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BUDOUCÍ EUROVOLBY - DŮSLEDKY BREXITU: dle návrhu přijatého plénem EP dne 7. 2. by
stávajících 73 křesel britských europoslanců (z celkového počtu 751 europoslaneckých křesel) mělo
být přerozděleno následovně: 27 křesel by mělo být rozděleno zemím EU, které jsou
„podreprezentované,“ zbylých 46 křesel by mělo sloužit jako rezerva - ta by mohla být později
využita pro země, které v budoucnu do EU přistoupí. (Složení EP musí splňovat kritéria stanovená
v čl. 14 odst. 2 prvním pododstavci Smlouvy o EU, a sice že celkový počet zástupců občanů Unie nesmí
překročit 750, nepočítaje předsedu, přičemž toto zastoupení je zajištěno poměrným sestupným
způsobem. Je stanovena minimální hranice 6 členů na členský stát/ČS/ a žádnému ČS nesmí být
přiděleno více než 96 míst). Celkový počet by tedy pro volby do EP v roce 2019 byl 705 křesel.
Návrh frakce ECR, která nesouhlasila s rozhodnutím přerozdělit místa po Brexitu, nebyl schválen (EP
by dle menšinového návrhu této frakce opomíjel zásadní příležitost snížit počet svých poslanců na 678
- menší EP by byl efektivnější a občané by snížení rozpočtu vřele uvítali. Dle frakce ECR navíc autoři
návrhu usnesení - na rozdíl od předchozích usnesení EP - nepředložili objektivní kritéria pro nové
rozdělení míst, a přidělení míst je tedy svévolné). Pro ČR se počet křesel nezmění. Dle návrhu bude
přidáno 14 ČS po 1- 5 křeslech (srovnání starého a nového rozdělení viz zde). Přerozdělení musí ještě
jednomyslně schválit ČS na Evropské radě, následně opět poslanci. V této souvislosti: frakce ECR je
také proti výzvám k tomu, aby byla do budoucna vytvořena nadnárodní kandidátní listina. Výbor EP
pro ústavní záležitosti totiž rovněž jako součást usnesení navrhl VYTVOŘENÍ SPOLEČNÉHO
NADNÁRODNÍHO VOLEBNÍHO OBVODU pro celou EU s nadnárodními kandidátkami za jednotlivé
politické frakce – plénem byl tento návrh zamítnut. Stoupencem celounijních volebních listin je
zejména francouzský prezident Emmanuel Macron, ale také mnoho europoslanců. Parlamentní frakce
Zelených připravila otevřený dopis, kde návrhu vyjadřuje podporu mj. i předseda frakce ALDE
Verhofstadt, místopředseda EP Papadimoulis i bývalý řecký ministr financí Varoufiakis. Dopis získal
podporu 50 000 podpisů. V souvislosti s datem vystoupení Británie z EU (v březnu 2019) se VOLBY
DO EP mají, dle aktuálního doporučení vedení politických frakcí, konat ve dnech 23. - 26. 5. 2019.
Určení data voleb do EP musí také schválit ČS. K VÝBĚRU BUDOUCÍHO PŘEDSEDY KOMISE:
plénum přijalo dne 7. 2. 2018 také usnesení, ve kterém upozorňuje, že odmítne schválit kandidáta
na předsedu EK, pokud by nevzešel z takzvaného „Spitzenkandidaten“ – návrhu, vzešlého od
evropských politických stran před volbami do EP v roce 2019. Tento postup byl poprvé použit po
volbách do EP v roce 2014 a vedl ke zvolení „spitzenkandidáta‟ Evropské lidové strany (EPP) JeanaClauda Junckera předsedou EK. Juncker využil svoji řeč na plénu dne 6. 2. k podpoře procesu
„Spitzenkandidaten,“ kdy by vítězná politická skupina v EP nominovala předsedu Komise. Jak ale
uvedl zpravodajský server Politico, francouzský prezident Macron i vedoucí představitelé ČR, HU,
LT, NL, PL, PT, a SK se vyjádřili proti. Kromě Junckera nominovali před volbami v roce 2014 své
vedoucí kandidáty na post předsedy EK čtyři evropské politické strany. Smlouva o EU stanovuje, že
kandidáta na funkci předsedy EK navrhuje Evropská rada (hlavy států a vlád) kvalifikovanou většinou
- s přihlédnutím k výsledku voleb do EP. Smlouva ale nezmiňuje povinnost jmenovat šéfa EK z
kandidátů politických stran na tento post. V roce 2014 však došlo k dohodě mezi lídry států v Evropské
radě, EP a evropskými politickými stranami na společné interpretaci čl. 17, odst. 7 SEU, podle níž by
měl být na předsedu EK nominován předvolební kandidát té evropské politické strany, která ve volbách
získá nejvíce mandátů v EP. Navrhované změny v meziinstitucionální dohodě jsou výsledkem jednání
mezi Konferencí předsedů (předseda EP a lídři politických skupin) a EK. Změny schválil na svém
zasedání dne 23. ledna i Výbor EP pro ústavní záležitosti (AFCO). Změny dohody vstoupí v platnost,
jakmile budou schváleny EP a kolegiem komisařů v EK a ER. Předchozí usnesení pléna EP k tématu viz
OCM 11. 12. 2015).
Europoslanci také schválili reformu Evropského systému pro obchodování s emisemi, která přispěje
ke snížení emisí CO2 a podpoře nízkouhlíkových technologií.
Chorvatský premiér Andrej Plenković diskutoval dne 6. 2. ráno s poslanci o budoucnosti Evropy.
Zdůraznil význam solidarity, rovnosti, růstu a soudržnosti.
Dne 8. 2. poslanci odsoudili nedávné zatýkání novinářů, aktivistů, doktorů a běžných občanů, kteří
vyjádřili nesouhlas s vojenskými zásahy Turecka proti kurdské enklávě v Afrinu a Sýrii.
EP dne 7. 2. odvolal z funkce jednoho ze svých místopředsedů, polského poslance Ryszarda
Czarneckého z polské vládní strany Právo a spravedlnost (PiS), který polskou europoslankyni Róžu
Thunovou, kolegyni z polské opoziční strany Občanská platforma (PO), označil za "szmalcownika"
(historicky polského kolaboranta, člověka, který v PL za německé okupace nejprve vydíral skrývající se
Židy a pak - když je obral o všechny peníze a cennosti - je udal). Thunová ve francouzsko-německé
televizi kritizovala poměry v PL za nynější konzervativní vlády, čímž se podle Czarneckého
dopustila "udavačství" proti vlasti. Za urážku se odmítl omluvit, prý nemá za co. Rozhodnutí pléna
EP (pro odvolání se vyslovilo 447 poslanců, zapotřebí bylo 376 hlasů) kritizoval jako nepřijatelné
politické gesto český europoslanec J. Zahradil (ODS): "Pokud se dotčená paní poslankyně cítila
uražena, mohla se domáhat satisfakce v PL u soudu. Europoslanci se ale rozhodli, že si na soudce
zahrají sami a že pana Czarneckého za jeho politický výrok potrestají sami odvoláním z funkce
místopředsedy parlamentu. Ty důvody potrestání jsou přitom čistě politické, jde o politický útok na
svobodu projevu, což považuji za zcela nepřijatelné."

