sdělovacích prostředků – uvěznění více
než 150 novinářů; zdůrazňuje, že rozhodnutí TR o zablokování přístupu k Wikipedii představuje závažný útok na svobodu
informací (turečtí občané nemohou využívat ani služeb pro rezervaci ubytování portálu Booking.com). Usnesení zmiňuje také
zatýkání novinářů, akademických pracovníků a zabavování majetku, aktiv a cestovních pasů, uzavření řady škol a
univerzit a zákaz cestování pro tisíce tureckých občanů. 4000 soudců a žalobců (tedy téměř čtvrtina všech) bylo
propuštěno nebo uvězněno a jejich majetek byl v některých případech konfiskován. EP dále odsuzuje rozhodnutí tureckého
Parlamentu odebrat v rozporu s ústavou imunitu velkému množství poslanců, včetně 55 z 59 poslanců HDP. Mimo další je EP
vážně znepokojen údajnými nesrovnalostmi a rozsáhlými volebními podvody při referendu dne 16. dubna 2017, „konaného za
výjimečného stavu a za okolností, které neumožňovaly vést spravedlivou kampaň a činit informovaná rozhodnutí, neboť obě
strany kampaně neměly stejné možnosti a práva odpůrců reformy ústavy byla porušena“. EP také ale ve světle stávajících
nedostatků podporuje návrh EK na zahájení jednání o modernizaci celní unie - EU je hlavním obchodním partnerem TR a
2/3 přímých zahraničních investic v TR pocházejí z členských států EU; rovněž zdůrazňuje hospodářský význam TR – jakožto
rostoucího trhu – pro EU a považuje za zásadní účast sociálních partnerů na jednáních. EP vyzývá EK, aby do
modernizované celní unie mezi TR a EU začlenila doložku o lidských právech a základních svobodách tak, aby se lidská
práva a základní svobody staly základní podmínkou. EP dále vyzývá EK, aby při přípravě hodnocení v polovině období
(týkajícího se prostředků z nástroje předvstupní pomoci v roce 2017) přihlížela k nejnovějšímu vývoji v TR a aby EK pozastavila
veškeré prostředky předvstupní pomoci, pokud budou přístupová jednání ukončena. V této souvislosti: na písemný
dotaz rakouského europoslance H. Vidimského (frakce ENF) k předvstupní finanční pomoci TR (do EU): mezi léty 2007 a
2013 (zahájení předvstupní pomoci) mělo získat TR přibližně 4,8 mld. € z EU. V období 2014-2020 plánuje EU poskytnout TR
další 4,45 mld. €. Priority financování mají být "demokracie, občanská společnost a právní stát"- zdroj zde. Během tohoto období
přispívá Spolková republika Německo k této výši celkem 1,1 mld. € - zdroj zde) a kontrolám poskytnutých financí a případnému
zrušení předvstupní pomoci v reakci na současnou politiku Ankary popsal Komisař Hahn konkrétní čerpané finanční částky:
z nástroje IPA I (2007-2013), z celkových 4,79 mld. € bylo již vyčleněno 4,583 mld. €, uzavřeno 4,350 mld. € (tj. 94,9%), což
vedlo do 30. května 2017 k úhradě ve výši 3,494 mld. € %), z programu IPA II (2014-2020) z celkových 4,45 mld. €, které má
TR k dispozici, bylo vyčleněno 1,654 mld. €, 233,9 mil. € bylo uzavřeno (tj. 14,1%), což vedlo do 30. května 2017 k vyplacení
186 mil. € %). EK provádí audity čerpání, delegace EU v TR vykonává ex-ante a ex-post kontrolu (priority financování finanční
pomoci Evropské unie (EU) pro TR jsou uvedeny ve strategickém dokumentu o nástroji předvstupní pomoci (IPA) II pro TR 20142020 a podrobné činnosti jsou stanoveny v ročních a víceletých Akčních programech, vypracovanými společně s orgány EU programy schvalují také ČS. Další postup: postup pozastavení přístupových rozhovorů s EU stanovuje článek 5 rámce pro
jednání s Tureckem. Na jeho základě může EK z vlastního podnětu nebo na žádost 1/3 ČS doporučit pozastavení jednání a
navrhnout podmínky jejich případného obnovení v případě, že v TR dojde k vážnému a trvalému porušování zásad svobody,
demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod a právního státu, na nichž je Unie založena.
EP dne 4. 7. také schválil legislativní návrh (pozměněný text směrnice) zavazující velké nadnárodní společnosti s
ročním obratem nad 750 mil. € zveřejňovat výši zaplacených daní v jednotlivých státech EU i za jejími hranicemi
(prostřednictvím vzorového dokumentu jednotlivě dle každé jurisdikce, kde společnost, či její dcera, operují). Daňové úniky
vypočítala EK v objemu 50 – 70 mld. €. Součástí zveřejňovaných informací by měl být: název společnosti a seznam dceřiných
podniků; krátký popis povahy prováděných činností a jejich geografické umístění; počet zaměstnanců pracujících na plný
úvazek; čistý obrat; deklarovaný kapitál; výše zisku/ztráty před zdaněním; výše daně z příjmu zaplacená v příslušném účetním
roce společností i pobočkami v příslušné daňové jurisdikci; výška akumulovaných zisků; potvrzení, zda společnost, dceřiné
společnosti nebo pobočky, využívají preferenční daňové zacházení. Na základě mandátu začnou poslanci EP jednat o textu nové
legislativy s estonským predsednictvím v Radě (ministrů) EU.
*Další jednání pod vedením gen. tajemníka OSN o řešení situace na Kypru ukončeno opět bez uzavření dohody dne 7. 7.

