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Ve středu 19. února – cca 100 dní před konáním voleb - zveřejnila organizace Votewatch
pod názvem PollWatch 2014 celoevropské odhady výsledků voleb do Evropského parlamentu.
Dle aktuálních odhadů by mohlo dojít k lehkému přeskupení mezi první a druhou největší frakcí
v Evropském parlamentu, tj. mezi Evropskou lidovou stranou (EPP) a Skupinou socialistů
a demokratů (S&D) ve prospěch té druhé. Pokud bude předpověď volebního výsledku naplněna,
poprvé od roku 1994 by frakce S&D vyhrála volby do Evropského parlamentu. Volby
do Evropského parlamentu by se měly uskutečnit v celé EU-28 mezi 22. a 25. květnem. Statický
model výzkumu dle autorů PollWatch dodatečně posiluje roli malých euroskeptických
politických stran, které bývají často v podobných výzkumech podceňovány. Výzkum tvrdí, že
v četných zemí mohou volby do Evropského parlamentu vyhrát právě euroskeptické strany.
Ve Francii Front National, v Holandsku Partij voor de Vrijheid. V Itálii by mohla skončit nová
populistická strana Hnutí pěti hvězd na druhém místě. Podle tohoto odhadu volebních výsledků
by dále mohlo dojít k nárůstu počtu doposud politicky nezařazených europoslanců na celkem 92
mandátů. V Řecku by volby dle aktuálních preferencí mohla vyhrát levicová Syriza, v ČR pak
hnutí ANO, které vyjednává o zařazení do frakce Liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE).
Volební odhady Votewatch z 19. února 2014: Evropský parlament
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POSLEDNÍ TÝDNY EVROPSKÉHO PARLAMENTU V 7. FUNKČNÍM OBDOBÍ
Tři měsíce před volbami je činnost Evropského parlamentu v 7. funkčním období kromě
přípravy volební kampaně plně soustředěna na dokončení některé klíčové legislativy EU. Mezi
legislativní návrhy, které mají šanci být ještě schváleny současným Evropským parlamentem,
patří: návrh nařízení o jednotném mechanismu pro řešení problémů bank; návrh směrnice
o prosazování směrnice o vysílání pracovníků; legislativní návrh týkající se aplikace Evropského
systému emisního obchodování v oblasti letectví či aktualizace nařízení týkajícího se
Evropského fondu solidarity. Za prioritu je považováno také dokončení zprávy z vlastní
iniciativy o činnosti a působení Troiky. Do konce volebního období proběhnou ještě čtyři
plenární zasedání.
Kromě toho se v tisku množí zprávy, že minimálně 118 ze současných 766 europoslanců
(cca 15 %) již nehodlá do Evropského parlamentu kandidovat. Ve volbách v roce 2009 bylo
znovuzvoleno cca 50 % europoslanců. Mezi europoslanci, kteří kandidovat již nehodlají, patří
předseda frakce EPP Joseph Daul (Francie), předseda frakce S&D Hannes Swoboda (Rakousko)
či předseda frakce Zelených Daniel Cohn-Bendit (Francie). Ze současných místopředsedů
Evropského parlamentu nebudou již kandidovat Georgios Papastamkos (EPP, Řecko), Isabelle
Durant (Zelení, Belgie), Alexander Alvaro (ALDE, Německo) či Miguel Ángel Martínez (S&D,
Španělsko). Dále nebudou dle informací z tisku znovu kandidovat další osobnosti jako např.
bývalý předseda Evropského parlamentu Hans-Gert Pöttering (EPP, Německo), současná
předsedkyně Výboru pro hospodářství a měnu Sharon Bowles (ALDE, Velká Británie), současný
předseda Výboru pro zahraniční Elmar Brok (EPP, Německo) či současný předseda Výboru
pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Malcolm Harbour (ECR, Velká Británie).

NÁVŠTĚVA PREMIÉRA SOBOTKY V INSTITUCÍCH EU

Ve čtvrtek 20. února 2014 navštívil nový premiér ČR Bohuslav Sobotka Brusel. Setkal se s předsedou
Evropské komise Barrosem, se kterým jednal mimo jiné o stavu čerpání fondů EU v ČR a o novém
energeticko-klimatickém balíčku. S předsedou Evropského parlamentu Schulzem diskutoval – mimo
jiné - o možnostech posílení principu subsidiarity. Premiér Sobotka informoval oba představitele EU
o záměru vlády ČR stáhnout žádost o sjednání tzv. Protokolu o uplatňování Listiny základních práv
Evropské unie v České republice (tzv. Klausova výjimka) či o záměru přistoupit k mezivládní Smlouvě
o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii. Oba kroky mají být dle premiéra
Sobotky jasným signálem o změně vládní evropské politiky.

