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EVROPSKÝ SOUDNÍ DVŮR ROZHODL O NEPLATNOSTI SMĚRNICE O UCHOVÁVÁNÍ DAT
V úterý 8. dubna rozhodl Soudní dvůr EU (SDEU), že sporná směrnice o preventivním
uchovávání údajů o internetové a telefonní komunikaci odporuje právu EU. Právní norma je
tedy neplatná. Podle SDEU opatření znamenalo "mimořádně závažný a rozsáhlý zásah"
do soukromí a základních práv občanů. Tento soudní verdikt se očekával, protože již loni
v prosinci zveřejněné stanovisko generálního advokáta SDEU (soudce zpravodaje) uvádělo,
že norma je v "plném rozsahu" neslučitelná s Listinou základních práv EU.
Směrnice vyžadovala, aby telefonní a internetoví operátoři pro potřeby vyšetřovatelů
po dobu nejméně šesti měsíců, nejdéle pak dva roky, uchovávali tak zvaná metadata, tedy
doprovodná a lokalizační data veškeré komunikace. Z údajů bylo možné získat například
informace, kdo komu telefonoval, odkud se hovor uskutečnil či jak dlouho trval. Samotný
obsah rozhovorů operátoři neuchovávali. Aktivisté hájící lidská práva takovouto praxi
považovali za nepřiměřený zásah do soukromí a tvrdili, že omezuje svobodu vyjadřování.
Směrnice vyvolávala napříč EU velké kontroverze. V ČR zrušil Ústavní soud spornou část
zákona o uchovávání dat v roce 2011, o rok později vstoupila v platnost novela, která
podmínky uchovávání údajů a jejich předávání státním orgánům zpřesnila. Zákony
provádějící směrnici byly za protiústavní prohlášeny také v Německu a Rumunsku. Ústavní
soud ČR v březnu 2011 konstatoval, že norma nepřiměřeně zasahuje do soukromí lidí
a chybí v ní mantinely a přesná pravidla pro využívání nashromážděných informací. Kritici
se mimo jiné odvolávali na to, že policie data zneužívá například tím, že o ně žádá
i u banálních případů, které nijak nesouvisí se závažnou kriminalitou.
Další postup: Evropská komise chce rozsudek nejdříve analyzovat, teprve poté rozhodne
o případném novém návrhu směrnice.
PROHLÁŠENÍ TŘÍ NEJVĚTŠÍCH FRAKCÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU K JMENOVÁNÍ PŘEDSEDY
EVROPSKÉ KOMISE
Ve středu 3. dubna vydali v souvislosti s výběrem kandidáta na funkci předsedy Evropské
komise prohlášení předsedové tří největších frakcí v Evropském parlamentu - Joseph Daul
(EPP), Hannes Swoboda (S&D) a Guy Verhofstadt (ALDE). Dle tohoto společného prohlášení
by prvním kandidátem na pozici funkce předsedy Evropské komise měl být kandidát té
politické frakce, která vyhraje volby do Evropského parlamentu. Kandidát největší
politické frakce by měl jako první zkusit potřebnou většinu v Evropském parlamentu.
Své kandidáty na post předsedy Evropské komise jednotlivé politické skupiny prezentují
ve volební kampani. Příští předseda Komise má být vybrán z nich. Dále je v prohlášení
uvedeno, že zvolení příštího předsedy Evropské komise bude výsledkem transparentního
procesu a nikoliv výsledkem zákulisních dohod. Prohlášení je v linii toho, co již deklaroval
Evropský parlament několikrát v minulosti ve svých nelegislativních usneseních. Celý text
prohlášení naleznete zde.
Další postup: Předběžné výsledky voleb do Evropského parlamentu budou známy
25. května večer. Dne 26. května by „nerozhodnuté“ politické strany měly deklarovat
definitivně svoji příslušnost k evropské politické skupině. V ČR se toto týká v případě
volebního úspěchu např. hnutí ANO či Úsvit. Tento krok umožní dopočítat celkovou sílu
jednotlivých frakcí v Evropském parlamentu. Dne 27. května v dopoledních hodinách by pak
mělo proběhnout zasedání Konference předsedů Evropského parlamentu. Otázkou je
legitimita případného rozhodnutí tohoto orgánu, protože minimálně stávající předsedové
frakcí EPP, S&D a Zelení své poslanecké mandáty již neobhajují. Konference předsedů má
otázku kandidátů na post předsedy Evropské komise za Evropský parlament diskutovat
tedy dopoledne a následně večer tentýž den se bude stejnou otázkou zabývat neformální
zasedání Evropské rady. Právě pak by se mělo aplikovat v praxi Prohlášení č. 11 k článku
17 odst. 6 a 7 Smlouvy o Evropské unii, které zakotvuje konzultační povinnost Evropské
rady a Evropského parlamentu v procesu výběru kandidáta na funkci předsedy Evropské
komise. V ideálním případě by nový předseda Evropské komise měl být potvrzen
hlasováním dne 16. července na druhém plenárním zasedání nového Evropského
parlamentu ve Štrasburku.
DESET LET ČR V EU
Deset let členství v EU si ČR připomene také mezinárodními konferencemi, výstavami
a koncerty. Kompletní program jednotlivých akcí je zveřejněn na webové stránce
www.10let.eu.

