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Tento týden proběhl v Evropském parlamentu výborový a frakční týden. V úterý se
uskutečnilo Meziparlamentní jednání výboru pro Organizovanou trestnou činnost,
korupci a praní špinavých peněz (CRIM) k výměně zkušeností mezi národními
parlamenty a Evropským parlamentem. Na této akci vystoupil místopředseda Ústavněprávního výboru, senátor Miroslav Nenutil. Dále se v pondělí pod záštitou Výboru
pro zahraniční věci (AFET) uskutečnila výměna názorů s generálním tajemníkem NATO
Rasmussenem a v úterý konference Pochopit politický islám: pohled zevnitř. Na obou
akcích Senát PČR reprezentoval senátor Pavel Trpák.

KONFERENCE NA NEJVYŠŠÍ ÚROVNI K TZV. BLUEPRINTU - ZAHÁJENÍ EVROPSKÉ DISKUZE

Určeno pro potřebu
senátorů

Všechny stručné
týdenní výběry
událostí EU
naleznete zde.

V úterý 7. května se v Bruselu uskutečnila konference na nejvyšší úrovni k tzv.
Blueprintu, tj. plánu Evropské komise na prohloubení a vznik skutečné hospodářské
a měnové unie. Tento plán byl Evropskou komisí představen 28. listopadu minulého
roku. Na nadcházející červnové Evropské Radě (27. a 28. června) bude na jeho základě
rozhodnuto o konkrétním harmonogramu prohloubení evropské integrace. Záznam
z konference lze shlédnout zde (konference začíná až od 53. minuty záznamu). Akce se
za Senát PČR zúčastnila jeho 1. místopředsedkyně, senátorka Alena Gajdůšková.
Předseda Evropské komise Barroso zmínil ve svém projevu mimo jiné, že Evropská
komise představí své návrhy na změnu smluv na začátku příštího roku - tedy ještě před
volbami do Evropského parlamentu a že nápady, které se dnes zdají být politologickou
science-fiction, se mohou během několika let stát realitou. Podrobný zápis z konference
je dostupný v Oddělení pro EU. Grafické znázornění plánu prohloubené a skutečné
hospodářské a měnové unie:
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KOMISAŘ REHN CHCE ZMĚNIT PRAVIDLO JEDNOMYSLNOSTI V EUROZÓNĚ

Během zasedání Výboru pro hospodářství a měnu Evropského parlamentu (ECON)
v pondělí 8. května prohlásil komisař Olli Rehn zodpovědný za toto portfolio, že když
Mezinárodní měnový fond může rozhodovat 85% většinou a ne jednomyslně, proč by
tak nemohla rozhodovat také eurozóna. Komisař Rehn byl společně s členem výkonné
rady Evropské centrální banky Asmussenem přizván, aby výboru ECON osvětlil
rozhodnutí vedoucí ke kontroverznímu balíčku finanční pomoci Kypru. Komisař Rehn
uvedl, že jednomyslnost byla - mimo jiné - také jedním z důvodů vzniku obtíží při
pomoci Kypru. Komisař Rehn také uvedl, že "musíme uznat strukturální problémy
v našem rozhodování v oblasti hospodářských a finančních záležitostí". Dále pak
připustil, že tento návrh rozhodování 85% většinou by mohl být zahrnut do plánu
na prohloubení evropské integrace.

