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NÁVRH NA ZŘÍZENÍ CELOEVROPSKÝCH VOLEBNÍCH KANDIDÁTEK DO EP

Kancelář Senátu PČR
Oddělení pro EU

Na plenárním zasedání Evropského parlamentu (EP) ve Štrasburku měla být ve středu 14. března
projednána druhá zpráva o návrhu změny aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského
parlamentu ve všeobecných a přímých volbách. Krátce před tím však byla zpráva z programu
stažena a přeložena na příští plenární jednání. Zpravodaj dokumentu poslanec Andrew Duff (Výbor
pro ústavní záležitosti) byl pozván na Konferenci předsedů EP k diskuzi o tomto dokumentu.
Ve zprávě byly identifikovány četné nesrovnalosti. V dokumentu je navrženo, aby část poslanců
Evropského parlamentu (navrženo je 25) byla volena v rámci jednoho volebního obvodu tvořeného
celým územím EU. Celoevropské listiny by se skládaly z kandidátů vybraných alespoň 1/3 členských
států (ČS). Každý volič by kromě svého hlasu pro vnitrostátní volební listinu disponoval také jedním
hlasem pro celoevropskou listinu. Mandáty by měly být přiděleny dle D´Hondtovy metody
bez uplatnění minimálního prahu. Dále je navrženo, aby byl na úrovni EU vytvořen volební orgán
s cílem řídit průběh voleb, ve kterých jsou voleni kandidáti z celoevropské listiny, a ověřit výsledky
těchto voleb. Cílem návrhu je dle zprávy podpořit demokratický rozměr evropské integrace,
umocnit zájem veřejnosti na dění EU a také posílit rovnoměrné zastoupení žen a mužů stejně jako
menšin. Dle čl. 223 Smlouvy o fungování EU má EP právo navrhnout reformu volby svých členů.
Mimo jiné zpráva nezmiňuje, zda bude díky tomuto návrhu potřeba zřídit dalších 25 nových
mandátů, tedy 751 + 25 nebo zda by změny proběhly v rámci současné kapacity EP. K dokumentu
bylo doposud předloženo 31 pozměňovacích návrhů.

VEŘEJNÁ KONZULTACE K GENDEROVÝM KVÓTÁM VE VEDENÍ PODNIKŮ
Určeno pro potřebu
senátorů

Dne 5. března oznámila komisařka pro spravedlnost, základní lidská práva a občanství Viviane
Reding zahájení veřejné konzultace k problematice zastoupení žen v rozhodování o hospodářských
otázkách. V úterý 13. března byla na plenárním zasedání EP projednávána zpráva Rovnost žen a
mužů v EU za rok 2011. V bodě 28 přijatého usnesení je konstatováno: „Evropský parlament vyzývá
Komisi (EK), aby co nejdříve předložila vyčerpávající aktuální údaje o zastoupení žen ve všech
formách společností v EU a o povinných a nepovinných opatřeních přijatých v podnikatelském
sektoru a také opatřeních pro zvýšení zastoupení žen, jež v poslední době přijaly členské státy;
konstatuje, že podle zprávy EK o účasti žen na rozhodování o hospodářských otázkách jsou opatření
přijatá společnostmi a členskými státy nedostatečná; vítá ohlášenou konzultaci o opatřeních na
zlepšení vyváženého zastoupení žen a mužů v rozhodování o hospodářských otázkách; nicméně je
zklamán tím, že EK nepřijímá okamžitá legislativní opatření, jak se zavázala v případě, že by tyto cíle
nebyly naplněny; věří, že nepatrný pokrok dosažený v roce 2011 si zaslouží konkrétnější opatření
než pouhou konzultaci; znovu proto opakuje svou výzvu z roku 2011 navrhnout do roku 2012 právní
předpisy, včetně kvót, s cílem zvýšit zastoupení žen v řídících orgánech podniků do roku 2015 na 30
% a do roku 2020 na 40 % a zohlednila přitom povinnosti ČS a jejich hospodářské, strukturální (tj.
velikost podniků), právní a regionální zvláštnosti“.
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Místopředsedkyně EK a komisařka pro spravedlnost, základní lidská práva a občanství Viviane
Reding zveřejnila 8. února ve Wall Street Journal článek s názvem Evropa potřebuje demokratickou
obnovu, který je v současnosti intenzívně diskutován. Komisařka Reding předkládá pětibodový plán,
který má pomoci řešit dlouhodobé překážky akceschopnosti a demokratické legitimity EU: 1)
národní vlády by v roce 2012 měly započít rozsáhlé debaty se svými parlamenty a především občany
o tom, jakou Evropu si v roce 2020 přejí. 2) Volby do EP v roce 2014 jsou vhodnou příležitostí pro
rozhodnutí, zda se EU má stát plnohodnotnou politickou Unií, zda se má tato týkat všech či jen zemí
eurozóny. Politické frakce mohou připravit různé vize a navrhnout svého kandidáta na předsedu EK.
3) Současně s volbami do EP v roce 2014 by ČS měly přijmout rozhodnutí o sloučení funkce příštího
předsedy Evropské komise s funkcí předsedy Evropské rady, Smlouvy to totiž umožňují. 4) ČS by se
měly shodnout, že nový předseda Evropské rady a Evropské komise svolá shromáždění za účelem
přípravy smlouvy pro Evropskou politickou unii. Takováto dohoda by umožnila, aby se EP stal
opravdovým legislativním tělesem s právem iniciovat legislativu a exkluzivním právem volit EK
včetně práva pro předsedu Evropské rady a Evropské komise rozpustit EP. 5) V letech 2016-2019 by
nová smlouva o politické unii měla být ratifikována formou referenda a vstoupila by v platnost
v momentě ratifikace 2/3 členských států. Občanům by dle Redingové měly být v referendech
nabídnuty dvě možnosti: buď akceptovat novou smlouvu nebo ji odmítnout. V takovém případě by
daná země zůstala v úzké asociaci s EU nebo by mohla participovat na jednotném trhu EU.

