SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
9. FUNKČNÍ OBDOBÍ
564.
USNESENÍ SENÁTU
ze 23. schůze, konané dne 23. července 2014
k Informaci vlády České republiky o výsledcích jednání Evropské rady konané
ve dnech 26. - 27. června 2014 /senátní tisk č. 310/
Senát
1. bere na vědomí
informaci vlády o výsledcích jednání Evropské rady konané ve dnech 26. – 27. června
2014;
2. považuje
dohodnuté priority „Strategické agendy pro Unii v čase změn“ za vhodně zvolené,
nicméně v jejich rámci postrádá větší důraz na rozvoj vědy a výzkumu, ochranu
životního prostředí a jeho jednotlivých složek (včetně řešení otázek vodního
hospodářství) a potravinové bezpečnosti a soběstačnosti;
3. navrhuje
- realizovat společné jednání parlamentu a vlády o realizaci „Strategické agendy
pro Unii v čase změn“ v ČR
- otevření politické debaty v tomto formátu o míře integrace ČR v EU
- využití změn energetické politiky EU pro větší zapojení českého výzkumu a průmyslu
v této oblasti
- maximální zapojení ČR do aktivit směřujících k zemím v bezprostředním sousedství
EU s využitím tradičních vazeb, které ČR v těchto oblastech má (Evropa, Středomoří,
Afrika, Blízký východ);
4. považuje
dohodnutý program pro rozvoj prostoru svobody, bezpečnosti a práva za uměřený
a realistický, zejména podporuje skloubení vnitřní a vnější dimenze bezpečnostní
politiky, boj proti převaděčství a obchodování s lidmi a zavedení účinné návratové
politiky; zdůrazňuje však primární kompetenci a odpovědnost členských států v oblasti
ochrany hranic, trestní justice a azylové a migrační politiky;

5. opakuje,
v návaznosti na své 519. usnesení z 22. schůze v 9. funkčním období ze dne
18. června 2014, že pokrok v otázce zřízení Úřadu Evropského veřejného žalobce je
možný pouze po odstranění zásadních právních nedostatků projednávaného návrhu a
jeho rozporu se zásadou subsidiarity a nemůže být cílem sám o sobě;
6. podporuje
iniciativy vedoucí k omezení rizik plynoucích ze závislosti členských států na dovozu
energetických surovin;
7. vítá
podpis dohod o přidružení, včetně prohloubených a komplexních zón volného obchodu,
mezi Evropskou unií a Gruzií, mezi Evropskou unií a Moldavskou republikou a podpis
zbývající části dohody o přidružení a prohloubené a komplexní zóně volného obchodu
mezi Evropskou unií a Ukrajinou, podporuje dokončení smlouvy EU – Kanada (CETA);
8. konstatuje,
že současný vývoj na Ukrajině, migrační tlaky a nutnost zabezpečení dodávek
energetických surovin potvrzují potřebu dalšího rozvoje Východního partnerství, jakož
i pokračování integračního procesu na západním Balkáně a dialogu s Tureckem.
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