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pátek, 29. ledna 2016
V souvislosti s návrhem reformy volebního práva Evropské unie pro volby do Evropského parlamentu v roce
2019 (viz. O čem se mluví 11. 12. 2015) bude koncem tohoto týdne zaslán nizozemskými kolegy (s ohledem
na předsednictví Nizozemska EU) předsedovi EP M. Schulzovi DOPIS UPOZORŇUJÍCÍ NA NESTANDARDNÍ A POZDNÍ
ZASLÁNÍ TOHOTO AKTU NÁRODNÍM PARLAMENTŮM PO JEHO SCHVÁLENÍ NA PLÉNU EP DNE 11. LISTOPADU, I VŮČI
ROZDÍLNÉMU INFORMOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH KOMOR PARLAMENTŮ. K „výtce“ a požadavku na vysvětlení se připojil
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podpisem předsedy senátního Výboru pro záležitosti Evropské unie V. Hampla také Senát P ČR, Poslanecká
sněmovna podpisem předsedy Výboru pro evropské záležitosti O. Benešíka. Dále do dnešního dne zástupci
parlamentních komor Nizozemska, Francie, Maďarska, Irska, Malty, Portugalska, Lotyšska a Sněmovny lordů
VB. Úplné znění dopisu k dispozici na oddělení OEU. Usnesení EP - návrh reformy volebního práva zde.
Dne 27. 1. byl připomenut MEZINÁRODNÍ DEN PAMÁTKY OBĚTÍ HOLOKAUSTU v Evropském parlamentu, ve
spolupráci s Evropským židovským kongresem (EJC) a pod záštitou prezidenta EP M. Schulze. Prezident Schulz
zmínil oceňované loňské 4. mezinárodní fórum „Let my people live!“, konané v Praze k 70. výročí osvobození
koncentračního tábora v Osvětimi a pietní akt v Terezíně ke Dni památky obětí holokaustu a předcházení
zločinům proti lidskosti. Zmínil, že musíme zachovat paměť živou, děti stále učit o masovém vraždění
spáchaném nacisty ve jménu jeho (německého) národa tak, aby se to již nikdy nestalo. Šest milionů lidí bylo
během tohoto nejhoršího hororu, který lidstvo poznalo, zavražděno. Zmínil, že bez Židů by Evropa nebyla
Evropou, židovská kultura je součástí naší kultury a identity a také poukázal na to, že v dnešní době Židé opět
žijí v Evropě ve strachu, zvažují např. ukazování svých náboženských symbolů na veřejnosti (zmínil útoky
v Paříži před rokem). Jako politik, jako představitel Německa, který se narodil po druhé světové válce v roce
1955, cítí, že má mimořádnou zodpovědnost. Protože to, o čem bylo rozhodnuto během konference ve
Wannsee, tedy o vyhlazení židovského lidu, bylo rozhodnuto jménem německého lidu. Uzavřel svůj příspěvek
slovy „Nikdy více“. Nikdy více by lidé neměli nechat zvítězit zlo. Mělo by pro nás všechny být výzvou - nikdy
více. Na připomínkovém aktu vystoupil také prezident EJC M. Kantor a profesorka A. Heller. Podrobnější záznam
vystoupení na vyžádání.

DATA O TURISMU A LÁZEŇSTVÍ: dne 26. 1. zveřejnil EUROSTAT STATISTIKY POČTU PŘENOCOVÁNÍ V EU, ZÁROVEŇ V
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EVROPSKÉM PARLAMENTU DNE 26. 1. PROBĚHLO JEDNÁNÍ O ZDRAVOTNÍ TURISTICE
Eurostat: v roce 2015 počet nocí strávených v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu v Evropské unii (EU)
dosáhl nové rekordní úrovně kolem 2,8 mld. nocí, což je 3,2% nárůst ve srovnání s rokem 2014. Tyto počty
stoupají již od roku 2009. Každý pátý turista mířil do Španělska. V roce 2015 zaznamenaly další nejvyšší počty
v ubytovacích zařízeních po Španělsku také ve Francii, Itálii a Německu*. V nejvyšším meziročním nárůstu
počtu přenocování se umístila Česká republika na třetím místě za Rumunskem a Slovenskem (RO 23,4 mil. nocí
15,9 % / SK 12 mil. nocí = nárůst 11,5% / ČR 47,4 mil. nocí = nárůst meziročně 10,3 %). Téměř polovina
přenocování v EU byla uskutečněna zahraničními turisty (ČR 49%, EU 46%). V ČR byl zaznamenán také 15%
nárůst přenocování našich občanů přebývajících v českých ubytovacích zařízeních. * Španělsko (421 milionů
nocí, + 4,3% v porovnání s rokem 2014), Francie (413 mil. nocí, + 2,8%), Itálie (385 mil. nocí/ + 1,8%), Německo
(379 mil. nocí, + 3,3%). Pokles pobytů byl hlášen z pobaltských zemí, Bulharska a Finska (údaje neposkytly
Británie, Irsko a Lucembursko). Statistiky ke stažení zde.
V Evropském parlamentu byly dne 26. 1. prezentovány statistiky zdravotní turistiky na jednání
parlamentní zájmové skupiny "EUROPEAN TOURISM DEVELOPMENT, CULTURAL HERITAGE, WAYS OF ST.
JAMES AND OTHER EUROPEAN CULTURAL ROUTES" (pro rozvoj turismu, kulturního dědictví a cest sv. Jakuba a
dalších kulturních cest (španělsky Camino de Santiago- historická síť dvanácti poutních cest)) organizované
spolupředsedkyní skupiny, rumunskou europoslankyní C. Tapardel (S&D). Generální tajemník Evropské
lázeňské asociace J. Lieber představil data České republiky, jako jednoho ze států s mnohasetletou tradicí
lázeňských míst v Evropě, ve srovnání s Německem a Francií. Výkonný ředitel Evropské komise cestovního
ruchu E. Santander zdůraznil, že zdravotní turistika má v Evropě velmi dlouhou tradici již od starověku, a je
nyní nejrychleji rostoucím odvětvím, jsou třeba ale také etické kodexy, pravidla a zákonné normy. T.
Bielenstein (výkonný partner EuropeSpa med) představil kvalitativní aspekty ve zdravotní turistice a
certifikaci, zakládající se na více než 40 národních (také českých) standardech a normách a přísných
zákonných podmínkách. Touto certifikací prošly po neúspěšných pokusech francouzských a německých lázní
jako první právě české lázně (Lázně Bělohrad). Jako rozvojový trh byl označen čínský trh, kde je velká poptávka
po evropských zdravotnických lázeňských pobytech, čínské seniory doprovází při pobytu rodinní příslušníci.
Byla zdůrazněna role prevence v souvislosti s lázeňskými (zdravotnickými) pobyty. Rok 2018 by měl být
prohlášen Evropským rokem turismu (OSN uvažuje vyhlásit rok 2017 jako Rok turismu a rozvoje).
VÝBOR EP LIBE (PRO OBČANSKÉ SVOBODY, SPRAVEDLNOST A VNITŘNÍ VĚCI) projednával dne 25. 1. za velkého zájmu
dánských médií NOVÝ DÁNSKÝ NÁVRH ZÁKONA OHLEDNĚ ŽADATELŮ O AZYL: ODEBÍRÁNÍ CENNOSTÍ/MAJETKU PŘICHÁZEJÍCÍM
MIGRANTŮM -

z nich by se pak hradily náklady spojené s jejich pobytem v Dánsku. Za dánskou stranu se účastnil
jednání ministr zahraničních věcí Jansen, ministryně pro imigraci, integraci a bydlení Stojberg. Debata byla na
konci jednání vyhrocená, pravděpodobně také kvůli přítomnosti médií. Ministr Jansen zdůrazil, že Dánsko úzce
spolupracuje v oblasti migrace, i když není vázáno předpisy (opt-out Dánska na oblasti spravedlnosti a
vnitřních věcí), a že společná řešení EU jsou nutná v současné uprchlické krizi. Ministryně Stojberg se zaměřila
více na návrh zákona, vysvětlila, že systém sociálního zabezpečení je založen na obecném principu, že ti, kdo
potřebují pomoc, by ji měli dostat, ale ti, kteří sami mohou pomoci, by neměli být závislými ("zásady rovného
zacházení pro občany Dánska a uprchlíky… „). Žadatelé o azyl jsou povinni sdělit orgánům Dánska, jaké mají
aktiva a orgány Dánska mají právo nahlížet do tašek a ubytovacích míst. Položky znamenající citovou hodnotu
nejsou zabaveny (např. snubní prsteny). Dánsko zajišťuje, že žadatelé o azyl dostanou řádné a spravedlivé
zacházení ("ve srovnání s některými jinými zeměmi"). Ohledně zpoždění při sloučení rodiny ministryně
vysvětlila, že se vztahuje pouze na osoby, které mají nárok na dočasnou ochranu, a ne na ty, kteří získají právo
na mezinárodní ochranu podle Ženevské úmluvy (například v důsledku osobního pronásledování). Zástupce
Komise S. Ryan vysvětlil, že EC neměla dosud možnost studovat právo v detailu a potřebuje ho analyzovat.
Dánsko není vázáno nařízením EU o azylu. Nicméně, je vázáno Úmluvou o lidských právech a Ženevskou
úmluvou, a je třeba vzít v úvahu, že žadatelé o azyl jsou zranitelní, a věci, které nesou, jsou často jediné věci,
které mají. Podrobnější zápis na vyžádání.

