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PARLAMENTNÍ KONTROLA SPOLEČNÉ ZAHRANIČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY A SPOLEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ
A OBRANNÉ POLITIKY EU
S blížící se Konferencí předsedů parlamentů EU ve Varšavě, která se koná
od 19. do 21. dubna 2012, vrcholí diskuze o institucionálním uspořádání
Meziparlamentní konference ke Společné zahraniční a bezpečnostní politice EU
a Společné bezpečnostní a obranné politice EU, jejíž zřízení bylo rozhodnuto
na Konferenci předsedů parlamentů EU pořádané v dubnu 2011 v Bruselu.
Kompromisní návrh polského parlamentu ze závěru roku 2011 byl přepracován
a je popsán v dopise předsedů obou komor polského Parlamentu z 29. března
2012. Současný návrh tedy zní: maximálně 16 delegátů parlamentů na každý
členský stát, maximálně 16 delegátů za Evropský parlament - tj. paritní
zastoupení, max. dva delegáti za přistupující členské státy stejně jako maximálně
dva delegáti za členské státy EU v NATO jako pozorovatelé. Tento model by měl
být testován dva roky (tzv. open formula). Reakce na tento nejnovější návrh jsou
trojího druhu. Parlamenty, jež si i přes "velkorysost" současného návrhu přejí
co nejrychlejší naleznutí řešení (např. belgický Senát, litevský parlament) a pak
parlamenty, které vystupují proti polskému návrhu (především estonský
parlament). Velká část národních parlamentů však stále nemá jasné stanovisko.
Otevřené tedy zůstávají všechny doposud diskutované aspekty budoucí podoby
meziparlamentní konference, tj. počet zástupců Evropského a národních
parlamentů, kdo bude pověřen výkonem funkce sekretariátu meziparlamentní
konference, zda dojde ke sloučení COFACC (Konference předsedů zahraničních
výborů) a CODAC (Konference předsedů obranných výborů) do jedné konference
stejně jako instituce zodpovědná za organizování takovéto rozsáhlé
meziparlamentární konference. Dle neformálních informací byl předseda
Evropského parlamentu Martin Schulz připraven akceptovat jakýkoliv další
kompromis - za předpokladu, že bude odsouhlaseno, že všechny parlamenty (tedy
i Evropský parlament) mohou vyslat stejný maximální počet svých zástupců a to
v ideální výši 16 delegátů. Jako možný kompromis se jeví, že výkonem funkce
sekretariátu konference bude pověřen dosavadní sekretariát COSAC. Nicméně tato
záležitost byla přesunuta ze včerejší Konference předsedů Evropského
parlamentu na jednání konající se příští čtvrtek, tj. 19. dubna 2012.
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Dle předsedy výboru pro ženská práva (FEMM) Mikaela Gustaffsona pro deník
Europolitics z 11. dubna 2012 se v Evropském parlamentu formuje většina, která
by mohla podpořit případný legislativní návrh komisařky pro spravedlnost,
základní práva a občanství Viviane Reding na zavedení kvót pro zastoupení žen
ve vedení podniků. Dle výroku předsedy výboru FEMM jsou obecně pro zavedení
kvót frakce Evropská sjednocená levice a Severská zelená levice (EUL), Zelení,
Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE) a Skupina progresivní aliance
socialistů a demokratů v Evropském parlamentu (S&D). Proti tomuto návrhu
vystupují pak především Evropská konzervativní a reformní skupina (ECR)
a Poslanecký klub Evropské lidové strany (EPP). Hlavním důvodem pro toto
opatření není prý touha po kvótách, ale fakt, že v posledních letech se situace
zastoupení žen ve vedení podniků téměř nezměnila. V současné době jsou v EU
ženami obsazeny tři procenta top manažerských pozic . Komisařka Reding k této
otázce zahájila 5. března 2012 tzv. veřejnou konzultaci, jejíž vyústěním by mohl
být konkrétní legislativní návrh.

