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ALEXIS TSIPRAS, jako již devátý premiér ČS EU vystoupil na plénu k budoucnosti Evropy.
Diskuse se účastnil také mp EK Timmermans. Tsipras vyzval Evropu, aby překonala své rozdíly
a společně čelila populistické hrozbě. Je třeba vytvořit nový sociální rámec, který pomůže
soudržnosti, reformu azylového systému a spravedlivé sdílení zátěže. "Volby do EU v květnu
2019 budou větší než většina volebních bojů. Bude to bitva hodnot a principů. V této bitvě jsou
všechny progresivní, demokratické a proevropské síly povinny stát při sobě. Neměli bychom
nechat Evropu sklouznout zpět do minulosti, "uvedl. Mnoho přítomných ocenilo úsilí o vyřešení
dlouhodobého sporu s Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií. Poukázali na důležitou roli
Řecka při vytváření a udržení stability v regionu. Někteří poslanci připomněli, že EU přispěla k
oživení Řecka. Jiní tvrdili, že utrpení řeckého lidu za posledních osm let nesmí být zapomenuto. V
lednu se má konat vystoupení českého premiéra A. Babiše. Ve čtvrtek na plénu vystoupil
také premiér FYROMu pan ZORAN ZAEV, který vyjádřil sen Makedonců stát se součásti evropské
rodiny. (EP (výbor AFET) připravuje usnesení ke zprávě EK o FYROMu).
Dne 13. 9. plénum odhlasovalo zprávu (z vlastní iniciativy) českého europoslance P. Poce
(ČSSD/S&) ohledně PROVÁDĚNÍ NAŘÍZENÍ O PŘÍPRAVCÍCH NA OCHRANU ROSTLIN (schvalování
pesticidů) – dle hodnocení Výzkumné služby EP nařízení není plně implementováno. Zpráva
zmiňuje, že “některá ustanovení nařízení nebyla ze strany EK vůbec uplatňována a další klíčová
ustanovení (jako je použití kritérií pro ukončení v případě účinných látek, které narušují činnost
endokrinního systému), se významně zpozdila z důvodu protiprávního jednání EK. Ohledně
praktického provádění stanoveného přístupu k hodnocení panují obavy - hlavní obavy panují
zejména ohledně neúplné harmonizace požadavků na údaje a metodiky, které mohou bránit
hodnocení. Hlavním faktorem ovlivňujícím hodnocení účinných látek je efektivita příslušných
orgánů jednotlivých států (existují v ní podstatné rozdíly). Transparentnost činností příslušných
orgánů souvisejících s povolováním je v mnoha případech rovněž neuspokojivá. EP je znepokojen
tím, že se stále a v čím dál větší míře používají mimořádná povolení a že stále narůstá počet
zjištěných případů zneužívání takových povolení v některých ČS“. „Zvykli jsme si tvrdit, že
evropský systém schvalování pesticidů je nejpřísnějším na světě. To sice může být pravda, ale když
nyní poprvé přezkoumáváme jeho zavedení do praxe, zjišťujeme, že je znehodnocen
nerespektováním, obcházením, zneužíváním a malou transparentností jak na úrovni EU, tak na
úrovni ČS. Nařízení týkající se pesticidů není plně implementováno a zásada předběžné opatrnosti
je často ignorována. Současný stav by mohl vést k ohrožení zdraví Evropanů, druhové
rozmanitosti, ekosystémů nebo půdy“, uvádí Poc.
Plénum také přijalo doporučení k Evropskému akčnímu plánu „Jedno zdraví“ proti
antimikrobiální rezistenci: EP požaduje dbát na princip „jedno zdraví“ (zdraví lidí a zvířat je
propojené (probíhá stále nadužívání antibiotik u zvířat jako profylaxe, podpora růstu/výkrmu,
antibiotika jsou nadále v odvětví chovu zvířat využívána jako prevence nemocí a kompenzace
nedostatečné hygieny (…) situace přispívá ke vzniku antimikrobiálně rezistentních bakterií u
zvířat, jež mohou být následně přenášeny na člověka). Pokračující šíření vysoce rezistentních
bakterií by mohlo v budoucnosti znemožnit poskytování kvalitní zdravotní péče. Dle EP je také
třeba pomoci spotřebitelům informovaně se rozhodovat (podle průzkumu Eurobarometru z
roku 2016 57% Evropanů neví, že antibiotika jsou proti virům neúčinná. 44% neví, že jsou
neúčinná proti nachlazení a chřipce). Zpráva z vlastní iniciativy uvádí, že do 60. let bylo
vyvinuto více než 20 nových tříd antb., ale od té doby byla (navzdory šíření a pokroku nových
odolných bakterií) vyvinuta pouze jedna nová třída antb.; existují jasné důkazy o odolnosti vůči
novým účinným látkám ve stávajících třídách. EP proto vyzývá EK a ČS, aby omezily prodej antb.
pro lidi i zvířata pouze na odborníky (na předpis), je třeba zakročit proti ilegálnímu prodeji a
odstranit veškeré pobídky k předepisování antb, stimulovat investice do vývoje nových látek a
zlevnit testy určující virový/bakteriální původ choroby. Nebudou-li přijata žádná opatření, může
si antimikrobiální rezistence v roce 2050 vyžádat až 10 mil. úmrtí ročně - k 9 mil. těchto odhadovaných
úmrtí dojde mimo EU, v rozvojových zemích, zejména v Asii a Africe (a infekce a rezistentní bakterie se
snadno šíří), je proto naléhavě zapotřebí přijmout opatření na celosvětové úrovni. Antimikrobiální
rezistence by mohla do roku 2050 způsobit více úmrtí než rakovina.

Plénum dne 12. 9. schválilo nové nařízení k zpřísnění kontrol peněžních toků a směrnici proti
praní špinavých peněz (celounijní definice trestních činů souvisejících s praním špinavých peněz,
minimální sankce, nové dodatečné sankce – např. znemožnění odsouzenému ucházet se
o veřejnou funkci a zůstat ve funkci pracovníka veřejné správy, zamezení jeho přístupu k
veřejnému financovaní aj.). U hotovostních toků (cestující musí dnes při překročení hranic
deklarovat obnos vyšší než 10 tis. €) byla rozšířena definice hotovosti o komodity (např. zlato,
drahokamy), anonymní předplacené platební karty, oznamovací povinnost i pro peníze
zasílané (např. kurýrem). Zodpovědné úřady budou moci zaznamenávat i pohyby hotovosti
pod současnou hranicí 10 tis. € (v případě podezření z páchání trestné činnosti), dočasně
hotovost zajistit. Po formálním schválení Radou budou mít ČS 30, resp. 24 měsíců pro transpozici
do vnitrostát. práva.

