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Ve středu 19. prosince schválila Evropská komise návrh revize právního předpisu
regulujícího tabákové výrobky. Stávající směrnice o tabákových výrobcích je z roku 2001.
Dle návrhu směrnice by od roku 2015 měly být všechny cigaretové produkty lépe označeny
(odstrašujícím) obrázkem a textem zdravotního varování. Tyto prvky mají pokrývat 75 %
povrchu přední i zadní strany balení, na kterém kromě toho nesmí být uvedeny žádné
propagační prvky. Na boční straně balení má být také povinné informační sdělení o tom, že
tabák obsahuje více než 70 látek způsobujících rakovinu. Dále by měly být zakázány
tabákové produkty s příchutěmi. Komisař Borg zmínil, že kouření zabíjí v EU ročně 700 tisíc
lidí. Hlavním cílem regulace má být intenzivnější zdravotní varování a prevence mladých
lidí od kouření. Komisař Borg také zmínil, že od předchozího návrhu, který připravil jeho
předchůdce Dalli, který kvůli podezření z korupce v říjnu t.r. odstoupil, neproběhly v návrhu
směrnice žádné zásadní změny.

V LEDNU 2013 SE USKUTEČNÍ TZV. PARLAMENTNÍ TÝDEN K EVROPSKÉMU SEMESTRU

Od pondělí 28. ledna do středy 30. ledna 2013 se má v Bruselu poprvé uskutečnit tzv.
evropský parlamentní týden zabývající se koordinací hospodářských politik v rámci
evropského semestru. Jedná se o první z iniciativ předsedy Evropského parlamentu Martina
Schulze, který často kritizuje tzv. deparlamentarizaci rozhodování EU. Větší zapojení
národních parlamentů a Evropského parlamentu má vést k posílení demokratické legitimity
a odpovědnosti navrhovaných změn v rámci připravované hospodářské, měnové či
bankovní unie. Třídenní setkání bude rozděleno do tématických bloků dle výborů
Evropského parlamentu pro rozpočet (BUDG), hospodářství a měnu (ECON) a zaměstnanost
a sociální věci (EMPL). Pondělí odpoledne bude vyhrazeno setkání národních zákonodárců
a zákonodárců EU v rámci jejich politických frakcí. Tématy evropského parlamentního
týdne mají být demokratičnost doporučení učiněných v rámci evropského semestru, role
evropského semestru pro růst členských zemí, možnosti podpory členských států
z rozpočtu EU za účelem dosažení jejich cílů v rámci evropského semestru, nezaměstnanost
mladých apod. Zúčastnit se mají kromě všech tří předsedů evropských institucí (Parlament,
Rada a Komise) také komisaři Andor, Rehn a Lewandowski, bývalý prezident Evropské
centrální banky Trichet či zástupci akademického sektoru (např. Paul Krugman).

KONTROLA SUBSIDIARITY: NÁVRH K GENDEROVÝM KVÓTÁM A POMOC NEJCHUDŠÍM

V současné době budí značnou pozornost národních parlamentů v rámci jejich pravomoci
kontroly dodržování principu subsidiarity dva legislativní návrhy týkající se sociální
politiky a zaměstnanosti. Jedná se o návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Fondu
evropské pomoci nejchudším osobám a návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady
o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady/ nevýkonnými členy správní
rady společností kotovaných na burzách a o souvisejících opatřeních. K návrhu nařízení
pomoci nejchudším osobám, u něhož lhůta pro tzv. odůvodněná stanoviska vyprší
26. prosince, byla dosud vydána čtyři odůvodněná stanoviska (celkem 6 hlasů). Dánský
parlament, švédský parlament, německý Bundestag a britský House of Commons se
domnívají, že návrh Komise porušuje princip subsidiarity. U návrhu pro zavedení
genderových kvót ve vedeních velkých podniků vyprší lhůta pro kontrolu subsidiarity
15. ledna 2013 a doposud bylo národními parlamenty vydáno pět odůvodněných
stanovisek. Jednalo se o odůvodněná stanoviska Poslanecké sněmovny ČR, dánského
parlamentu, švédského parlamentu a obou komor nizozemského parlamentu (celkem
7 hlasů). Odůvodněné stanovisko pravděpodobně také přijmou polský Sejm, společný výbor
obou komor španělského parlamentu, obě komory britského parlamentu a litevský
parlament. V tomto případě by mohlo být dosaženo 14 hlasů z 18 potřebných pro tzv. žlutou
kartu.

BRITSKÝ PREMIÉR CAMERON OTEVŘENĚ PŘIPUSTIL VYSTOUPENÍ VELKÉ BRITÁNIE Z EU

V pondělí 17. prosince poprvé britský premiér David Cameron otevřeně připustil možnost
vystoupení Velké Británie z Evropské unie. Konkrétně britský premiér během debaty
k proběhlému summitu Evropské Rady v dolní komoře britského parlamentu řekl, že
„všechny možnosti britské budoucnosti jsou představitelné. Jsme odpovědni za náš osud,
můžeme si vybrat. Já osobně si myslím, že bychom měli zůstat v Evropské unii, být součástí
jednotného trhu EU, maximalizovat náš vliv v Evropě“. Britský premiér čelí tlaku části své
konzervativní strany, aby vyvolal referendum o britském setrvání v EU. Většina obyvatel
Británie by pravděpodobně hlasovala pro vystoupení z EU. O tom, zda se referendum
uskuteční, má Cameron informovat v rámci dlouho očekávaného projevu, který se uskuteční
pravděpodobně v lednu.

