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Účelem tohoto materiálu je podat statistický přehled aktivit Senátu, jeho výborů a dalších
orgánů na poli evropské agendy za uplynulý kalendářní rok. Rok 2009 byl mimořádný
zejména předsednictvím České republiky v Radě EU, které mělo také svou parlamentní
dimenzi. Akcím v rámci CZ PRES je tedy pro přehlednost věnována zvláštní kapitola.
Vzhledem k tomu, že v roce 2009 nekončilo dvouleté senátní funkční období, vztahuje se
statistika pouze ke kalendářnímu roku 2009. Příští rok bude spolu s rokem 2010
zpracováno i 7. funkční období.
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I. Výroční zpráva za rok 2009
1. Výbor pro záležitosti Evropské unie (VEU)
VEU je na základě usnesení Senátu výborem pověřeným k projednávání evropské agendy.
Do jeho kompetence spadají předlohy z oblasti I. pilíře EU, což z něj činí výbor, který se
zabývá až na výjimky výhradně evropskými předlohami. VEU na základě týdenních
přehledů obsahujících výčet návrhů legislativních aktů z I. pilíře, komunikačních a
koncepčních dokumentů ve smyslu jednacího řádu Senátu vybírá ty, které považuje za
vhodné k projednání v Senátu. Tyto po projednání buď jako pověřený výbor bere na
vědomí, čímž zároveň uvolňuje vládou v Radě EU vznesenou parlamentní výhradu, nebo
doporučuje plénu Senátu usnesení k přijetí, jímž pak vládě komunikuje doporučení pro
další postup jednání v Radě. Od konce roku 2006 též Senát komunikuje přímo
s Evropskou komisí.
Celkový počet dokumentů doručených Senátu elektronicky systémem EU Extranet od
1.1.2009 do 31.12.2009 byl v rozmezí 28 000 – 32 000, z toho jako relevantních bylo pro
VEU do týdenních přehledů zahrnuto a anotováno celkem 693:
Návrhy legislativních aktů (NLA) 190,
Komunikační dokumenty (K) 313,
Mezivládní a další dokumenty (M) 189,
Jiné (J) 1.
V roce 2009 VEU projednal celkem 80 dokumentů (33 NLA, 45 K, 1 M, 1 J).

Celkový počet doručených dokumentů a projednané
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VEU svým usnesením doporučil projednat na plénu Senátu 31 dokumentů (17 NLA, 14 K,
0 M, 0 J). Ostatní dokumenty, 49 (16 NLA, 31 K, 1 M, 1 J), byly po projednání výborem
vzaty na vědomí.
VEU se v roce 2009 nechal vládou informovat o vývoji situace na jednáních v EU a
sledoval několik aktuálních témat:


Dne 23. září 2009 přivítal při příležitosti projednávání sdělení Komise o pokroku
dosaženém v rámci sedmého rámcového programu pro výzkum sekretáře Rady
pro výzkum, experimentální vývoj a inovace, ředitele odboru výzkumu, vývoje a
inovací ČR a předsedu Komise pro hodnocení výsledků a výzkumu a vývoje
RNDr. Marka Blažku, zástupce ředitele Technologického centra Akademie věd
Dr. Vladimíra Albrechta a prezidenta Asociace leteckých výrobců Ing. Milana
Holla, CSc.



Dne 23. září 2009 si zástupci gestora (Úřad vlády, Sekce po lidská práva) nechal
poskytnout aktuální informace o projednávání návrhu směrnice Rady o provádění
zásady rovného zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru,
zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci a o chystané změně rámcové
pozice k tomuto návrhu.

Tématy, kterým VEU v roce 2009 věnoval pozornost soustavně, byly průběh CZ PRES a
proces ratifikace Lisabonské smlouvy a s ní související novela jednacích řádů Senátu a
Poslanecké sněmovny.
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2. Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (VZVOB)
VZVOB je na základě usnesení Senátu výborem pověřeným k projednávání evropské
agendy v oblasti II. (Společná zahraniční a bezpečnostní politika) a III. pilíře EU (Policejní
a justiční spolupráce v trestních věcech). Zatímco v případě evropského výboru tvoří
evropská agenda zásadní část objemu projednávaných dokumentů, u VZVOB doplňuje
projednávání mezinárodních smluv postoupených Senátu, informací poskytovaných
Parlamentu obrannými složkami a návrhů zákonů.
Celkový počet evropských dokumentů zařazených do týdenních přehledů jako
relevantních pro možné projednání VZVOB byl 65:
Návrhy legislativních aktů (NLA): 35,
Komunikační dokumenty (K): 21,
Mezivládní a další dokumenty (M): 9.

V roce 2009 VZVOB projednal celkem 7 dokumentů (0 NLA, 1 K, 6 M).

Celkový počet doručených dokumentů a projednané
dokumenty na VEU za rok 2009
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VZVOB svým usnesením doporučil projednat na plénu Senátu 3 dokumenty (0 NLA, 0 K,
3 M).
Ostatní dokumenty, 4 (0 NLA, 1 K, 3 M) byly po projednání výborem vzaty na vědomí.
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V roce 2007 VZVOB zahájil projednávání pozic České republiky k aktuálním otázkám
setkání Rady ministrů pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy (GAERC). Jednání se mají
uskutečňovat především před zasedáním GAERC, která předcházejí summitům Evropské
rady. V průběhu roku 2007 se takové jednání uskutečnilo třikrát (červen, říjen, prosinec).
V roce 2008 a 2009 toto jednání neproběhlo ani jednou.
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3. Ostatní výbory (dožádané orgány)
Pověřené výbory mají dle ustanovení jednacího řádu možnost požádat jeden nebo více
ostatních výborů, případně další věcně příslušný orgán Senátu, o stanovisko k
projednávanému návrhu. Děje se tak zejména v případě komplexních předloh
a programových dokumentů, kde má pověřený výbor za to, že v zájmu kvalitního
výstupu z projednávání v Senátu je vhodné předcházející projednání orgánem, který se na
danou problematiku soustředí a jemuž je přikazována, jedná-li se o vnitrostátní předlohu.
Ve sledovaném období této možnosti využily oba evropskou agendou pověřené výbory,
evropský i zahraniční.

Celkový počet doručených dokumentů a projednané
dokumenty na VZVOB za rok 2009
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V roce 2009 dožádané výbory na žádost VEU projednaly celkem 55 dokumentů (16 NLA,
38 K, 1 M).
V roce 2009 dožádané výbory na žádost VZOB projednaly celkem 5 dokumentů (0 NLA,
0 K, 5 M).
Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (jako dožádaný Výborem pro záležitosti
Evropské unie)
- přijal stanovisko k 8 návrhům legislativních aktů a 10 komunikačním dokumentům
N 122/06

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru
poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly
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N 008/07
N 009/07
N 010/07

N 011/07
K 012/07

K 013/07
K 014/07
K 015/07
K 016/07

K 017/07

K 018/07

N 031/07
N 036/07
K 037/07
K 049/07

N 065/07
K 084/07

Návrh směrnice Rady, kterou se členským státům ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy
a/nebo ropných produktů
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o označování pneumatik s ohledem na palivovou
účinnost a další základní parametry
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na
energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o
výrobku - přepracované znění
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické náročnosti budov (přepracované
znění)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a
Výboru regionů - Druhý strategický přezkum energetické politiky = Akční plán EU pro zabezpečení
dodávek energie a jejich solidární využití
Sdělení Komise - Energetická účinnost: plnění 20% cílové hodnoty
Zelená kniha: Na cestě k zabezpečené, udržitelné a konkurenceschopné evropské energetické síti
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě: Evropa může ušetřit více energie kombinovanou
produkcí tepla a elektřiny
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a
Výboru regionů - Větrná energie na moři: opatření nezbytná pro splnění cílů energetické
politiky na rok 2020 a dále
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a
Výborů regionů o směrnici 2004/67/ES ze dne 26. dubna 2004 o opatřeních na zajištění bezpečnosti
dodávek zemního plynu
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropského hospodářskému a sociálnímu výboru
- Aktualizace nukleárního ukázkového programu v kontextu druhého strategického energetický
přezkumu
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1927/ES o zřízení
Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci
Návrh směrnice Rady o správní spolupráci v oblasti daní
Zelená kniha TEN-T: přezkum politiky směrem k lépe integrované transevropské dopravní síti ve
službách společné dopravní politiky
Sdělení Komise: Evropský finanční dohled
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních na zabezpečení dodávek zemního plynu
a rušící směrnici 2004/67/EC
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních na zabezpečení dodávek zemního plynu
a rušící směrnici 2004/67/EC
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Dlouhodobá udržitelnost veřejných financí pro
hospodářské oživení

Podvýbor pro dopravu jako pracovní orgán VHZD z výše uvedených dokumentů přijal
stanovisko k 1 komunikačnímu dokumentu
K 037/07

Zelená kniha TEN-T: přezkum politiky směrem k lépe integrované transevropské dopravní síti ve
službách společné dopravní politiky

Podvýbor pro energetiku jako pracovní orgán VHZD z výše uvedených dokumentů přijal

stanovisko k 1 návrhu legislativního aktu
N 065/07

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních na zabezpečení dodávek zemního plynu
a rušící směrnici 2004/67/EC

8

Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (jako dožádaný Výborem
pro záležitosti Evropské unie)
- přijal stanovisko k 7 návrhům legislativních aktů a 22 komunikačním dokumentům
K 0137/06
K 001/07

K 002/07

N 008/07
N 009/07
N 010/07

N 011/07
K 012/07

K 013/07
K 014/07
K 015/07
K 016/07

K 017/07

K 018/07

N 021/07
K 027/07
N 030/07
K 038/07

K 041/07
K 045/07

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Výboru regionů a Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru : Zelená kniha o územní soudržnosti - Učinit z územní rozmanitosti přednost
Sdělení Komise Pokrok při dosahování cílů Kjótského protokolu (požadováno na základě článku 5
rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 280/2004/ES o mechanismu monitorování emisí
skleníkových plynů ve Společenství a provádění Kjótského protokolu)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a
Výboru regionů
Řešení problémů spojených s odlesňováním a znehodnocováním lesů jako součást boje proti změně
klimatu a ztrátě biologické rozmanitosti
Návrh směrnice Rady, kterou se členským státům ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy
a/nebo ropných produktů
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o označování pneumatik s ohledem na palivovou
účinnost a další základní parametry
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na
energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o
výrobku - přepracované znění
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické náročnosti budov (přepracované
znění)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a
Výboru regionů - Druhý strategický přezkum energetické politiky = Akční plán EU pro zabezpečení
dodávek energie a jejich solidární využití
Sdělení Komise - Energetická účinnost: plnění 20% cílové hodnoty
Zelená kniha: Na cestě k zabezpečené, udržitelné a konkurenceschopné evropské energetické síti
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě: Evropa může ušetřit více energie kombinovanou
produkcí tepla a elektřiny
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a
Výboru regionů - Větrná energie na moři: opatření nezbytná pro splnění cílů energetické
politiky na rok 2020 a dále
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a
Výborů regionů o směrnici 2004/67/ES ze dne 26. dubna 2004 o opatřeních na zajištění bezpečnosti
dodávek zemního plynu
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropského hospodářskému a sociálnímu výboru
- Aktualizace nukleárního ukázkového programu v kontextu druhého strategického energetický
přezkumu
Návrh směrnice Rady, kterou se stanoví rámec Společenství v oblasti jaderné bezpečnosti
Zelená kniha o nakládání s biologickým odpadem v Evropské unii
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o odpadních elektrických a elektronických
zařízeních (OEEZ) (Přepracování)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a
Výboru regionů
Cesta ke komplexní dohodě o změně klimatu v Kodani
Bílá kniha: přizpůsobení se změně klimatu: směřování k evropskému akčnímu rámci
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě v souladu s čl. 18 odst. 3 rámcové směrnice o vodě
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K 046/07

N 048/07
K 054/07
K 055/07

K 056/07
K 063/07

K 066/07

K 067/07

K 070/07

2000/60/ES o programech pro monitorování stavu vod
Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu: Zpráva o pokroku v oblasti obnovitelné energie:
Zpráva Komise v souladu s článkem 3 směrnice 2001/77/ES, čl. 4 odst. 2 směrnice 2003/30/ES a o
provádění akčního plánu EU pro biomasu KOM(2005) 628
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském programu pozorování Země (GMES) a
jeho počátečních provozních činnostech (2011-2013)
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě: Šestá zpráva o pokroku v oblasti hospodářské a
sociální soudržnosti – Tvořivé a inovativní regiony
Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o provádění nařízení Rady (EHS) č. 259/93 ze dne 1.
února 1993 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o její
kontrole
Produkce, zpracování a přeshraniční přeprava nebezpečných a jiných odpadů v členských státech
Evropské unie v letech 2001–2006
Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu:
Hodnocení politiky v oblasti životního prostředí za rok 2008
Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu
Souhrnná zpráva o stavu typů přírodních stanovišť a druhů z hlediska ochrany podle článku 17
směrnice o stanovištích
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a
Výboru regionů
Začleňování udržitelného rozvoje do politik EU: Přezkum strategie Evropské unie pro udržitelný
rozvoj za rok 2009
Zpráva Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a
Výboru regionů o uplatňování a účinnosti směrnice EIA
(směrnice 85/337/EHS ve znění směrnic 97/11/ES a 2003/35/ES)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a
Výboru regionů
Posílení mezinárodního financování pro změnu klimatu: evropský návrh pro kodaňskou dohodu

Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (jako dožádaný Výborem pro záležitosti
Evropské unie)
- přijal stanovisko ke 3 komunikačním dokumentům
K 020/07

K 053/07
K 062/07

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu
výboru a Výboru regionů
„Dopad volného pohybu pracovníků v kontextu rozšíření EU“
- Zpráva o první fázi (1. ledna 2007 – 31. prosince 2008) přechodných ustanovení stanovených ve
smlouvě o přistoupení z roku 2005, požadovaná podle přechodného ustanovení stanoveného ve
smlouvě o přistoupení z roku 2003
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu
výboru a Výboru regionů o boji proti rakovině: Evropské partnerství
Sdělení Komise
Shrnutí zprávy o šetření ve farmaceutickém odvětví

Výbor pro záležitosti Evropské unie (jako dožádaný Výborem pro zahraniční věci,
obranu a bezpečnost)
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- přijal stanovisko k 5 mezivládním dokumentům
M 034/07
M 042/07
M 043/07
M 061/07
M 071/07

Návrh rámcového rozhodnutí Rady o předcházení kompetenčním sporům v trestním řízení a jejich
řešení
Návrh rámcového rozhodnutí Rady o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu
vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterým se zrušuje rámcové rozhodnutí 2004/68/SVV
Návrh rámcového rozhodnutí Rady o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a ochraně
obětí, kterým se zrušuje rámcové rozhodnutí 2002/629/SVV
Návrh rámcové rozhodnutí o právu na tlumočení a překlad v trestním řízení
Návrh rozhodnutí Rady týkající se žádostí donucovacích orgánů členských států a Europolu o
porovnání údajů s údaji systému EURODAC pro účely vymáhání práva

Stálá komise Senátu pro ochranu soukromí (jako dožádaná Výborem pro zahraniční věci,
obranu a bezpečnost)
- přijala stanovisko k 1 mezivládnímu dokumentu
M 071/07

Návrh rozhodnutí Rady týkající se žádostí donucovacích orgánů členských států a Europolu o
porovnání údajů s údaji systému EURODAC pro účely vymáhání práva

Stálá komise Senátu pro ochranu soukromí (jako dožádaná Výborem pro záležitosti
Evropské unie)
- přijala stanovisko k 1 návrhu legislativního aktu, 1 komunikačnímu dokumentu a 1
mezivládnímu dokumentu
N 058/07
K 059/07
M 060/07

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje agentura pro provozní řízení
rozsáhlých informačních systémů v rámci prostoru svobody, bezpečnosti a práva
Sdělení Komise:Legislativní balíček, kterým se zřizuje agentura pro provozní řízení rozsáhlých
informačních systémů v oblasti svobody, bezpečnosti a práva
Návrh rozhodnutí RADY, kterým se agentuře zřízené nařízením XX svěřují úkoly týkající se
provozního řízení SIS II a VIS v oblasti působnosti hlavy VI Smlouvy o EU

Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury (jako
dožádaná Výborem pro záležitosti Evropské unie)
- přijala stanovisko k 1 komunikačnímu dokumentu
K 035/07

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru
a Výboru regionů – Třetí strategický přezkum lepší regulace v Evropě

Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (jako dožádaný Výborem pro
záležitosti Evropské unie)
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- přijal stanovisko k 1 komunikačnímu dokumentu
K 057/07

Zelená kniha – Podpora vzdělávací mobility mladých lidí
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4. Plénum Senátu
Senát jedná prostřednictvím pléna. Usnesení žádného z pověřených ani ostatních výborů
Senátu v evropské agendě nelze považovat za vyjádření Senátu jako komory Parlamentu
ČR. Všechna výbory přijatá stanoviska či doporučení vztahující se k evropským
legislativním návrhům a dalším dokumentům a k mandátu vlády ČR pro jednání
v institucích EU proto na návrh pověřených výborů projedná a případně schválí Senát na
plenárním zasedání. Zařadit evropský bod na jednání pléna Senátu lze také návrhem
nejméně 17 senátorů. Stanovisko obsažené ve vyjádření Senátu vláda ČR zohlední
v přípravě pozic pro následující jednání o předmětném návrhu v institucích EU.
V roce 2009 plénum Senátu projednalo celkem 34 dokumentů (17 NLA, 14 K, 3 M)
Číslo
senátního
tisku EU
 N 122/06

Číslo
dokumentu



N 135/06

COM(2008) 636



N 136/06

COM(2008) 637



K 137/06

COM(2008) 616




N 138/06
N 010/07

COM(2008) 614
COM(2008) 778



K 012/07

COM(2008) 781



K 016/07

COM(2008) 768



K 020/07

COM(2008) 765

COM(2008) 436

Název dokumentu

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice
1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací
těžkými nákladními vozidly
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o uplatňování zásady
rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné a o zrušení
směrnice 86/613/EHS
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice
Rady 92/85/EHS o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu
nebo kojících zaměstnankyň
Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Výboru regionů a
Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru : Zelená kniha o územní
soudržnosti - Učinit z územní rozmanitosti přednost
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o právech spotřebitelů
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o uvádění spotřeby energie a
jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou
energie a v normalizovaných informacích o výrobku - přepracované znění
Sdělení
Komise
Evropskému
parlamentu,
Radě,
Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Druhý strategický
přezkum energetické politiky = Akční plán EU pro zabezpečení dodávek
energie a jejich solidární využití
Sdělení
Komise
Evropskému
parlamentu,
Radě,
Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Větrná energie na
moři: opatření nezbytná pro splnění cílů energetické
politiky na rok 2020 a dále
Sdělení
Komise
Evropskému
parlamentu,
Radě,
Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů
„Dopad volného pohybu pracovníků v kontextu rozšíření EU“
- Zpráva o první fázi (1. ledna 2007 – 31. prosince 2008) přechodných
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K 022/07
N 023/07

COM(2008) 794
COM(2008) 815



N 024/07

COM(2008) 820



N 032/07

COM(2008) 894



N 033/07

COM(2008) 893



K 035/07

COM(2009) 15



N 036/07

COM(2009) 29



K 038/07

COM(2009) 39



M 042/07

COM(2009) 135



M 043/07

COM(2009) 136



K 046/07

COM(2009) 192



K 047/07

COM(2009) 209




K 049/07
K 052/07

COM(2009) 252
COM(2009) 262



K 057/07

COM(2009) 329



M 061/07

COM(2009) 338



K 064/07

COM(2009) 343

ustanovení stanovených ve smlouvě o přistoupení z roku 2005, požadovaná
podle přechodného ustanovení stanoveného ve smlouvě o přistoupení z roku
2003
Zelená kniha o kolektivním odškodnění spotřebitelů
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví minimální
standardy pro přijímání žadatelů o azyl
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanovují kritéria a
mechanizmy pro určení odpovědnosti členského státu za posouzení žádosti o
mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou
bez státní příslušnosti v jednom z členských států
Návrh nařízení Rady ze dne, kterým se zřizuje postup pro sjednávání a
uzavírání dvoustranných dohod mezi členskými státy a třetími zeměmi o
odvětvových záležitostech a vztahujících se na soudní příslušnost, uznávání a
výkon rozsudků a rozhodnutí ve věcech manželských, rodičovskou
zodpovědnost a vyživovací
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje postup pro
sjednávání a uzavírání dvoustranných dohod mezi členskými státy a třetími
zeměmi o odvětvových záležitostech a vztahujících se na rozhodné právo ve
smluvních a mimosmluvních závazkových vztazích
Sdělení
Komise
Evropskému
parlamentu,
Radě,
Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Třetí strategický
přezkum lepší regulace v Evropě
Návrh směrnice Rady o správní spolupráci v oblasti daní
Sdělení
Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů
Cesta ke komplexní dohodě o změně klimatu v Kodani
Návrh rámcového rozhodnutí Rady o boji proti pohlavnímu zneužívání a
pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterým se zrušuje
rámcové rozhodnutí 2004/68/SVV
Návrh rámcového rozhodnutí Rady o prevenci obchodování s lidmi, boji
proti němu a ochraně obětí, kterým se zrušuje rámcové rozhodnutí
2002/629/SVV
Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu: Zpráva o pokroku v oblasti
obnovitelné energie: Zpráva Komise v souladu s článkem 3 směrnice
2001/77/ES, čl. 4 odst. 2 směrnice 2003/30/ES a o provádění akčního plánu EU
pro biomasu KOM(2005) 628
Sdělení
Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů
– o pokroku dosaženém v rámci sedmého rámcového program
Sdělení Komise: Evropský finanční dohled
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě: Prostor svobody,
bezpečnosti a práva ve službách občanům
Zelená kniha – Podpora vzdělávací mobility mladých lidí
Návrh rámcového rozhodnutí Rady o právu na tlumočení a překlad při
trestním řízení
Zpráva Komise Výroční zpráva za rok 2008 o vztazích Evropské komise
s vnitrostátními parlamenty
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N 065/07

COM(2009) 363



K 070/07

COM(2009) 475



N 072/07

COM(2009) 499



N 073/07

COM(2009) 501



N 074/07

COM(2009) 502



N 075/07

COM(2009) 503



N 076/07

COM(2009) 500

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních na zabezpečení
dodávek zemního plynu a rušící směrnici 2004/67/EC
Sdělení
Komise
Evropskému
parlamentu,
Radě,
Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Posílení
mezinárodního financování pro změnu klimatu: evropský návrh pro
kodaňskou dohodu
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o makroobezřetnostním
dohledu nad finančním systémem na úrovni Společenství a o zřízení
Evropského výboru pro systémová rizika
Návrh nařízení Evropského parlamentu a rady o zřízení Evropského orgánu
pro bankovnictví
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský
orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského orgánu
pro cenné papíry a trhy
Návrh rozhodnutí Rady o pověření Evropské centrální banky zvláštními
úkoly, které se týkají fungování Evropského výboru pro systémová rizika

Celkový počet dokumentů projednaných pověřenými výbory a
dokumenty projednané plénem Senátu v roce 2009
50
46

40
30
20

Dokumenty projednané
pověřenými výbory

33
Dokumenty projednané plénem
Senátu (*)

17

14

10
7

0
NLA

K

M

3

1
J

* Ne všechny dokumenty doporučené pověřenými výbory k projednání plénu Senátu byly plénem projednány do konce
roku 2009.
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Zprávy a informace vlády ČR projednané plénem Senátu v roce 2009
Na základě zákona o jednacím řádu Senát pravidelně před jednáním Evropské rady
projednává informaci vlády o pořadu jednání Evropské rady a o pozicích České republiky.
Na první schůzi, která se koná po Evropské radě, pak zástupce vlády předkládá Senátu
informaci vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady a o pozicích zastávaných ČR.
V roce 2009 bylo Senátem projednáno 5 informací vlády o pořadu jednání a následně
výsledcích Evropské rady a o pozicích České republiky.

5. Další aktivity Senátu
5.1 Komunikace s Evropskou komisí
V květnu roku 2006 se Evropská komise rozhodla zasílat své legislativní návrhy a další
dokumenty přímo parlamentům členských států a zároveň je vyzvala k tomu, aby jí
postupovaly své reakce a podněty související s danými dokumenty. Senát svým
usnesením z 5.10.2006 (k sen. tisku K 75/05) zmíněnou iniciativu Komise uvítal a
v současnosti Komisi své podněty prostřednictvím usnesení pléna zasílá.
V roce 2007 na základě doporučení Stálé komise pro Ústavu České republiky a
parlamentní procedury Senát přijal usnesení o podrobnějších pravidlech jednání o
dokumentech postoupených Senátu přímo orgány Evropské unie (usnesení č. 180
z 19.7.2007). Pravidla stanovená v tomto usnesení byla v roce 2009 přejata do komplexní
novely části XII. Jednacího řádu Senátu (§ 119i a násl.).
Senát se řadí, jak vyplývá ze statistiky uvedené ve výroční zprávě Komise za rok 2008 o
vztazích Evropské komise s vnitrostátními parlamenty, mezi nejaktivnější komory, spolu s
francouzským Senátem, německou Spolkovou radou, Sněmovnu lordů a švédským
Riksdagem v přímé komunikaci s Komisí. Komise pravidelně reaguje na usnesení Senátu,
která jsou jí zasílána (viz tabulka níže). Od druhé poloviny roku 2009 jsou reakce Komise
pravidelně prezentovány a okomentovány na VEU zpravodajem příslušného dokumentu.
Evropská komise na žádost vnitrostátních parlamentů od října 2008 zveřejňuje své reakce
na jejich stanoviska v databázi IPEX, která je nástrojem pro výměnu informací o
výsledcích předběžné kontroly evropského legislativního procesu v národních
parlamentech se zvláštním zřetelem na kontrolu subsidiarity.
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V roce 2009 Senát postoupil Evropské komisi usnesení k 30 evropským tiskům.
č. senátního
tisku

číslo
dokumentu

Název dokumentu

K 114/06

COM(2008) 394

K 120/06

COM(2008) 418

N 125/06

COM(2008) 399

N 126/06

COM(2008) 464

N 132/06

COM(2008) 580

N 136/06

COM(2008) 637

K 137/06

COM(2008) 616

K 020/07

COM(2008) 765

K 022/07

COM(2008) 794

N 023/07

COM(2008) 815

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví
minimální standardy pro přijímání žadatelů o azyl

N 024/07

COM(2008) 820

N 026/07

COM(2008) 818

N 032/07

COM(2008) 894

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanovují
kritéria a mechanizmy pro určení odpovědnosti členského státu za
posouzení žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem
třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v jednom z členských států
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o jakostních a
bezpečnostních normách pro lidské orgány určené k transplantaci
Návrh nařízení Rady ze dne, kterým se zřizuje postup pro sjednávání a
uzavírání dvoustranných dohod mezi členskými státy a třetími zeměmi o
odvětvových záležitostech a vztahujících se na soudní příslušnost,
uznávání a výkon rozsudků a rozhodnutí ve věcech manželských,

Sdělení
Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů –
Mysli
především na malé podnikatele (Think Small First) Akt o malém a
středním podnikání (A Small Business Act) pro Evropu
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů:
- Obnovený závazek pro sociální Evropu: posílení otevřené metody
koordinace v oblasti sociální ochrany a sociálního začlenění
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o stanovení rámce pro
určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady pozměňující směrnici
Evropského parlamentu a Rady 2006/116/ES o době ochrany autorského
práva a určitých práv s ním souvisejících
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení
(ES) č. 717/2007 o roamingu ve veřejných mobilních telefonních sítích ve
Společenství a směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro
sítě a služby elektronických komunikací
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice
Rady 92/85/EHS o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po
porodu nebo kojících zaměstnankyň
Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Výboru regionů a
Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru : Zelená kniha o
územní soudržnosti - Učinit z územní rozmanitosti přednost
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů
„Dopad volného pohybu pracovníků v kontextu rozšíření EU“
- Zpráva o první fázi (1. ledna 2007 – 31. prosince 2008) přechodných
ustanovení stanovených ve smlouvě o přistoupení z roku 2005,
požadovaná podle přechodného ustanovení stanoveného ve smlouvě o
přistoupení z roku 2003
Zelená kniha o kolektivním odškodnění spotřebitelů
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N 033/07

COM(2008) 893

N 036/07
K 038/07

COM(2009) 29
COM(2009) 39

M 042/07

COM(2009) 135

M 043/07

COM(2009) 136

K 049/07
K 052/07

COM(2009) 252
COM(2009) 262

K 057/07
M 061/07

COM(2009) 329
COM(2009) 338

K 064/07

COM(2009) 343

N 065/07

COM(2009) 363

K 070/07

COM(2009) 475

N 072/07

COM(2009) 499

N 073/07

COM(2009) 501

N 074/07

COM(2009) 502

N 075/07

COM(2009) 503

N 076/07

COM(2009) 500

rodičovskou zodpovědnost a vyživovací povinnosti a na rozhodné právo
ve věcech týkajících se vyživovacích povinností
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje postup
pro sjednávání a uzavírání dvoustranných dohod mezi členskými státy a
třetími zeměmi o odvětvových záležitostech a vztahujících se na rozhodné
právo ve smluvních a mimosmluvních závazkových vztazích
Návrh směrnice Rady o správní spolupráci v oblasti daní
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů
Cesta ke komplexní dohodě o změně klimatu v Kodani
Návrh rámcového rozhodnutí Rady o boji proti pohlavnímu zneužívání a
pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterým se
zrušuje rámcové rozhodnutí 2004/68/SVV
Návrh rámcového rozhodnutí Rady o prevenci obchodování s lidmi, boji
proti němu a ochraně obětí, kterým se zrušuje rámcové rozhodnutí
2002/629/SVV
Sdělení Komise: Evropský finanční dohled
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě: Prostor svobody,
bezpečnosti a práva ve službách občanům
Zelená kniha – Podpora vzdělávací mobility mladých lidí
Návrh rámcového rozhodnutí Rady o právu na tlumočení a překlad při
trestním řízení
Zpráva Komise Výroční zpráva za rok 2008 o vztazích Evropské komise s
vnitrostátními parlamenty
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních na
zabezpečení dodávek zemního plynu a rušící směrnici 2004/67/EC
Sdělení
Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů
Posílení mezinárodního financování pro změnu klimatu: evropský návrh
pro kodaňskou dohodu
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o makroobezřetnostním
dohledu nad finančním systémem na úrovni Společenství a o zřízení
Evropského výboru pro systémová rizika
Návrh nařízení Evropského parlamentu a rady o zřízení Evropského
orgánu pro bankovnictví
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje
Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského
orgánu pro cenné papíry a trhy
Návrh rozhodnutí Rady o pověření Evropské centrální banky zvláštními
úkoly, které se týkají fungování Evropského výboru pro systémová rizika

Senát v momentě přípravy této zprávy obdržel reakci Komise na 24 z usnesení přijatých a
postoupených ve sledovaném roce a v této chvíli očekává reakci Komise na své
připomínky k dalším 6 usnesením.
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5.2 Test subsidiarity
V roce 2009 proběhly v rámci COSAC (Konference výborů pro evropské záležitosti
parlamentů EU) tři koordinované testy subsidiarity, kterých se měly možnost zúčastnit
všechny parlamenty členských států EU. Jednalo se o:
- návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o jakostních a bezpečnostních normách
pro lidské orgány určené k transplantaci (sen. tisk N 026/07, Senát projednal 8.1.2009),
- návrh rámcového rozhodnutí Rady o právu na tlumočení a překlad v trestním řízení
(sen. tisk M 061/07, Senát projednal 7.10.2009),
- návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o příslušnosti, rozhodném právu,
uznávání a výkonu rozhodnutí a úředních listin ve věcech dědictví a vytvoření
evropského dědického osvědčení (sen. tisk N 083/07, VEU projednal 2.12.2009).

5.3 Předsednictví ČR v EU
V první polovině roku 2009 se stala evropská agenda v Senátu obvzláště prominentní.
V souvislosti se skutečností, že Česká republika převzala od 1.1.2009 do 30.6.2009 vedení
Evropské unie prostřednictvím předsednictví v Radě EU, vyplynuly pro Senát a jeho
orgány nové úkoly v rámci tzv. parlamentní dimenze českého předsednictví. Na všech
parlamentních akcích obě komory spolupracovaly, nicméně proběhla mezi nimi určitá
dělba gescí. Senát byl tak organizátorem a hostitelem dvou předsednických akcí:
25.–26.1. 2009 Setkání předsedů výborů na téma „Bezpečná a udržitelná
energetika pro EU“
9.–10.2. 2009 Setkání předsednictva COSAC a Trojky (tzv. „malý“ COSAC)
Další akce pak probíhaly za účasti Senátu pod hlavní záštitou Poslanecké sněmovny.
Jednalo se o tyto akce:
23.2. 2009 Setkání předsedů bezpečnostních výborů na téma „Integrovaný
záchranný systém, legální a ilegální migrace v souvislosti s environmentální
bezpečností“
9.–10.3.2009 Setkání předsedů zahraničních výborů (COFACC) na téma
„Bezpečnostní a ekonomická dimenze transatlantických vztahů“
6.4. 2009 Meziparlamentní konference „Aktuální výzvy evropské bezpečnosti“
27.–28.4.2009 Setkání předsedů rozpočtových a finančních výborů na téma
„Finanční perspektiva pro roce 2013, bankovní dohled a ochrana kapitálového
trhu“
10.–12.5.2009 Setkání XLI. COSAC
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6. Oddělení pro Evropskou unii (OEU)
Oddělení pro Evropskou unii zajišťuje zázemí pro vykonávání předběžné kontroly
evropského legislativního procesu Senátem PČR. Participuje ale i na dalších aktivitách
Senátu týkajících se EU. V roce 2009 přibyly oddělení ke standardním činnostem (viz níže)
koncepční a koordinační úkoly ve vztahu k akcím parlamentní dimenze předsednictví ČR
v Radě EU v Praze i Bruselu.
OEU třídí dokumenty Rady doručené elektronicky systémem EU Extranet a sestavuje
každotýdenní přehledy, na jejichž základě si pověřené výbory vybírají předlohy k
projednání.
Viz webové stránky Senátu PČR:



INTERNET: Titulní stránka > Senát PČR > Senát a EU > Týdenní reporty
INTRANET: Intranet > Týdenní přehledy

V roce 2009 experti OEU anotovali 758 dokumentů do týdenních přehledů.
OEU vypracovává tzv. „Informace“ k předlohám, které se ve výborech Senátu a v plénu
projednávají. Informace shrnuje obsah předkládaného materiálu, průběh projednávání
v institucích EU a stanovisko příslušného ministerstva. Zahrnuje kritickou analýzu
dokumentu, hodnocení vládní pozice a další informace o předloze.
Odborné posuzování implementace evropských norem do právního řádu ČR a její
kontrola jsou zajišťovány legislativním odborem Senátu.
V roce 2009 vypracovali experti OEU 92 Informací.
OEU sleduje vládní komunikaci a přípravu materiálů pro jednání v orgánech Rady EU
(instrukce, mandáty) a jedná s vládou o zajištění zohlednění usnesení Senátu v těchto
dokumentech. V první půli každého roku zpracovává materiál vyhodnocující zohlednění
usnesení Senátu vládou v uplynulém roce. Tento materiál také poskytuje informace o
schválených legislativních návrzích projednaných Senátem.
Kromě podkladů pro projednání evropských předloh (viz části 1-4) v Senátu zajišťuje OEU
odborný servis i pro konference, veřejná slyšení, společná parlamentní setkání, společná
jednání výborů parlamentů členských států (viz níže) a další jednání senátorů související s
agendou EU.
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V roce 2009 OEU pokračovalo ve vytváření nadstaveb databáze pro správu dokumentů
EU projednávaných v Senátu. Databáze umožňuje komfortní zaznamenávání a sledování
vývoje projednání jednotlivých evropských tisků v Senátu. Databáze je přístupná všem
zaměstnancům Kanceláře Senátu a senátorům a poskytuje následující funkce a informace:
vyhledávání projednávaných dokumentů, kontakty na odborné referenty OEU a bližší informace o
jejich práci, tisk sestav, hypertextové odkazy na databáze relevantní pro správu dokumentů EU,
hypertextové odkazy na webové stránky parlamentů členských zemí EU.
Viz Databáze OEU:


X:\OEU+.mdb

(přístup zajištěn na vyžádání)

V roce 2009 na základě interních jednání OEU a OIT připravilo zadání pro projekt XMLIPEX, jehož hlavním cílem je automatické nahrávání dokumentů. Data budou do IPEXu
posílána přes senátní databázi, čímž odpadne duplicitní práce pro korespondenty, a
zároveň bude zrychlena aktualizace a zlepšen obsah webových stránek. V roce 2009
proběhlo také testování tohoto projektu, aby mohl být v lednu 2010 spuštěn.

Podklady pro meziparlamentní jednání:













Společné výborové setkání LIBE o pokroku v oblasti prostoru svobody, bezpečnosti
a práva (19. – 20. 1. 2009, Brusel)
Setkání předsedů výborů – Bezpečná a udržitelná energetika pro Evropu (25. – 26.
1. 2009, Praha)
Setkání předsedů COSAC (9. – 10. 2. 2009, Praha)
REGI, meziparlamentní diskuze o budoucnosti kohezní politiky po roce 2013 (11. 2.
2009, Brusel)
ECON, setkání Hospodářského a měnového výboru EP s národními parlamenty:
Evropské hospodářství – co dál? (11. – 12. 2. 2009, Brusel)
JPM, společné parlamentní setkání: Nový plán pro obnovu evropského
hospodářství? (16. – 17. 2. 2009, Brusel)
Meziparlamentní výborové setkání IMCO (2. 4. 2009, Brusel)
XLI. Konference výborů pro evropské záležitosti parlamentů EU (COSAC) (10. – 12.
5. 2009, Praha)
Setkání předsedů COSAC (5. – 6. 7. 2009, Stockholm)
Setkání předsedů hospodářských a rozpočtových výborů: Ekonomické aspekty
změny klimatu a udržitelné veřejné finance (6.-7.9.2009, Stockholm)
Konference předsedů výborů pro životní prostředí národních parlamentů –
Odlesňování a změna klimatu (27. – 28. 9. 2009, Stockholm)
XLII. Konference výborů pro evropské záležitosti parlamentů EU (COSAC) (4. – 6.
10. 2009, Stockholm)
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Společné výborové setkání právních výborů (10. – 11. 10. 2009, Stockholm)
Meziparlamentní konference o Východním partnerství (20. – 21. 10. 2009,
Stockholm)
Setkání předsedů výborů pro pracovní trh – Rovnoprávnost pohlaví (12. – 13. 11.
2009, Stockholm)

6.1 Zastoupení Senátu v Bruselu
Kancelář Senátu vysílá zástupce do Bruselu od 1. listopadu 2004. Jeho úkolem je přispívat
k co nejkvalitnějšímu zázemí pro provádění předběžné kontroly rozhodovacího procesu
EU v Senátu tím, že zprostředkovává informace a dokumenty z Prahy nedostupné.
Zástupce proto podává informace expertům OEU, píše zprávy o zásadních tématech
určené senátorkám a senátorům, připravuje program pro senátorky a senátory
navštěvující evropské instituce, zaštiťuje meziparlamentní spolupráci na půdě Evropského
parlamentu včetně koordinace se zástupci národních parlamentů a poskytuje partnerským
institucím informace o Senátu PČR, a zejména o jeho usneseních a dalších aktivitách v
evropské agendě.
Obsah práce zástupkyně v roce 2009 zásadně změnil strukturu s ohledem na
předsednictví ČR v EU. Český parlament společně s Evropským parlamentem
zorganizoval v prvním pololetí roku 2009 v Bruselu 6 meziparlamentních jednání na
široké spektrum témat. Účastnilo se jich 13 senátorů. Hlavním z nich bylo společné
meziparlamentní setkání na téma „Nový plán pro obnovu evropského hospodářství?“, jež
svou účastí zaštítili předsedové obou komor českého parlamentu a při této příležitosti
inaugurovali
oficiální
dar
Evropskému
parlamentu.
Specifikem
zajištění
meziparlamentních akcí v Bruselu v roce 2009 bylo také to, že senátorky a senátoři
5 jednáním spolupředsedali a vedli jejich průběh.
Kromě práce na meziparlamentních setkáních na půdě Evropského parlamentu přibyla
zástupkyni role v sekretariátu COSAC ve formě příprav jeho jednání včetně tvorby
pololetních a jiných zpráv či podkladů pro koordinaci testů subsidiarity. Zastoupení CZ
Parlamentu v COSAC trvalo po dobu předsednické Trojky, od 1.7.2008 do 31.12.2009.
Ve snaze zúročit zkušenosti ze spolupráce s Evropským parlamentem během
předsednictví vytvořila zástupkyně společně s kolegy za předsednické Trio (Francie, ČR a
Švédsko) soupis podnětů, jak tuto spolupráci zlepšit. Dokument se stal jedním z podkladů
švédského parlamentu při vedení jednání Konference předsedů.
Psaní standardních zpráv se zástupkyně znovu částečně věnovala od druhé třetiny roku
2009 a informovala Senát prostřednictvím 2 zpráv.
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V celkovém součtu se v roce 2009 zástupkyně podílela na přípravě a programu delegací
na 9 meziparlamentních jednáních v Bruselu, jichž se účastnilo 18 senátorek a senátorů, a 6
studijních návštěv organizovaných Evropským parlamentem, jichž využilo 11 úředníků
Kanceláře Senátu.
V roce 2009 inicioval Senát také novou éru spolupráce s europoslanci zvolenými za ČR
zorganizováním setkání v Praze dne 23.9.2009. Úkolem zástupkyně v Bruselu je intenzivní
komunikaci senátorů a europoslanců napomáhat.
Viz webové stránky Senátu PČR :


ITRANET:

Intranet > Zprávy stálého zástupce KS
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II. Shrnutí
Rok 2009 byl již pátým plnohodnotným rokem, ve kterém se Senát jako komora
parlamentu členského státu EU zabývá předběžnou kontrolou evropského legislativního
procesu. Tento rok byl mimořádný zejména tím, že v jeho prvních šesti měsících proběhlo
předsednictví ČR v Radě EU. To se projevovalo v množství přijetí zahraničních návštěv
partnerských výborů a výborů Evropského parlamentu a v tématické a organizační
koordinaci předsednických akcí pořádaných z části společně s Evropským parlamentem
v Bruselu a z části v režii Parlamentu České republiky, tedy Senátu společně
s Poslaneckou sněmovnou, v Praze.
Počet dokumentů I. pilíře EU (kde je VEU pověřeným výborem) doručených do Senátu
v letech 2005 – 2007 konstantně rostl. Tento vývoj se přibrzdil až v roce 2008, kdy došlo
poprvé k poklesu počtu dokumentů, a to o třetinu, na něco přes 500. V roce 2009 se pak
počet dokumentů vyšplhal zpátky k 700.
Výborem pro záležitosti EU bylo v roce 2009 projednáno 80 dokumentů (oproti 57 v roce
2008, 47 v roce 2007, 40 v roce 2006 a 54 v roce 2005). Navýšení počtu projednaných
dokumentů v roce 2009 ve srovnání s rokem 2008 je zdůvodněno projednáním
několikerých tzv. balíčkových dokumentů (2. strategický energetický přezkum, balíček k
finanční supervizi). S touto výhradou lze tedy konstatovat, že počet dokumentů, které
VEU ročně projedná, se nadále stabilizuje okolo čísla 55.
Také v oblasti II. a III. pilíře, kde je pověřeným výborem VZVOB, mezi lety 2005 – 2007
docházelo k postupnému vzestupu v počtu doručených dokumentů (ze 43 v roce 2005 a 69
v roce 2006 na 92 v roce 2007). V roce 2008 zde došlo k výraznějšímu poklesu, a to na 57. V
roce 2009 se pak počet dokumentů zvýšil na 65.
Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost v roce 2009 vybral k projednání 7
dokumentů. Zatímco v roce 2006 nedošlo na doporučení VZVOB k projednání II. či III.
pilířového dokumentu plénem a v roce 2007 Senát projednal na popud tohoto pověřeného
výboru dokumenty dva, v roce 2008 a 2009 doporučil VZVOB k projednání plénu Senátu
dokumenty tři. Senát v roce 2007 prostřednictvím VZVOB začal systematicky projednávat
pozice České republiky k aktuálním otázkám nadcházejícího setkání Rady ministrů pro
všeobecné záležitosti a vnější vztahy. V následujících letech 2008 a 2009 na tuto praxi
nenavázal a mandát na Radu ministrů neprojednal ani jednou.
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V oblasti zainteresování dalších orgánů Senátu došlo po výrazném skoku v roce 2007
k dalšímu zvýšení jejich účasti na projednávání evropské agendy i v letech následujících.
Zatímco v prvním sledovaném roce předběžné kontroly (2005) se evropskými dokumenty
zaobíralo šest různých orgánů Senátu, které by byly věcně příslušné, jednalo-li by se o
návrh zákona (celkem dvaceti dokumenty), ve druhém roce (2006) se již jednalo pouze o
výbory dva (a pět dokumentů). V roce 2007 se tyto dožádané orgány zabývaly celkem 28
dokumenty evropské agendy a došlo k zapojení šesti výborů, dvou stálých komisí a
jednoho podvýboru. V roce 2008 bylo již dokumentů 33 a zabývalo se jimi šest různých
dožádaných těles (včetně jednoho podvýboru). V roce 2009 se celkem 7 dožádaných
orgánů (5 výborů včetně dvou podvýborů a 2 komise) zabývalo 60 dokumenty.
Od roku 2005 meziročně rostl počet dokumentů evropské agendy projednávaných plénem
Senátu o třetinu až polovinu (12 v roce 2005, 16 v roce 2006, 27 v roce 2007). V roce 2008 se
tento trend mírně přibrzdil, když Senát přijal stanovisko ke 28 evropským tiskům. V roce
2009 však růst zaznamenaný v předchozích letech dále pokračoval, Senát v tomto roce
projednal 34 evropských tisků (i když i zde platí poznámka, že do tohoto počtu je
zahrnuto i několik tzv. balíčkových dokumentů). Lze konstatovat, že oba pověřené výbory
pravidelně zprostředkovávají plénu Senátu možnost ovlivnit tvorbu politik EU a aktivně
vstupovat do procesu evropské normotvorby vydáváním stanovisek pro vládu ČR, která
je má zohlednit při dalším jednání v Radě EU jménem České republiky.
Nezanedbatelná část Senátem v evropské agendě přijatých stanovisek je zasílána také
Evropské komisi. V roce 2009 to bylo 30 usnesení, což je více než dvojnásobek oproti 13
stanoviskům zaslaným Komisi v roce předchozím.
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