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Dne 9. 6. odložil předseda EP M. Schulz na základě článku 175 Jednacího řádu Europarlamentu (EP)
hlasování o zprávě obsahující mandát EP pro Komisi, k vyjednávání Transatlantického obchodního a
investičního partnerství (TTIP). Důvodem pro odložení hlasování bylo předložení více než 200
pozměňovacích návrhů a žádostí o dílčí nebo oddělené hlasování ke zprávě o TTIP. Následující den
rozhodlo plénum těsným poměrem hlasů 183 (pro)/181 (proti)/37 (zdrželo se) odložit také rozpravu
o TTIP. Nový termín rozpravy a hlasování nebyl stanoven (další nejbližší termín zasedání pléna je 6. -9. 7.).
Politické skupiny EP se neshodly na mechanismu ISDS (arbitrážním řešení mezinárodních sporů stát
versus investor), názory se různí i uvnitř jednotlivých frakcí. Frakce S&D (socialisté a demokraté), druhá
největší politická skupina v EP, chce ze smlouvy TTIP možnost soukromých rozhodčích řízení ISDS
výslovně vyloučit, informoval německý zpravodaj EP k TTIPu poslanec B. Lange (S & D). Dále uvedl, že EP
může přijít se silným mandátem pro vyjednavače TTIPu pouze pokud bude usnesení podpořeno velkou
většinou v EP. Europoslanci nejsou jednotní ani v názoru na celou dohodu TTIP. Pro vyloučení soukromých
arbitráží jsou také GUE/NGL (evropská levice + severská zelená levice) a Greens/EFA (zelení). Aliance EPP
(Evropská strana lidová - Křesťanští demokraté) + ALDE (liberálové a demokraté) + ECR (Evropská
konzervativní a reformní skupina) věří, že pozměněný ISDS by měl být součástí TTIP, dokud nebude
ustanoven stálý mezinárodní soud. ALDE i Greens/EFA označují jako důvod pro odložení hlasování
nejednotnost ve frakci S&D, respektive nedosažení dohody mezi koalicí vládnoucí EP (S&D + EPP), EP by
pak následně neprohlasoval silný mandát. S&D s tímto vysvětlením nesouhlasí. GUE/NGL po zrušení
hlasování volá po skutečné veřejné diskusi k TTIPu. Další postup: zpravodaj, zodpovědný za podkladový materiál za
pověřený výbor INTA B. Lange, v souladu s článkem 175 a po konzultaci s předsedou výboru INTA, svolá znovu výbor INTA
k projednání 116 pozměňovacích návrhů a žádostí o návrhy. Výbor INTA bude zasedat 15. -16. 6.

TURECKO: VOLBY, ZPRÁVA EU O POKROKU TURECKA V PŘÍSTUPOVÝCH JEDNÁNÍCH

Předseda EP M. Schulz ve svém vyjádření k volbám v Turecku vyzdvihl volební účast a volby jako
demokratické, svobodné a spravedlivé. Zmínil Turecko jako klíčového partnera a kandidátskou zemi EU.
Zdůraznil velký přínos Turecka ohledně přijetí miliónů uprchlíků ze Sýrie a Iráku. Zároveň ale zdůraznil
jasný postoj k problému znepokojujícího stavu svobody projevu či nezávislosti soudnictví v Turecku.
Ve středu Europoslanci následně na plénu opět projednávali Zprávu o pokroku Turecka za rok 2014,
odloženou z minulého plenárního zasedání (kvůli mnoha pozměňovacím návrhům). Poslanci vybízí
Turecko k respektování svobody sdělovacích prostředků, svobody projevu a nezávislosti soudnictví, vítají
nedávné parlamentní volby. EP odsuzuje pokusy turecké vlády zakázat přístup k sociálním sítím a
internetu i zastrašování novinářů. Zpráva volá také po větším zapojení Turecka na všech úrovních a
vyjadřuje se také ke Kypru – Turecko by mělo začít stahovat své vojáky a upustit od dalšího osidlování částí
okupovaných Turky. Během debaty se část poslanců vyjadřovala velmi kriticky k dosaženému “pokroku“
Turecka, bylo konstatováno, že se situace naopak zhoršila.
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Na základě zprávy litevského poslance G. Landsbergise (EPP) proběhla na plenárním zasedání debata a
následné hlasování o zprávě o vztazích mezi EU a Ruskem. Landsbergis vyjádřil politování nad ruským
seznamem nežádoucích osob obsahujícím také 19 europoslanců. „Agresí vůči Ukrajině a anexí Krymu
postavilo ruské vedení naše vztahy na rozcestí. Je na Kremlu, aby se rozhodl, jakým směrem bude
pokračovat – zda cestou spolupráce, či prohlubujícího se odcizení”. EPP, S&D, ALDE, ECR, Zelení/EFA
podpořili zprávu Landsbergise (pro 494 poslanců), GUE/NGL, někteří EFDD (UKIP) a nezařazení poslanci
ne (celkem 135 proti). Zdrželo se 96 poslanců. Za ČR hlasovali proti zprávě čeští členové frakce GUE/NGL a
europoslanci P. Mach a J. Keller. Konsensus mezi hlavními skupinami v EP panuje o sankcích, které by měly
být zachovány, dokud Rusko nezačne dodržovat mezinárodní právo a Minské dohody. Členské státy EU
musí v kontextu protiprávní anexe Krymu ze strany Ruska a jeho přímého zapojení do války na Ukrajině
zachovat coby “absolutní prioritu” svou jednotu, uvádějí poslanci. Parlament také vyzval Komisi, aby
uvolnila více prostředků na boj proti ruským desinformacím a propagandě. Komisařka Jourová jménem
Komise zdůraznila, že kvalita vztahů mezi EU a Ruskem je klíčovým faktorem pro stabilitu a prosperitu
v Evropě. Rusko bylo také důležitý ekonomický protějšek a partner v mezinárodních otázkách. Komisařka
také uvítala zprávu Landsbergise a zdůraznila, že EU musí i nadále ukazovat jednotu ohledně ukrajinského
konfliktu i vztahů s Ruskem, jak uvádí také prohlasovaná zpráva EP. Poslanci dále vyzývají členské státy,
aby se zdržely uzavírání dvoustranných dohod s Ruskem, které by mohly tuto jednotu narušit. EU musí
kriticky přehodnotit své vztahy s Ruskem, které jsou hluboce poškozeny v důsledku úmyslného porušování
demokratických zásad, základních hodnot i mezinárodního práva ze strany Ruska prostřednictvím
násilností a destabilizace jeho sousedů, uvedli poslanci. EP zdůrazňuje, že v důsledku ruských akcí na
Krymu a na východní Ukrajině již není možné jednat s Ruskem jako se „strategickým partnerem“ a ani
nemůže být za takového partnera považováno. EP také vyzval Komisi, aby "předložila návrh právního
předpisu, který zajišťuje zcela transparentní financování politických stran v EU", reagující na podporu
a financování radikálních i extremistických stran v členských státech EU Ruskem.

ČECH JAKUB KALENSKÝ SOUČÁSTÍ KAMPANĚ EU PROTI RUSKÉ PROPAGANDĚ
Celkem pět odborníků má nově pod vedením vysoké představitelky EU pro zahraniční věci a bezpečnostní
politiku komisařky F. Mogherini bojovat od podzimu proti ruské propagandě v novém odboru strategické
komunikace Evropské služby pro vnější činnost (EEAS). J. Kalenský prošel náročným výběrovým řízením,
do týmu ho nominovalo Ministerstvo zahraničí ČR.

PROCES SCHVALOVÁNÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ PRO ČR FORMÁLNĚ DOKONČEN
Po summitu EU- CELAC (EU a státy Latinské Ameriky a Karibiku) podepsali za ČR premiér B. Sobotka, za
účasti ministryně pro místní rozvoj K. Šlechtové, a za Komisi eurokomisařka pro regionální politiku
C. Creţu, formálně schválení nových deseti operačních programů pro čerpání peněz z fondů EU na další
sedmileté období (2014-2020). K dispozici je pro čerpání přibližně 644 mld. Kč. Následovat bude vypisování výzev
k podávání žádostí o dotace.

53. KONFERENCE PARLAMENTNÍCH VÝBORŮ PRO EVROPSKÉ ZÁLEŽITOSTI COSAC
Ve dnech 31. 5. - 2. 6. se v rámci Konference parlamentních výborů pro evropské záležitosti (COSAC) sešli
v Rize poslanci z celé Evropy. Bylo diskutováno lotyšské předsednictví Rady, energetická politika, obavy
o bezpečnost, dohoda TTIP i budoucnost parlamentní kontroly EU. Podrobnější zpráva na oddělení OEU.

