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V březnu se Senát zabýval především jednáním Evropské rady, které mělo
na programu témata energetiky, zahraniční politiky a hospodářství a
zaměstnanosti.
Výbor pro záležitosti Evropské unie dále projednal přípravu vládní koncepce
působení ČR v EU.
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Plná znění projednávaných dokumentů, stenozáznam z jejich projednávání na
schůzi pléna a veškerá usnesení přijatá k nim Senátem a jeho orgány jsou
k dispozici po kliknutí na číslo příslušného senátního tisku.
Zápisy ze schůzí Výboru pro záležitosti EU jsou k dispozici zde. Zápisy ze schůzí
ostatních výborů a komisí Senátu jsou k dispozici v dokumentech těchto
orgánů zveřejněných na internetové stránce Senátu.

8. schůze Výboru pro záležitosti Evropské unie v 10. funkčním období
17. 3. 2015
Informace vlády České republiky o pozicích vlády a o programu jednání Evropské
rady, která se koná dne 19. – 20. března 2015
Zpravodaj: sen. V. Hampl.
Tématem březnového jednání Evropské rady měla být, vedle tradičních bodů
věnovaných evropskému semestru a zahraniční politice, především energetická unie.
K tomuto tématu vydala Komise krátce před Evropskou radou první komunikační
dokumenty, které bude Senát v průběhu jara projednávat.
Výbor pro záležitosti Evropské unie („VEU“) přijal k informaci obsáhlé doporučení pro
vyjádření Senátu. Podpořil v něm v obecné rovině záměr posílit integraci v oblasti
energetiky. Přitom zdůraznil význam urychleného propojování energetické
infrastruktury v EU, potřebu plného provedení stávajících právních předpisů v oblasti
energetiky, nutnost další diverzifikace zdrojů a přepravních tras a nutnost zachování
plné kompetence členských států, pokud jde o určování struktury jejich energetických
zdrojů (energetického mixu). Konkrétními návrhy Komise se bude Senát zabývat
samostatně.
Pokud jde o zahraniční politiku, VEU podporuje plné provádění minských dohod všemi
stranami konfliktu, včetně Ruské federace, s cílem dosáhnout zřetelného pozitivního
vývoje na východě Ukrajiny. Domnívá se, že případné změny sankčních opatření EU vůči
Ruské federaci by měly odrážet reálný stav provádění minských dohod. V případě
nepříznivého vývoje by EU měla být připravena podniknout další kroky, přičemž VEU
zdůrazňuje význam Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě při efektivním
monitorování plnění minských dohod. VEU rovněž oceňuje výzvy Ministerstva
zahraničních věcí ČR k propuštění ukrajinské poslankyně Nadji Savčenko zadržované
Ruskou federací a považoval by za vhodné, aby byl tento problém v případě jeho
pokračování řešen i na úrovni Evropské unie. Dále vítá, že se Evropská rada bude
věnovat i tématu probíhající dezinformační kampaně Ruska a podporuje návrh, aby
vysoká představitelka ve spolupráci s členskými státy a orgány EU připravila akční plán
pro strategickou komunikaci na podporu svobody sdělovacích prostředků.
Protože dílčím tématem Evropské rady měla být i dohoda o transatlantickém partnerství
v oblasti obchodu a investic mezi EU a USA („TTIP“), vyjádřil se VEU i k ní. Pokládá
vyjednání vyvážené dohody za příležitost výrazně podpořit a upevnit hospodářskou
spolupráci v rámci euroatlantického partnerství. Dodává však, že během jednání musí
být ze strany Evropské komise zajištěno to, co členské státy Komisi uložily ve směrnici
pro jednání s USA. Především sjednáním této dohody nesmí dojít ke snížení stávajících
standardů v oblasti kvality potravin, ochrany zdraví, životního prostředí, pracovních sil
a ochrany spotřebitelů. Dále je třeba vyloučit z působnosti dohody služby veřejného
zájmu, tj. členské státy by měly nadále zcela svobodně rozhodovat o způsobu
poskytování služeb jako je zdravotnictví či školství. VEU dále považuje za zcela zásadní
transparentně a jednoznačně doložit, že případné zahrnutí mechanismu urovnávání
sporů mezi investorem a státem (tzv. ISDS mechanismus) do smlouvy TTIP nepovede
k omezení možnosti státu měnit svou právní regulaci v důsledku hrozby arbitráží
motivovaných negativním dopadem nové regulace na projekty zahraničních investorů.
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VEU zastává názor, že smlouva TTIP, stejně jako Komplexní hospodářská a obchodní
dohoda s Kanadou (CETA), by vzhledem ke svému předpokládanému obsahu měla být
klasifikována jako smíšená smlouva, a tudíž by měla být schvalována nejen Radou EU a
Evropským parlamentem, nýbrž i členskými státy.
Informaci vlády následně projednalo plénum Senátu (viz níže).

Informace vlády ČR o přípravě Koncepce působení ČR v EU: aktivní a srozumitelná
ČR v jednotné Evropě
Vláda v návaznosti na pracovní jednání se členy VEU informovala o přípravě koncepce
působení ČR v EU. Z podnětu svého předsedy VEU navrhl přijetí usnesení, podle kterého
by Senát uvítal, kdyby vláda ČR předložila Senátu finální návrh Koncepce ještě před
jejím schválením tak, aby se k němu mohl Senát vyjádřit a aby toto vyjádření případně
mohlo být ještě vládou zohledněno. Tento návrh následně projednalo plénum (viz níže)

Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České
republiky v Evropské unii za rok 2014 (senátní tisk č. 27)
Zpravodaj: sen. V. Hampl.
Tato výroční zpráva shrnuje zejména způsob a stav transpozice evropských směrnic,
tedy jejich zapracování do právního řádu ČR, a průběh řízení zahajovaných Komisí
v případě, že členský stát neprovede transpozici včas nebo ji neprovede řádně. Ze zprávy
na základě údajů Evropské komise vyplývá, že Česká republika se nadále řadí mezi státy,
které nemají s transpozicí závažné problémy. VEU doporučil Senátu vzít zprávu na
vědomí, což Senát na své následující schůzi učinil (viz níže).

Informace vlády o vývoji projednávání návrhu nařízení Rady o zřízení Úřadu
evropského veřejného žalobce
VEU se nechal informovat o vývoji projednávání návrhu, ke kterému řada parlamentních
komor členských států EU (včetně Senátu) přijala odůvodněné stanovisko. VEU bude
tuto problematiku ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti dále sledovat a případně
navrhne Senátu, aby se k ní opětovně vyjádřil.

7. schůze Senátu v 10. funkčním období
18. a 19. 3. 2015
Informace vlády České republiky o pozicích vlády a o programu jednání Evropské
rady, která se koná dne 19. – 20. března 2015 (přijaté usnesení)
Zpravodaj: sen. V. Hampl.
Senát přijal usnesení ve znění doporučení VEU z 8. schůze v 10. funkčním období (viz
výše).
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě Šestá pololetní zpráva o fungování
schengenského prostoru 1. května – 31. října 2014 (senátní tisk K 001/10)
Zpravodaj: sen. T. Grulich.
Senát přijal usnesení ve znění doporučení VEU z 6. schůze v 10. funkčním období (viz
Projednávání agendy EU v Senátu – únor 2015).

Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České
republiky v Evropské unii za rok 2014 (senátní tisk č. 27)
Zpravodaj VEU: sen. V. Hampl.
Senát vzal zprávu vlády na vědomí, jak doporučoval VEU na své 8. schůzi v 10. funkčním
období (viz výše).

Návrh usnesení Senátu Parlamentu České republiky k možnosti zavedení tzv. zelené
karty jako formy meziparlamentní koordinace v záležitostech EU (přijaté usnesení)
Zpravodaj VEU: sen. V. Hampl.
Senát přijal usnesení ve znění navrženém VEU na 7. schůzi v 10. funkčním období (viz
Projednávání agendy EU v Senátu – únor 2015).

Návrh usnesení Senátu Parlamentu České republiky ke způsobu projednání
Koncepce politiky ČR v EU v Senátu Parlamentu České republiky (přijaté usnesení)
Zpravodaj VEU: sen. V. Hampl.
Senát přijal usnesení ve znění navrženém VEU na 8. schůzi v 10. funkčním období (viz
výše).

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance,
Hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance
Optimální využití flexibility v rámci současných pravidel Paktu o stabilitě a růstu
(senátní tisk K 006/10)
Zpravodaj VEU: sen. Z. Besta.
Senát přijal usnesení ve znění doporučení VEU ze 7. schůze v 10. funkčním období (viz
Projednávání agendy EU v Senátu – únor 2015).
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