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Zpráva o činnosti Stálé delegace PČR do Meziparlamentní unie za roky 2014-2016

Meziparlamentní unie (MPU) je mezinárodní organizace založená v r. 1889, která sdružuje
představitele parlamentů suverénních států celého světa. V současné době má 170 členů
(parlamenty suverénních států) a 11 asociovaných členů (různá meziparlamentní shromáždění
především z jižní Ameriky a Afriky).
Cílem MPU je prostřednictvím meziparlamentního dialogu podporovat kontakty a výměnu
názorů a zkušeností mezi členy parlamentů z celého světa, zkoumat otázky celosvětového
významu se záměrem aktivně zapojit parlamenty do jejich řešení a napomáhat ochraně lidských
práv. Svými periodiky, publikacemi a internetovou stránkou se MPU snaží přispívat k rozvoji
informovanosti o fungování parlamentních institucí a k posílení a rozvoji jejich způsobu činnosti.
MPU sdílí cíle a zásady OSN, v roce 1996 uzavřela s OSN dohodu o spolupráci a v roce 2002
získala statutu pozorovatele na Valném shromáždění OSN s právem distribuovat své oficiální
dokumenty. MPU si klade za cíl zprostředkovat OSN stanoviska jednotlivých členských států a
poskytnout tak OSN parlamentní dimenzi. Dohody o spolupráci MPU uzavřela i s dalšími orgány
OSN, jmenovitě ILO, FAO, UNDP a UNESCO, a memorandum o porozumění s Úřadovnou
vysokého komisaře pro lidská práva. MPU spolupracuje s dalšími mezinárodními vládními i
nevládními organizacemi a regionálními meziparlamentními asociacemi, které sdílejí stejné cíle.
V rámci MPU existuje šest geopolitických skupin: africká, arabská, asijsko-tichomořská,
euroasijská, latinskoamerická, Dvanáct plus (většina členských států Rady Evropy). Při
obsazování míst v orgánech MPU je dbáno na dodržení geopolitické vyváženosti.
V rámci národních skupin MPU, které se zakládají v jednotlivých národních parlamentech,
pracují bilaterální parlamentní skupiny přátel. Tato forma kontaktů umožňuje výměnu informací,
neformální vysvětlování stanovisek a diskuse o konkrétních společných zájmech mezi dvěma
státy.
Ve funkčním období 2014-2016 delegace pracovala v následujícím složení:
Poslanecká sněmovna:
Stanislav Grospič – vedoucí delegace
František Adámek
Jana Fischerová
Jaroslav Lobkowicz
Radka Maxová
Milan Šarapatka
Dana Váhalová
Jiří Zlatuška

Senát:
Miluše Horská
Jaroslav Doubrava
Jaroslav Malý
Jan Látka
Akce s účastí senátorů - členů stálé delegace v roce 2015
132. statutární konference, Hanoi, Vietnam, 26.3. – 1.4. 2015
Za Senát se zúčastnili Jaroslav Doubrava a Jan Látka.
Hlavní téma 132. statutární konference znělo „Nové cíle udržitelného rozvoje – od
slov k činům“ V této souvislosti byla přijata tzv. Hanojská deklarace, která vyzývá
parlamentáře ke spolupráci při prosazování nových rozvojových cílů. Hlavním úkolem je
kontrolovat vlády a prosazovat rozpočty umožňující dosažení cílů.
Jako mimořádný doplňkový bod (emergency supplementary item) byl přijat bod
navržený Austrálií a Belgií, který podpořila i regionální skupina 12+, jejímž je ČR členem,
„Role parlamentů v potírání teroristických aktivit organizací jako je Daesh (ISIS) a Boko
Haram proti nevinným civilistům, zvláště ženám a dívkám.“ Tento návrh podpořila česká
delegace všemi 13 hlasy, kterými disponuje.
V debatě k naléhavému bodu vystoupili mj. zástupci muslimských zemí a odsoudili
teroristické skupiny, obzvláště ty, které se odvolávají na islám. Představitelé zemí zasažených
terorismem požádali o mezinárodní pomoc. Padl návrh, aby rezoluce byla předložena
Bezpečnostní radě OSN.

-

Dalšími tématy jednání byly:
Kybernetická válka – vážná hrozba pro mír a bezpečnost.
Vytváření nového systému vodního hospodářství – parlamentní akce v oblasti vodního
hospodářství.
Mezinárodní právo ve vztahu k národní suverenitě, nezasahování do vnitřních
záležitostí státu ve vztahu k lidským právům.

Česká delegace během zasedání jednala s parlamentáři Sýrie, kteří jí podali informace
o situaci ve své zemi, poděkovali ČR za otevřenou ambasádu v Damašku a vyzvali českou
delegaci k návštěvě Sýrie.
133. shromáždění, Ženeva, Švýcarsko, 17.-21.10. 2015
Za Senát se zúčastnili Miluše Horská a Jaroslav Doubrava
Obecná debata se vedla na téma: „Morální a ekonomický imperativ pro humánní a
spravedlivou migraci.“ Výsledkem debaty je Deklarace k humánnější a spravedlivější

migraci, vyzývající ke konstruktivnější a férovější migraci, která je zakončena úspěšnou
integrací do nových společností.
Jako mimořádný doplňkový bod (emergency supplementary item) obdržel největší
počet hlasů společný návrh Spojených arabských emirátů a Súdánu na téma: „Role IPU,
parlamentů, parlamentářů a mezinárodních organizací při poskytování ochrany a okamžité
pomoci uprchlíkům z důvodů války, vnitřních konfliktů a socio-ekonomické situaci podle
principů mezinárodního práva a konvencí.“

-

Dalšími tématy jednání byly:
Terorismus – nutnost posílení globální spolupráce proti ohrožení demokracie a práv
jednotlivce.
Zajištění trvalé ochrany proti destrukci a chátrání hmotného i nehmotného kulturního
dědictví.
Demokracie v digitální éře a ohrožení soukromí a práv jednotlivců.

Během jednání se česká delegace setkala s delegací Rumunska. Byla požádána o
podporu rumunského kandidáta p. Boberlyho do voleb do Výkonného výboru, který ve volbě
bohužel nakonec neuspěl. Ve svých postojích k migraci došly obě země ke konsenzu a
vzájemné podpoře.
Akce s účastí senátorů - členů stálé delegace roce 2016:
134. statutární konference, Lusaka, Zambie, 15.3. -20.3.2014
Za Senát se zúčastnili M. Horská a J. Malý.
Hlavní téma 134. statutární konference bylo: „Omlazení demokracie – hlas pro mladé“
Přijeté usnesení upozorňuje na fakt, že více než polovina světové populace je mladší 30 let,
čemuž naprosto neodpovídá 1,9 % zastoupení této věkové kategorie v parlamentech
v celosvětovém měřítku. Současné instituce vesměs zklamaly v tomto zapojení a nestíhají
reagovat na současné trendy. „Omlazení demokracie“ znamená v souladu s novými cíly
udržitelného rozvoje zapojení mladých lidí do rozhodovacích aktivit a přizpůsobení
parlamentů aktuálnímu dění ve společnosti. Více otevřít parlamenty, využívat nových
technologií a být co nejtransparentnější. Tento prostor pro mladé je vhodné zajistit kvótami,
rovněž je třeba šířit povědomí o politickém rozhodování a životě během školní průpravy a
vytvářet projekty jako parlamenty mladých apod.
Jako mimořádný doplňkový bod (emergency supplementary item) obdržel největší
počet hlasů návrh Francie na téma „ Identita pro 230 milionů neregistrovaných dětí na světě jedna z největších výzev humanitární krize 21. století“ Návrh rezoluce se snaží nabádat
parlamenty a vlády, aby zvýšily vnímavost rodičů k nutnosti registrace dětí při narození, a
vytvořily se tak efektivní a systematické mechanismy registrace, které dají status občana
dětem bez identity v souladu s cílem 16 ze 17 cílů udržitelného rozvoje, již byly přijaty
Valným shromážděním OSN dne 25. září 2015. Delegace ČR hlasovala pro tento návrh 13 ze
13 hlasů.

-

Dalšími tématy zasedání byly:
Terorismus – nutnost posílení globální spolupráce proti ohrožení demokracie a
lidských práv.

-

Zajištění trvalé ochrany proti destrukci a chátrání hmotného a nehmotného kulturního
dědictví.
Role parlamentů při ochraně práv dětí, především opuštěných uprchlíků, a při
zabránění jejich zneužívání ve válečných a konfliktních situacích.
Svoboda žen účastnit se politických procesů bez omezení, bezpečně a bez rozlišování:
budování partnerství mezi muži a ženami za účelem dosažení tohoto cíle.
Proces volby nového generálního tajemníka OSN
V rámci konference vydal Saber Chowdury, předseda MPU, v souvislosti
s teroristickým útokem na bruselském letišti, prohlášení odsuzující útok. Zároveň
v něm zdůraznil potřebu mezinárodní parlamentní spolupráce v boji proti terorismu.

Zpráva o činnosti Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění NATO
za období 2014-2016

Parlamentní shromáždění NATO (PS NATO) bylo jako Severoatlantické shromáždění
založeno v roce 1955. Zpočátku vystupovalo jako organizace na NATO nezávislá, ale během
doby se mezi nimi vyvinula řada formálních i pracovních vztahů, v uvedeném období začalo
vystupovat jako "parlament NATO". To se projevilo i změnou názvu, když na Výročním
zasedání 1998 v Edinburghu, se souhlasem NATO, shromáždění přijalo název Parlamentní
shromáždění NATO, a od roku 1999 používá nové logo, představené na zasedání ve Varšavě.
Vzájemná podpora a spolupráce PS NATO a NATO (pravidelné konzultace s generálním
tajemníkem NATO 3x ročně a s dalšími představiteli NATO, jednání Stálý výbor PS-NAC
atd.) se ukazuje jako zásadní při získávání politické podpory pro aktivity NATO. Parlamentní
shromáždění ustavilo v tomto období pravidelnou spolupráci s Evropským parlamentem.
Parlamentní shromáždění prohloubilo v tomto období spolupráci s parlamenty
středoevropských a východoevropských zemí.
Po přijetí do NATO se Česká republika zastoupená Parlamentní delegací stala řádným
členem PS NATO. Po změně statutu členství z asociovaného na řádného člena, bylo třeba
volbami v obou komorách Parlamentu ČR doplnit členy delegace - podle stanov PS NATO
má Česká republika 7 členů a 7 náhradníků. Poměr členů z jednotlivých komor byl stanoven
na 5 poslanců a 2 senátory, stejně tak u náhradníků.
V období 2014-2016 pracovala delegace ve složení:
Senát PČR:
řádní členové: Tomáš Jirsa (ODS)
Patrik Kunčar (KDU – ČSL)
náhradníci:

Josef Táborský (ČSSD)
Peter Koliba (ANO)

Poslanecká sněmovna PČR
řádní členové: Antonín Seďa (ČSSD), vedoucí delegace
Adolf Beznoska (ODS)
Jan Farský (TOP 09-S)
Josef Nekl (KSČM)
Pavel Šrámek (ANO 2011)
náhradníci:

Jan Hamáček (ČSSD)
Václav Klučka (ČSSD)
Anna Putnová (TOP 09)
Martin Sedlář (ANO 2011)
Milan Šarapatka (Úsvit)

Senátor Tomáš Jirsa působil jako člen Výboru pro civilní aspekty bezpečnosti a jeho
podvýboru pro demokratické vládnutí, senátor Patrik Kunčar byl členem Výboru pro obranu a
bezpečnost a jeho podvýboru pro transatlantické vztahy, senátor Josef Táborský náhradníkem
ve Výboru pro obranu a bezpečnost, Výboru pro civilní aspekty bezpečnosti a v Politickém
výboru, senátor Petr Koliba pak náhradníkem ve stejných výborech.

Akce s účastí senátorů - členů stálé delegace v roce 2014:
Podzimní zasedání PS NATO v Haagu, 21. – 24. listopadu 2014
Mezi hlavní témata projednávaná v rámci výročního zasedání patřily tradičně transatlantické
vztahy, rozšíření NATO, situace na Ukrajině, Afghánistán, občanská války v Sýrii a situaci
v Asii a Pacifiku. Pozornost byla věnována také kybernetické obraně a efektivnější spolupráci
mezi NATO a EU.
Na zasedání pléna promluvili nizozemský premiér Rutte, nový generální tajemník NATO Jens
Stoltenberg, generální tajemník OECD A. Gurría, bývalý generální tajemník NATO Jaap de
Hoop Scheffer, předseda PS OBSE I. Kanerva.
Po dvouletém působení britského poslance Hugha Baileyho na postu prezidenta PS NATO
byl novým prezidentem zvolen americký kongresman Michael Turner.
Zasedání se zúčastnili: za PS PČR A. Seďa, A. Beznoska, J. Farský, P. Šrámek, za
Senát PČR J. Táborský.
Akce s účastí senátorů - členů stálé delegace v roce 2015:

Společné zasedání výborů v Bruselu, 13. – 16. února 2015
Společné zasedání výborů bylo jako obvykle věnováno aktuálním úkolům a bezpečnostním
výzvám NATO, mezi které patří hybridní válka, bezpečnostní i ekonomická transatlantická
spolupráce, situace po summitu ve Walesu, postavení žen v ozbrojených konfliktech atd.
Během pobytu delegace v Bruselu proběhl tradiční briefing s velvyslancem ČR při NATO
Jiřím Šedivým, který byl věnován vybraným bodům aktuální agendy NATO - přeskupování
mocenského těžiště ze Západu na Východ, snahám o dosažení větší rovnováhy ve finančních i
vojenských schopnostech mezi USA a Evropou a novým bezpečnostním hrozbám.
Zasedání se zúčastnili: za PS PČR A. Seďa, A. Beznoska, V. Klučka a P. Šrámek, za
Senát PČR T. Jirsa a J. Táborský.
Návštěva Výboru pro civilní aspekty bezpečnosti a jeho podvýboru pro demokratické vládnutí
v USA (Washington, New York), 1.-8.3.2015
Program ve Washingtonu byl poznamenán nepříznivým počasím, kvůli kterému musely být
některé schůzky zrušeny. Zástupci NATO se tak setkali se zástupci korporace Northrop
Grumman, patřícím k největším výrobcům vojenské techniky, absolvovali pracovní snídani
s novým prezidentem PS NATO Michaelem Turnerem, po které následovaly prezentace
odborného aparátu Kongresu USA k problematice Afghánistánu, středního Východu, Ruska a
Ukrajiny a boje proti terorismu. V New Yorku se účastníci setkali s vysokými představiteli
OSN, z nichž zejména debata s pákistánským šéfem pracovní skupiny OSN pro boj proti
terorismu J. Khanem byla velmi napjatá. Zajímavé bylo setkání s vedením NYPD (New York
City Police Department) a debata o bezpečnosti v New Yorku, která se v posledních letech
výrazně zvýšila.
Návštěvy se zúčastnili: za PS PČR M. Šarapatka, za Senát PČR T. Jirsa.

Jarní zasedání v Budapešti, 15. – 18. května 2015
Mezi hlavní témata projednávaná na schůzích výborů v rámci jarního zasedání patřilo
rozšíření NATO, situace na západním Balkáně, v Afghánistánu, vztahy s Ruskem, krize na
Ukrajině, vývoj v Libyi, hybridní válka a samozřejmě nové výzvy stojící před NATO.
Plenární zasedání bylo věnováno rozšíření NATO, proto na něm kromě předsedy Národního
shromáždění Maďarska L. Kövéra, místopředsedy vlády Z. Semjéna a zástupce generálního
tajemníka NATO A. Vershbowa vystoupili i předseda Parlamentu Bosny a Hercegoviny S.
Dzaferovič, předseda gruzínského Parlamentu D. Usupašvili, R. Krivokapič, předseda
Parlamentu Černé Hory a T. Veljanoski, předseda Parlamentu Makedonie.
Zasedání se zúčastnili: za PS PČR A. Seďa, J. Farský, A. Beznoska, J. Nekl, P. Šrámek, za
Senát PČR T. Jirsa a P. Kunčar.
Podzimní zasedání ve Stavangeru, 9.-12.10.2015
Hlavní témata projednávaná na schůzích výborů v rámci podzimního zasedání byla stejná
jako na jaře, dále přibyly aktuální hrozby v podobě migrační krize, ruské dezinformační
kampaně týkající se Ukrajiny a vzhledem k místu konání, které je centrem norského
olejářského průmyslu, i debata na téma změn na globálním trhu s ropou a zemním plynem.
Na plenárním zasedání vystoupili prezident PS NATO Michael Turner, premiérka Norska
Erna Solbergová, generální tajemník NATo Jens Stoltenberg, generální tajemník Norské rady
pro uprchlíky J. Egeland a další.
Zasedání se zúčastnili: za PS PČR A. Seďa, A. Beznoska, J. Nekl, A. Putnová, P. Šrámek, za
Senát PČR T. Jirsa a P. Kunčar.
Akce s účastí senátorů - členů stálé delegace v roce 2016:
Společné zasedání výborů v Bruselu, 12. – 15. února 2016
Společné zasedání výborů bylo jako obvykle věnováno aktuálním úkolům a bezpečnostním
výzvám NATO, mezi které patří politická agenda před summitem ve Varšavě, (ne)dodržování
rozpočtu na obranu v jednotlivých členských státech, vztahy s Ruskem, role NATO při
odzbrojení v Evropě a reakce EU na teroristické útoky.
I tentokrát se konal pravidelný briefing na SM ČR při NATO s velvyslancem J. Šedivým a
dalšími zástupci civilní i vojenské složky. Soustředil se především na poslední vývoj
v NATO, migrační krizi, boj proti tzv. Islámskému státu a spornou politiku Turecka.
Zasedání se zúčastnili: za PS PČR A. Seďa, A. Beznoska, P. Šrámek, V. Klučka a M.
Šarapatka za Senát PČR T. Jirsa a P. Kunčar.
Návštěva Politického výboru a Výboru pro ekonomiku a bezpečnost v USA (Washington,
Chicago), 8.-15.5.2016
Před začátkem oficiálního programu se česká delegace setkala s velvyslancem ČR v USA
Petrem Gandalovičem a dalšími diplomaty ze ZÚ Washington. Diskutovali o současné situaci

v USA, především o nadcházejících prezidentských volbách a o červencovém summitu
NATO ve Varšavě.
Program ve Washingtonu zahrnoval jak státní instituce, tak think-tanky. V Centru pro
strategická a mezinárodní studia účastníci debatovali o stavu transatlantických vztahů a
energetické bezpečnosti v Evropě, na Škole mezinárodních studií Paula Nitze pak o
bezpečnostních výzvách v severní Africe a vztazích s Íránem. Na Ministerstvu zahraničí se
hovořilo především o amerických prioritách pro varšavský summit a výdajích, které
jednotlivé členské státy vynakládají na obranu. V Atlantické radě se diskutovalo o vztazích
s Ukrajinou a Ruskem, smlouvě mezi EU a USA (TTIP), o situaci na Blízkém východě a
vztazích s Čínou. Program ve Washingtonu byl zakončen setkáním v Kongresu s prezidentem
PS NATO kongresmanem Michaelem Turnerem a dalšími členy americké delegace a debatou
s pracovníky expertních útvarů Kongresu na téma Irák, Sýrie a Perský záliv.
Program v Chicagu byl rozdělen do dvou bloků – na Chicagské radě pro globální záležitosti
probíhala debata o TTIP, transatlantické bezpečnosti a globální roli velkých měst. Na
University of Chicago si účastníci vyslechli přednášky o stabilitě na Korejském poloostrově,
americké zahraniční politice v měnícím se světě, roli Číny a novém uspořádání v Asii.
Po skončení oficiálního programu se česká delegace v rámci programu připraveného
generálním konzulem v Chicagu Bořkem Lizcem setkala s významnými zástupci krajanské
komunity, navštívila historické české čtvrti Berwyn a Cicero, českou školu TGM a Český
národní hřbitov.
Návštěvy se zúčastnili: za PS PČR A. Beznoska a P. Šrámek, za Senát PČR J. Táborský.
Jarní zasedání v Tiraně, 27. - 30. května 2016
Zasedáním výborů dominoval boj proti ISIS, situace v Afghánistánu, role námořních sil
NATO, spolupráce v boji proti terorismu, vývoj na západním Balkáně a v Libyi, migrační
krize a krize na Ukrajině.
V rámci zasedání pléna vystoupili Michael R. Turner, prezident PS NATO, předseda vlády
Albánie Edi Rama, předseda Parlamentu Albánie Ilir Meta, premiér Černé Hory Milo
Djukanovič a zástupce generálního tajemníka NATO A. Verwshbow. Na závěr byla přijata
rezoluce k Varšavskému summitu NATO.
Zasedání se zúčastnili: za PS PČR A. Seďa, A. Beznoska, J. Farský, J. Nekl a P. Šrámek za
Senát PČR T. Jirsa a P. Kunčar.
Rose-Rothův seminář na Ukrajině, Kyjev 13.-17.června 2016
Seminář byl věnován transformaci Ukrajiny v obtížném regionálním kontextu z hlediska
politického, ekonomického i vojenského a vystoupili na něm nejvyšší představitelé Ukrajiny i
zástupci nejrůznějších mezinárodních organizací.
Semináře se zúčastnili: za PS PČR A. Seďa, A. Beznoska, J. Farský, J. Nekl a P. Šrámek za
Senát PČR T. Jirsa a P. Kunčar.
Podzimní zasedání se bude konat ve dnech 18.-21.11.2016 v Istanbulu, Senát bude zastupovat
P. Kunčar.

Zpráva o činnosti Stálé delegace Senátu Parlamentu České republiky do
Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě
v 10. funkčním období (2014-2016)

Informace o organizaci
OBSE, jako největší regionální organizace, sdružuje 57 států Evropy, Střední Asie, USA a
Kanadu. Její vznik se datuje do roku 1975, kdy byla na základě Helsinského závěrečného aktu
založena Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (KBSE) s cílem vytvořit
multilaterální fórum pro jednání o otázkách bezpečnosti a prohlubování vzájemné důvěry a
spolupráce v euroatlantickém regionu. Na Pařížském summitu v r. 1990 byl zahájen proces
institucionalizace KBSE, který byl završen na summitu v Budapešti v prosinci 1994 její
transformací a přejmenováním na Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.
O vzniku Parlamentního shromáždění (PS) bylo rozhodnuto na zasedání zástupců
parlamentů členských států KBSE v Madridu v dubnu 1991. Podnětem k jeho založení byla
Pařížská charta pro novou Evropu přijatá na summitu KBSE v Paříži v r. 1990 obsahující výzvu
k zapojení parlamentů do Helsinského procesu. První formální zasedání tohoto shromáždění se
uskutečnilo počátkem července 1992 v Budapešti. Mezinárodní sekretariát PS OBSE sídlí
v Kodani. Summity KBSE-OBSE v Helsinkách (1992), Budapešti (1994) a Istanbulu (1999)
potvrdily zájem účastnických států o aktivní účast členů parlamentů v aktivitách OBSE ve všech
dimenzích činnosti organizace.
Základními úkoly PS OBSE jsou podpora meziparlamentního dialogu v celé oblasti
OBSE, vyhodnocování implementace cílů OBSE v účastnických státech, rozvíjení diskuse o
otázkách projednávaných na summitech a zasedáních ministerských rad OBSE, rozvíjení a
podpora mechanismů prevence a řešení konfliktů, podpora posilování a upevňování
demokratických institucí v účastnických státech a přispívání k rozvoji institucionálních struktur
OBSE a k vzájemné spolupráci existujících institucí OBSE.
PS OBSE přijímá na svých výročních zasedáních závěrečné deklarace a řadu rezolucí a
doporučení. Výbory se ve své práci věnují důležitým aktuálním problémům v oblasti
mezinárodních vztahů. Delegace PS OBSE jsou vysílány na zvláštní mise do oblastí latentních
nebo aktivních krizí.
Významnou součástí práce PS OBSE je účast jeho představitelů ve volebních
pozorovatelských misích v účastnických státech OBSE.

Stálá delegace PČR do PS OBSE
Stálou delegaci Parlamentu České republiky do Parlamentního shromáždění OBSE tvoří
8 členů (5 poslanců + 3 senátoři). Složení stálé delegace bylo v 10. funkčním období následující:
POSLANECKÁ SNĚMOVNA:
Ivana Dobešová (ANO) - vedoucí delegace
Zuzka Bebarová-Rujbrová (KSČM)
Ladislav Šincl (ČSSD)
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Marek Ženíšek (TOP)
Ondřej Benešík (KDU) - náhradník
SENÁT:
Jan Horník (STAN)
Petr Bratský (ODS)
Petr Gawlas (ČSSD) - náhradník
Členství ve výborech PS OBSE:
Stálý výbor: I. Dobešová
Výbor pro politické záležitosti a bezpečnost: P. Bratský, J. Horník
Výbor pro ekonomické otázky, vědu, technologie a životní prostředí: L. Šincl
Výbor pro demokracii, lidská práva a humanitární otázky: P. Gawlas, I. Dobešová
Z. Bebarová-Rujbrová

Přehled zasedání 10/2014- 10/2016
18.2. 2015 Přijetí předsedy Parlamentního shromáždění OBSE Illky Kanervy předsedou Senátu
PČR Milanem Štěchem
Zimní zasedání PS OBSE ve Vídni ve dnech 18. – 20.2. 2016
(P. Bratský, J. Horník P. Gawlas)
14. Zimní zasedání PS OBSE se uskutečnilo tradičně v sídle OBSE ve vídeňském
Hofburgu ve dnech 18. – 20. února 2015. V rámci zasedání proběhlo Středomořské fórum,
zasedání Stálého výboru, samostatná jednání tří hlavních výborů Parlamentního shromáždění i
plenární schůze, jejíž hlavní diskuzní blok byl věnován aktuálnímu dění na Ukrajině.
Zimního zasedání se zúčastnilo téměř 250 zástupců z více než 50 členských zemí, a také
zástupci nečlenských států OBSE – konkrétně Alžírska, Izraele, Maroka a Tuniska.
Byro PS OBSE z podnětu ukrajinské delegace jednomyslně odmítlo legitimitu členství
Olgy Kovitidi, poslankyně nominované tzv. vládou Krymu za členku delegace Ruské
federace do PS OBSE a neumožnilo jí účastnit se Zimního zasedání.
V rámci Zimního zasedání se poprvé v historii PS OBSE konalo i Středomořské fórum.
Proběhlo v předvečer zasedání na téma „Podpora bezpečnosti a spolupráce ve středomořské
oblasti“. V rámci fóra s hlavními příspěvky vystoupili velvyslanec Rudiger Ludeking, předseda
Kontaktní skupiny OBSE a stálý zástupce Německa při OBSE, vedoucí parlamentních delegací
z uskupení Středomořských partnerů pro spolupráci OBSE, a také zástupci parlamentních
delegací z Alžírska, Izraele, Maroka a Tuniska. Debata se dotkla následujících otázek: hrozba
Islámského státu v regionu, migrace, krize v Sýrii a Libyi, izraelsko-palestinský konflikt, statut
Palestiny.
24. Výroční zasedání PS OBSE v Helsinkách (Finsko) ve dnech 5. - 9.7. 2015
(P. Bratský, P. Gawlas)
Hlavním tématem 24. výročního zasedání PS OBSE, které se uskutečnilo v Helsinkách
ve dnech 5. - 9.7. 2015, a jehož se zúčastnilo téměř 300 parlamentářů z více než 50 účastnických
států OBSE, bylo „Připomenutí ducha Helsinek“. Téma odkazovalo na 40. výročí podepsání
helsinského Závěrečného aktu Konference pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (předchůdce
současné OBSE), ke kterému došlo v r.1975 právě v Helsinkách, ve Finlandia Hall, kde letošní
zasedání PS OBSE probíhalo.
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Výroční zasedání bylo obecně poznamenáno neúčastí ruské národní delegace. Jelikož
šesti jejím členům, kteří jsou na černé listině Evropské unie, nebyla na základě sankcí EU
finskou vládou udělena víza, zbylá část delegace se rozhodla zasedání bojkotovat a do Finska
nepřijela.
Ve druhé části inauguračního plenárního zasedání předseda PS OBSE Ilkka Kanerva,
generální tajemník Spencer Oliver a několik think-tank expertů představili výslednou zprávu o
projektu PS OBSE „Helsinky +40“. Zpráva obsahuje široké spektrum návrhů týkající se
reformy OBSE, která by v dalších letech pomohla zachovat důležitost a efektivnost této
organizace.

Podzimní zasedání PS OBSE v Ulanbátaru (Mongolsko) ve dnech 15.- 18.9.2015
(J. Horník, P. Gawlas)
Ve dnech 15. - 18. září 2015 se v Ulánbátaru (Mongolsko) konalo Podzimní zasedání
Parlamentního shromáždění OBSE na téma „Řešení bezpečnostních výzev pro region OBSE a
jeho okolí: úloha parlamentů v podpoře regionální spolupráce.“
V rámci konference proběhla diskuse k migraci, která je v současné době nejožehavějším
tématem v oblasti lidských práv a bezpečnosti v regionu. V debatě na toto téma se svým
krátkým projevem za ČR vystoupila vedoucí delegace, poslankyně Ivana Dobešová
Na okraj zasedání se uskutečnila také bilaterální setkání s představiteli hostující
mongolské strany. Při setkání české delegace s předsedou mongolského Státního velkého
churalu (parlamentu) panem Z. Enchboldem mongolská strana zdůraznila dlouholeté, velmi
dobré vztahy s ČR a projevila zájem o jejich další prohlubování. Jednání volně navazovalo na
oficiální návštěvu delegace předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR J. Hamáčka
v Mongolsku, která se uskutečnila na přelomu července a srpna 2015 a na následné setkání obou
pánů předsedů na okraj Konference předsedů parlamentů zemí OSN konané v New Yorku na
konci srpna 2015.
Zimní zasedání PS OBSE ve Vídni (Rakousko) ve dnech 24.- 27.2. 2016
(P. Bratský, J. Horník, P. Gawlas)
Zimního zasedání se zúčastnilo více než 250 poslanců z 57 států OBSE a partnerů pro
spolupráci, včetně několika předsedů parlamentů. Tématem parlamentní debaty a prezentací
byla uprchlická a migrační krize v Evropě a úsilí o posílení kolektivní reakce. Vedení Výboru
pro demokracii, lidská práva a humanitární otázky předložilo zvláštní zprávu k danému tématu.
Proběhla zvláštní debata na toto téma, které se účastnili desítky poslanců a projev
přednesl i Christos Stylianides, evropský komisař pro humanitární pomoc a řešení krizí.
Debata ve třech hlavních výborech byla také zaměřena na boj proti terorismu, ekonomické
dopady migrační krize, krize na Ukrajině a ochranu lidských práv uprchlíků a migrantů.
25. Výroční zasedání PS OBSE v Tbilisi (Gruzie) ve dnech 1.- 5.7.2016
(P. Bratský, P. Gawlas)
Hlavním tématem 25. výročního zasedání PS OBSE, jehož se zúčastnilo téměř 300
parlamentářů z více než 50 účastnických států OBSE, bylo „25 let parlamentní spolupráce:
budování důvěry skrze dialog“. Téma odkazovalo na 25. výročí založení Parlamentního
shromáždění Konference pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (předchůdce současné OBSE),
ke kterému došlo v r.1991 v Madridu. Proběhly také volby nového předsedy PS OBSE, novou
předsedkyní Parlamentního shromáždění byla zvolena Christine Muttonen z Rakouska.

3

V rámci zasedání 3. Hlavního výboru pro demokracii, lidská práva a humanitární otázky
byla projednávána také historicky první rezoluce podaná za Českou republiku vedoucí
delegace posl. Ivanou Dobešovou pod názvem „Bezpečností výzvy spojené s migrací“.
V úvodním představení rezoluce I. Dobešová řekla, že nelegální migraci lze oprávněně vnímat
jako ohrožení výkonu státní suverenity, evropské bezpečnosti a schopnosti bojovat proti
mezinárodnímu terorismu, protože drtivá většina migrantů přichází bez dokumentů. Selhání
v kontrole a zastavení nelegální migrace podkopává důvěru veřejnosti v integritu vládních
politik. Závěrem I. Dobešová vyjádřila znepokojení nad tím, že současná ilegální migrace může
ohrozit existenci EU a mír v Evropě. Po bouřlivé debatě ve výboru byla nakonec rezoluce
schválena (pro hlasovalo 44 osob, 18 bylo proti a 4 se zdrželi hlasování).
Rezoluce vyzývá ke třem zásadním věcem: v prvé řadě naléhá na členské státy OBSE,
aby vyvinuly maximální možné úsilí k znovuzískání kontroly nad přílivem uprchlíků a přijaly
toto jako svoji naprostou prioritu. Docílit by toho měly zejména změnou procedury prvního
vstupu na území Evropy, která zavede registraci a bezpečnostní prověrky každé jednotlivé
osoby. Dále rezoluce apeluje na členské státy OBSE, aby spolupracovaly se zeměmi původu a
průchodu migrantů, s cílem řešit nelegální migraci, a aby začaly řešit bezpečnostní a další
problémy, které plynou z migrační krize. V závěru rezoluce vyzývá generálního tajemníka a
předsedu Stálé rady OBSE k začlenění řešení bezpečnosti jako nedílné součásti nové role OBSE
při řešení migrační krize.
Podzimní zasedání PS OBSE ve Skopji (Makedonie) 29.9- 3.10. 2016
(P. Bratský, J. Horník)
V rámci 15. podzimního zasedání PS OBSE se uskutečnila konference na téma „Posílení
budování důvěry a dobrého vládnutí v regionu OBSE.“ Konference byla rozdělena na tři
tematické bloky (politickou a vojenskou dimenzi, ekonomickou a environmentální dimenzi a na
lidskoprávní dimenzi) a umožnila parlamentářům diskutovat nejen o zdokonalení vzájemné
spolupráce, ale i o aktuálních otázkách a problémech v regionu OBSE (migrační krize, zamrzlé
konflikty, specifická problematika oblasti jihovýchodní Evropy). Na okraj konference proběhla
také schůze Stálého výboru PS OBSE, Ad hoc výboru pro migraci a zasedání Středomořského
fóra.
V rámci jednání PS OBSE se uskutečnilo speciální zasedání týkající se migrace pod
názvem „Řízení mezinárodní migrace založené na zlepšování lidských práv“.
Po červencovém pokusu o turecký puč se s napětím očekával projev ministra zahraničí
Turecka pana Mevlüta Çavuşoğlu, ten se ale nakonec nedostavil.
Debata o Ukrajinské krizi v 1. bloku byla tradičně velmi emotivní, své názory vyjádřilo
téměř 30 parlamentářů. Prostor v úvodu debaty dostaly obě strany konfliktu: za ruskou stranu
vystoupil předseda Státní dumy a vedoucí ruské národní delegace do PS OBSE Sergej
Naryškin, za ukrajinskou stranu vedoucí ukrajinské národní delegace do PS OBSE Oleg
Zarubinskij. Mnoho účastníků debaty zdůraznilo hrozbu, kterou konflikt představuje pro
základní principy OBSE a také potřebu toho, aby obě stany dodržely své odhodlání zachovat
příměří a najít diplomatické řešení krize.

Přehled monitorovacích misí 10/2012 – 10/2014:
listopad 2014

Pozorování parlamentních voleb PS OBSE v Moldavsku
(J. Horník)
http://www.oscepa.org/documents/all-documents/electionobservation/election-observation-statements/moldova/press-releases16/2671-2014-parliamentary-eng-6/file
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březen 2015

Pozorování parlamentních voleb PS OBSE v Tádžikistánu
(P. Bratský)
http://www.oscepa.org/documents/all-documents/electionobservation/election-observation-statements/tajikistan/statements22/2768-2015-parliamentary/file

červen 2015

Pozorování parlamentních voleb PS OBSE v Turecku
(J. Horník, P. Gawlas)
http://www.oscepa.org/documents/all-documents/electionobservation/election-observation-statements/turkey/press-releases24/2902-2015-parliamentary-eng/file

říjen 2015

Pozorování parlamentních voleb PS OBSE v Kyrgyzstánu
(J. Horník, P. Gawlas)
http://www.oscepa.org/documents/all-documents/electionobservation/election-observation-statements/kyrgyzstan/press-releases14/3088-2015-parliamentary-eng-1/file

říjen 2015

Pozorování prezidentských voleb PS OBSE v Bělorusku
(J. Horník)
http://www.oscepa.org/documents/all-documents/electionobservation/election-observation-statements/belarus/press-releases4/3095-2015-presidential-eng-1/file

březen 2016

Pozorování parlamentních voleb PS OBSE v Kazachstánu
(P. Bratský, J. Horník)
http://www.oscepa.org/documents/all-documents/electionobservation/election-observation-statements/kazakhstan/press-releases13/3206-2016-parliamentary-eng/file

září 2016

Pozorování parlamentních voleb PS OBSE v Bělorusku
(J. Horník)
http://www.oscepa.org/documents/all-documents/electionobservation/election-observation-statements/belarus/press-releases4/3393-2016-parliamentary-eng-3/file

září 2016

Pozorování parlamentních voleb PS OBSE v Rusku
(P. Bratský, J. Horník)
http://www.oscepa.org/documents/all-documents/electionobservation/election-observation-statements/russian-federation/pressreleases-19/3401-2016-parliamentary-1/file

říjen 2016

Pozorování parlamentních voleb PS OBSE v Černé Hoře
(P. Bratský)

5

PS OBSE a migrační krize
Parlamentní shromáždění OBSE bylo zvláště aktivní při řešení uprchlické krize, která má
v posledních letech dopad na Evropu a širší oblasti OBSE. Vydalo zvláštní zprávu o
humanitární krizi v Sýrii od počátku uprchlické krize v únoru 2013 a stále více pozornosti
věnuje otázce prohlubování krize. Následná zpráva: "Migrančí krize v oblastech OBSE: směrem
k většímu zapojení OBSE," vydaná na zimním zasedání PS OBSE ve Vídni ukazuje přehled
aktivit PS OBSE v migrační krizi a nabízí další směry činnosti v této věci.
V návaznosti na rozhodnutí přijaté Stálým výborem PS OBSE na zimním zasedání 2016
zahájil činnost Ad hoc výbor PS OBSE pro migraci, včele se švýcarským poslancem Filippem
Lombardim. Ad hoc výbor se poprvé sešel na 25. výročním zasedání v Tbilisi. Jeho členkou je i
vedoucí české delegace poslankyně Ivana Dobešová. Výbor slouží jako kontakt PS OBSE v
oblasti migrace v politických a bezpečnostních otázkách, hospodářských, lidskoprávních a
humanitárních otázkách. Vytváří politická doporučení zaměřená na posílení činnosti OBSE v
oblasti migrace a na zlepšení péče o migranty a zlepšení jejich vyhlídek v zemích OBSE.
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Zpráva o činnosti Stálé delegace Parlamentu České republiky
do Parlamentního shromáždění Rady Evropy
v 9. funkčním období Senátu PČR
I. Rada Evropy – obecné informace
Rada Evropy je mezivládní organizace, která byla založena 5. května 1949. Sdružuje 47 zemí
a dalším 5 zemím poskytla status pozorovatele (Svatá stolice, Spojené státy americké, Kanada,
Japonsko a Mexiko). Odlišuje se od Evropské unie, která sdružuje 27 států, avšak žádná země dosud
nevstoupila do Evropské unie, aniž by před tím nebyla členem Rady Evropy. Mezi hlavní cíle Rady
Evropy patří ochrana lidských práv, pluralitní demokracie a právního státu, posilování vědomí
evropské kulturní identity a hledání řešení nejpalčivějších problémů evropské společnosti
(diskriminace menšin, rasová nesnášenlivost, terorismus, obchodování s lidmi, násilí na dětech,
trvale udržitelný rozvoj, genderová rovnoprávnost atd.). Za tímto účelem pracuje na rozvoji
celoevropských dohod ke standardizaci sociálních a právních postupů členských zemí a na podpoře
informovanosti o evropské identitě, jež je založena na společných hodnotách a zahrnuje rozdílné
kultury.
II. Parlamentní shromáždění Rady Evropy (PS RE)
Parlamentní shromáždění RE, zastupující 800 milionů obyvatel Evropy, tvoří 636 členů
národních parlamentů, a to 318 ve funkci řádných členů a 318 náhradníků. Velikost národní
delegace je stanovena při vstupu země do Rady Evropy podle počtu obyvatel členské země
a s přihlédnutím k HDP. Od těchto faktorů se také odvíjí částka, kterou země přispívají do jejího
rozpočtu. Složení stálé delegace by mělo být proporční k zastoupení jednotlivých politických stran
v národním parlamentu.
PS RE, které je poradním orgánem Výboru ministrů, zasedá čtyřikrát ročně (zpravidla po 5
jednacích dnech) ve svém sídle - Paláci Evropy ve Štrasburku. Projednává zprávy připravené
výbory, na jejichž základě přijímá doporučení (pro Výbor ministrů), rezoluce (v nichž vyjadřuje své
vlastní stanovisko), stanoviska (např. na návrh právních norem) a příkazy (svým vlastním výborům).
Vede také naléhavé rozpravy k aktuálním otázkám (jimiž reaguje na současné výzvy zasahující
do oblasti lidských práv), vyslechne vystoupení hlav států, parlamentů a vlád, evropských či
světových institucí (WTO, OSN, OECD) a klade jim otázky. Volí soudce Evropského soudu pro
lidská práva, generálního tajemníka RE, komisaře pro lidská práva a také své představitele
(předsedu a místopředsedy, generálního tajemníka apod.). Od r. 2012 byla na pořad plenárních
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zasedání nově zařazena tzv. volná debata, v rámci které se členové shromáždění mají příležitost
vyjádřit k jakémukoliv tématu.
V období mezi řádnými zasedáními pléna plní jeho funkci Stálý výbor, složený z předsedy
a místopředsedů PS RE, předsedů výborů, politických frakcí a vedoucích stálých delegací. Schvaluje
složení nových delegací (po parlamentních volbách v členských zemích), zařazení poslanců do
výborů, vede rozpravy ke zprávám předkládaným výbory apod.
Významnou pozici v životě PS RE mají politické skupiny. V rámci Shromáždění působí 5
frakcí, jejichž početnost je v důsledku národních parlamentních voleb samozřejmě proměnlivá. Jsou
to: Skupina evropských konzervativců- EC, Socialistická skupina - SOC, Evropská lidová strana
a křesťanští demokraté - EPP/CD, Aliance liberálů a demokratů pro Evropu - ALDE a Sjednocená
evropská levice - UEL. Poslanci dalších stran, jejichž politickému profilu neodpovídá žádná
z existujících frakcí, mohou zůstat nezařazení.
Politické skupiny hrají klíčovou roli nejen v personální politice (dohody o vedení všech
výborů a podvýborů podle síly frakce, vlastní vedení - a tím určené členství ve Stálém výboru a
Výboru předsedů, zřetelně realizované nominace na nejvyšší místa v Radě Evropy), ale především
v zaměření práce RE, stanoviscích k projednávaným tématům, formulaci výstupů a „follow-up".
Rozhodují také o složení Výboru pro dodržování závazků a povinností členských států Rady Evropy
(tzv. Monitorovacího výboru) a Výboru pro imunitu a jednací řád.
III. Rezoluce a doporučení PS RE
Pravidlo č. 24 jednacího řádu Parlamentního shromáždění označuje za doporučení „návrh
Parlamentního shromáždění adresovaný Výboru ministrů, jehož implementace nespadá do
kompetence Parlamentního shromáždění, ale do kompetence národních vlád.“ Rezolucí je
označován dokument, který „obsahuje rozhodnutí Parlamentního shromáždění o otázce podstatného
významu, které v rámci svých kompetencí může Parlamentní shromáždění uvést v účinnost, nebo
vyjádření názoru, za který Parlamentní shromáždění nese odpovědnost.“ Rezoluce se může dále
zabývat „otázkami formy, transmise, výkonu nebo postupu“ (tj. otázkami souvisejícími s činností
Parlamentního shromáždění a jeho orgánů).
IV. Rozhodovací proces v PS RE

1.

2.
3.

4.
5.

Rozhodovací proces má několik fází:
předložení návrhu rezoluce a/nebo doporučení členy Parlamentního shromáždění;
žádost o stanovisko předložené Výborem ministrů; sdělení generálního tajemníka
nebo jiného orgánu, které vyžaduje odpověď Parlamentního shromáždění,
rozhodování zda postoupit záležitost některému z výborů pro vypracování zprávy
(report),
v případě, že je záležitost postoupena výboru, tento obvykle vypracovává návrh nebo
návrhy rezoluce, doporučení nebo stanoviska společně s důvodovou zprávou
(explanatory memorandum) k předložení Parlamentnímu shromáždění,
projednání zprávy výboru (obsahující návrh textu a důvodovou zprávu) na plénu
Parlamentního shromáždění,
přijetí pozměňovacích návrhů ke zprávě (zprávám) připravené výborem,
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6.

hlasování o zprávě jako celku, v pozměněném znění, na plénu Parlamentního
shromáždění (nebo ve Stálém výboru).

Doporučení musí být projednána Výborem ministrů, který se k nim musí vyjádřit.
V. Zprávy (návrhy rezolucí, doporučení, stanovisek) a debaty o zprávách na plénu PS RE
Hlavní náplní činnosti pléna Parlamentního shromáždění jsou debaty o zprávách výborů a
přijímání rezolucí, doporučení a stanovisek na základě návrhů vypracovaných výbory.
Zprávy výborů mají tři části. První část je stručné shrnutí problematiky a navrhovaná řešení.
Druhou část tvoří vlastní text, který má formu návrhu rezoluce, doporučení nebo stanoviska.
Některé zprávy obsahují více než jednu formu návrhu. Pouze tato část zprávy může být
pozměněna na základě pozměňovacích návrhů. Třetí část zprávy tvoří důvodová zpráva, která
obsahuje rovněž výsledek hlasování ve výboru o vlastním textu.
Pozměňovací návrh ke zprávě je přípustný, pokud 1) jej podpoří (podepíše) alespoň pět zástupců
nebo náhradníků, nebo 2) jej schválí výbor předkládající zprávu nebo výbor předkládající
stanovisko ke zprávě. Pozměňovací návrhy se mohou vztahovat pouze k návrhu textu, nikoliv
k důvodové zprávě nebo jinému dokumentu přiloženému ke zprávě.
VI. Stálá delegace Parlamentu ČR do PS RE v 9. funkčním období Senátu PČR
Delegaci tvoří 7 stálých členů a 7 náhradníků z obou komor parlamentu, a to 5 (+ 5)
poslanců a 2 (+2) senátoři. V období listopad 2014 – říjen 2016 pracovala delegace ve složení:
Senát PČR:
řádní členové: Daniela Filipiová (ODS)
Miroslav Nenutil (ČSSD)
náhradníci:

Miroslav Antl (ČSSD)
Václav Hampl (KDU-ČSL)

Poslanecká sněmovna PČR:
řádní členové: Dana Váhalová (ČSSD) – vedoucí stálé delegace PČR do PS RE
Ondřej Benešík (KDU-ČSL)
Rom Kostřica (TOP 09)
Soňa Marková (KSČM)
Kristýna Zelienková ( dříve ANO 2011)
náhradníci:

Jana Fischerová (ODS)
Ivana Dobešová (ANO
2011)
Marek Černoch (Úsvit)
Pavel Holík (ČSSD)
Gabriela Pecková (TOP 09 a Starostové)
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VII. Hlavní témata a události plenárních zasedání PS RE v období říjen 2014 – listopad 2016
1. část plenárního zasedání PS RE v r. 2015
Nejpalčivějším bodem zasedání byla debata o hrozbě ze strany teroristické organizace
Islámský stát. V rámci naléhavé debaty odsoudilo PS RE násilí na náboženských a etnických
komunitách ze strany Islámského státu. Ve své rezoluci se PS RE vrátilo k situaci náboženských
a etnických komunit na Blízkém východě. Situace mnoha z nich se v důsledku vzestupu IS
změnila z alarmující na zoufalou. Některé komunity, které se nacházely na území kontrolovaném
IS, již zcela vymizely. Ze strany PS RE je třeba učinit vše pro ukončení současných masakrů a
nastolení míru. Všechny blízkovýchodní země i širší mezinárodní společenství musí jednoznačně
odsoudit násilí i nábožensko-etnické čistky ze strany IS a spojit síly k potlačení krize. Všechna
porušení lidských práv by měla být náležitě prošetřena a viníci podrobeni spravedlnosti.
V rámci debaty „Současné dění“ se Shromáždění vrátilo k situaci na Ukrajině. PS RE opět
apelovalo na obnovení teritoriální integrity Ukrajiny a odsun cizích vojsk z území Ukrajiny.
Komisař pro lidská práva Nils Mužnieks ve svém projevu připomněl hodnoty RE a vyzval
Ukrajinu a Rusko k dialogu. Kontrola ukrajinských hranic je klíčová, Rusko by mělo umožnit
přístup všem pozorovatelům (OBSE, RE). Dalším tématem také bylo hlasování o pověřovacích
listinách pro Ruskou federaci. Ruské federaci bylo pozastaveno členství v PS RE kvůli anexi
Krymu.
2. část plenárního zasedání PS RE v r. 2015
Debaty na plenárním zasedání se týkaly zejména problematice dohledu a cíleného zabíjení a
nutnosti najití legislativního rámce. Dalšími tématy byly reforma vedení mezinárodní fotbalové
asociace, humanitární konsekvence jednání tzv. „Islámského státu“ a diskriminace osob
s přechodovým pohlavím Mezi osobnostmi, které vystoupily před shromážděním, figuroval
belgický ministr zahraničních věcí Didier Reynders a irský prezident Michael D. Higgins.
3. část plenárního zasedání PS RE v r. 2015
Červnovým zasedáním opět rezonovala debata o prodloužení pozastavení plného výkonu
členství Ruské federace v PS RE a dále se vedly debaty o fungování demokratických institucí
v Ázerbájdžánu, situaci v Maďarsku, zmizelým osobám na Ukrajině, zlepšení ochrany
tzv.“whistleblowerů) a prevenci boje pro neonacismu. Mezi hlavní hosty patřili Generální tajemník
OSN Pan Ki – moon, prezidentka Malty Marie Louise Coleiro Preca, prezident Bosny a
Hercegoviny Mladen Ivančič a ministr zahraničních věcí Bosny a Hercegoviny Igor Crnadak.
4. část plenárního zasedání PS RE v r. 2015
Jak se dalo očekávat, migrace byla nosným tématem podzimní části letošního zasedání
Parlamentního shromáždění Rady Evropy (PACE, 28. 9. – 2. 10. 2015): poslanci projednávali návrh
rezoluce na téma „Tranzitní státy: nové migrační a uprchlické výzvy“ společně s návrhem rezoluce
„Po Dublinu – urgentní potřeba opravdového evropského azylového systému“, téma současné
migrační krize v Evropě bylo i náplní urgentní debaty či diskuse na aktuální téma. Z dalších témat lze
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zmínit mimo jiné ochranu veřejného zdraví před zájmy farmaceutických společností, problémy
s výkonem rozsudků Evropského soudu pro lidská práva, zneužívání předběžné vazby či výsledky
práce Monitorovacího výboru PACE za období posledních 11 měsíců. Poslanci současně volili
slovenského soudce Evropského soudu pro lidská práva a nového generálního tajemníka PACE a dále
vystoupila celá řady hostů, mj. lucemburský velkovévoda, srbský premiéra Aleksandar Vučiće,
předseda bosenského Výboru ministrů Denis Zvizdić či bosenský zaminir a současného předseda
Výboru ministrů Rady Evropy Igor Crnadak. Debaty o migraci se zúčastnila i předsedkyně dolní
komory italského parlamentu a bývalá mluvčí UNHCR Laura Boldrini. V první den zasedání byla již
tradičně slavnostně předána Cena Václava Havla, kterou letos získala ruská ochránkyně lidských práv
Ludmila Alexejeva.
1. část plenárního zasedání PS RE v r. 2016
Během prvního zasedání v roce 2016 plénum projednalo celkem 15 návrhů rezolucí, z nichž
jediná – Eskalace násilí v Náhorním Karabachu a dalších okupovaných teritoriích Ázerbájdžánu –
nebyla přijata. Přijata byla, podle názoru mnohých, velmi objektivní rezoluce k situaci v Kosovu.
Spojená debata k migračním tématům vyústila v rezoluci týkající se migrace přes Středozemní
moře, v jejímž textu se nepodařilo prosadit návrh české delegace na vypuštění ustanovení o stálém
přemisťovacím mechanismu, a v rezoluci proti organizovanému zločinu na pozadí současné
migrační vlny. Diskutováno bylo i téma terorismu, a to jak ve vztahu k fenoménu cizích
teroristických bojovníků, tak i – v rámci urgentní debaty za účasti francouzského státního
tajemníka pro evropské záležitosti – k problematice dodržování norem Rady Evropy při boji proti
terorismu. Plénum se dále věnovalo otázkám zavádění sankcí vůči parlamentářům, posílení
ochrany bojovníků za lidská práva a nevládních organizací, přístupu ke vzdělávání či korupci
v soudnictví. V rámci další z urgentních debat byly diskutovány silvestrovské události v Kolíně
nad Rýnem a dalších evropských metropolích. Poslanci měli možnost vyslechnout projevy
několika státníků – bulharského ministra zahraničních věcí, který v současnosti zastává pozici
předsedy Výboru ministrů Rady Evropy, bulharského prezidenta, kapitánů-regentů San Marina či
generálního tajemníka Rady Evropy, a účastnit se následné diskuse. Generální tajemník v závěru
svého projevu seznámil shromáždění se svým rozhodnutím jmenovat (dnes již bývalého)
velvyslance a stálého zástupce ČR při Radě Evropy Tomáše Bočka svým zvláštním zmocněncem
pro otázky migrace.
Jordánský parlament se stal v pořadí čtvrtým parlamentem, kterému PACE udělil status partnera
pro demokracii. Pověřovací listiny moldavské delegace, které byly při zahájení zasedání
zpochybněny, byly ratifikovány, za podmínky doplnění chybějících členů před další částí
zasedání. Novým předsedou Parlamentního shromáždění se stal Španěl Padro Agramunt, novým
kyperským soudcem Soudu pro lidská práva byl zvolen Georgios Serghides. Ruská delegace
nepředložila pověřovací listiny a jednání se neúčastnila.
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2. část plenárního zasedání PS RE v r. 2016
Druhá část letošního zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy (PACE, 18. - 22.
dubna 2016) se podle očekávání zabývala uprchlickou krizí, které se věnovaly hned tři rezoluce.
Další témata se zaměřila na prevenci radikalizace mladých lidí a podporu demokratického
občanství. Diskutována byla i situace zajatců ukrajinského konfliktu, postavení žen v politice či
právo k duševnímu vlastnictví v digitální éře. PACE zvolilo nového slovinského soudce k
Evropskému soudu pro lidská práva a vystoupilo mnoho významných hostů, mj. předseda Evropské
komise Jean-Claud Juncker, turecký předseda vlády Ahmet Davutoglu, rakouský prezidenta Heinz
Fischer či gruzínský premiér Kvirikashvili. Komisař pro lidská práva RE Nils Muižnieks
předstoupil před PACE se svou výroční zprávou za rok 2015, v níž podtrhl zejména nejistotu
vládnoucí napříč Evropou.
3. část plenárního zasedání PS RE v r. 2016
Ve dnech 20. – 24. června 2016 se ve Štrasburku uskutečnila třetí část letošního zasedání
Parlamentního shromáždění RE (PACE). Témata zahrnovala podle očekávání problematiku
migrace, kterých se dotýkaly dvě rezoluce - Násilí na migrantech a Řecko: uprchlíci v ohrožení.
Naplánovány jsou dvě spojené debaty, první týkající se kultury a jejího vlivu na demokratickou
společnost a integraci a druhá zaměřená na povahu poslaneckého mandátu a požívání poslaneckých
imunit. Dalšími tématy byly mj. boj proti nadměrné sexualizaci dětí, transparentnost evropských
institucí či prosazování rovnosti pohlaví v ozbrojených složkách. Zatímco nejvýznamnějšími hosty
PACE byli řecký premiér Alexis Tsipras a jeho estonský kolega Taavi Roivas, kteří vystoupili na
plénu ve středu 22. 6., nejočekávanější osobností ovšem byla nedávno propuštěná pilotka
Savčenková, která je členkou delegace Ukrajiny. Ta s předstihem požádala předsedu PACE Pedro
Agramunta o možnost osobního projevu před poslanci (podle pravidel mají všichni členové PACE
možnost vystoupit s krátkým osobním prohlášením, které však není následováno debatou). Velký
zájem ze strany poslanců byl zaznamenán k rezolucím o situaci uprchlíků v Řecku a o fungování
demokratických institucí v Turecku, v jejímž případě byro, za účelem uspokojení poptávky, navrhlo
rozdělení do dvou částí. Na žádost předsedy PACE nebyla k projednání zařazena zpráva o stavu
lidských práv na severním Kavkaze. V závěru pondělní dopolední části zasedání zahájil Pedro
Agramunt svou iniciativu „NoHateNoFear“ zaměřenou na boj proti terorismu.
4. část plenárního zasedání PS RE v r. 2016.
Z pohledu české delegace byla zásadní událostí rezoluce PS RE „Politické dopady ukrajinské
krize“ jejíž předkladatelkou byla poslankyně PČR Kristýna Zelienková. Jednalo se o první
rezoluci, kterou předkládal člen Parlamentu ČR. Zmíněná rezoluce byla i s příslušnými
pozměňovacími návrhy Parlamentním shromážděním přijata. Prezident Mezinárodního
olympijského výboru Thomas Bach adresoval Parlamentnímu shromáždění svůj projev v kontextu
rezoluce „Sport pro všechny: most k rovnoprávnosti, integraci a sociální inkluzi. V další debatě se
projednávaly rezoluce týkající se tzv.“Panama papers, spolupráce s Mezinárodním trestním
tribunálem, ochrany nedoprovázených dětí migrantů. V rámci debaty „Současné dění“ se
Shromáždění vrátilo k situaci v Turecku po pokusu o puč. Na plénu se také předávala cena
Václava Havla za lidská práva, jejíž laureátkou se pro tento rok stala jezídská aktivistka Nadia
Murad. Nejvýznamnějším hostem podzimního zasedání byl prezident Francouzské republiky
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Francoise Hollande, následován ministrem zahraničních věcí Frankem – Waltrem Steinmaerem a
tureckým ministrem zahraničních věcí Mevlutem Cavusogluem.
VIII. Cena Václava Havla za lidská práva
Cena Václava Havla je udílena každoročně Parlamentním shromážděním Rady Evropy
v partnerství s Knihovnou Václava Havla (dále jen „Knihovna“) a Nadací Charty 77 (dále jen
„Nadace“) za mimořádný přínos jednotlivce či nevládní instituce v oblasti ochrany lidských práv.
Cena vznikla v r. 2013, kdy nahradila ne příliš známou Cenu Parlamentního shromáždění Rady
Evropy za lidská práva. Prvním laureátem Ceny Václava Havla se stal v září 2013 běloruský
obránce lidských práv Ales Bialiatski, druhým ázerbajdžánský ochránce lidských práv Anar
Mammadli, třetí Ludmila Alexejeva z Ruska a čtvrtou se stala jezídská aktivistka Nadia Murad.
Nominace na Cenu jsou adresovány předsedovi Parlamentního shromáždění, výběrový
panel (dále jen „Panel“) se skládá z předsedy Parlamentního shromáždění, či osoby jím pověřené,
a dalších šesti nezávislých osob, které jsou uznávanými morálními autoritami v oblasti lidských
práv. Jsou nominováni na dva roky s možností dvojího obnovení mandátu. Tři z nich nominuje
Parlamentní shromáždění a tři Knihovna a Nadace. Panel vždy na svém srpnovém zasedání, které
se konalo v Praze na náklady Knihovny a Nadace, vybere jména tří finalistů, které předloží ke
schválení byru Parlamentního shromáždění. Panel pak v předvečer prvního dne zářijového
zasedání Parlamentního shromáždění ve Štrasburku zvolí absolutní většinou vítěze Ceny Václava
Havla. Ten bude poté slavnostně vyhlášen v průběhu prvního dne zasedání.
Laureát Ceny Václava Havla obdrží trofej, kterou zajišťuje Knihovna, diplom za
významný přínos v boji za lidská práva a finanční odměnu ve výši 60 000 EUR. Na finanční
odměnu přispívá částkou 15.000 EUR Parlamentní shromáždění, 15 000 EUR Knihovna a
Nadace a částkou 30 000 EUR vláda ČR (z kapitoly MZV - usnesení vlády č. 215 ze dne 20. 3.
2013 o poskytnutí opakovaného peněžního daru Radě Evropy, spojeného s udělením Ceny
Václava Havla za lidská práva).
IX. Akce PS RE pořádané v ČR
Návštěva předsedy PS RE Pedra Agramunta v ČR v srpnu 2016 za účelem účasti ve
výběrové komisi Ceny Václava Havla za lidská práva, udělované Parlamentním
shromážděním Rady Evropy ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla a Nadací Charty 77
Pedro Agramunt byl při té příležitosti přijat předsedou vlády, předsedou PS PČR,
1.místopředsedou Senátu a státním tajemníkem ministerstva zahraničních věcí, což bylo
předsedou Agramuntem velmi kladně hodnoceno. Během jednání se hlavní diskuze vedly o
situaci s omezením hlasovacích práv Ruské federace v Parlamentním shromáždění Rady
Evropy, současné situaci v Turecku po pokusu o státní převrat a především o migrační krizi,
která klade značné nároky na všechny zúčastněné strany. Rada Evropy dle slov Pedra
Agramunta hraje v tuto chvíli klíčovou roli ve vyváženém přístupu k řešení problémů
spojených s uprchlickou krizí. Při jednáních Pedro Agramunt vyjádřil poděkování za podporu
ČR při vzniku ceny a za finanční příspěvek a ocenil Stálou delegaci Parlamentu ČR za aktivitu,
s jakou přistupuje k práci v Parlamentním shromáždění.
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V Praze dne 17. října 2016
Zpracovala: Radek Merkl
Tajemník Stálé delegace Senátu PČR do PS RE
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Zpráva Stálé delegace do Parlamentního shromáždění Unie pro středomoří
za období 2014 – 2016
Euro – středomořské parlamentní shromáždění vzniklo v roce 2003 s přímým
odkazem na Euro – středomořské partnerství (Barcelonský proces). Cílem tohoto projektu je
vytvoření středomoří oblastí míru a stability, založené na respektování lidských práv,
demokracie a právního státu. V ekonomické oblasti je záměrem dosažení sdílené prosperity,
především postupným zřízením zóny volného obchodu. Třetím hlavním směrem spolupráce je
sociální a kulturní partnerství, dialog kultur a spolupráce při řešení migračních otázek.
Euro - středomořské parlamentní shromáždění se skládá ze 120 poslanců zastupujících
evropské země (75 zástupců národních parlamentů a 45 poslanců Evropského parlamentu) a
ze stejného počtu poslanců 10 partnerských zemí Středomoří (Maroko, Alžírsko, Tunisko,
Egypt, Izrael, Palestina, Jordánsko, Libanon, Sýrie a Turecko a Libye, která má statut
pozorovatele. Na plenárním zasedání Euro – středomořského parlamentního shromáždění
konaném v Jordánsku v březnu 2010 došlo ke schválení změny názvu na Parlamentní
shromáždění Unie pro středomoří z důvodu větší akceschopnosti a zapojení se do samotného
procesu.
Úkolem tohoto shromáždění je jednat o otázkách společného zájmu v oblasti politiky,
hospodářství či kultury a diskutovat o prostředcích k posílení euro-středomořského
partnerství. Má roli poradce v celé řadě otázek týkajících se euro-středomořského partnerství.
Práce v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří zahrnuje 5 oblastí
spolupráce, které jsou projednávány v pěti výborech a to: politickém, kulturním, výboru pro
ženská

práva,

hospodářském

a finančním, pro životní prostředí a energetiku. Česká republika má v Parlamentním
shromáždění Unie pro Středomoří 3 zástupce, 2 zástupce z Poslanecké sněmovny a jednoho
zástupce ze Senátu. Senát je zastoupen panem senátorem Jozefem Regecem, který zasedá ve
výboru pro politické záležitosti, bezpečnost a lidská práva.

XI. plenární zasedání Parlamentního shromáždění Unie pro Středomoří (PS UpS), které se
konalo ve dnech 11. - 12.května 2015 v Lisabonu, probíhalo pod předsednictvím Portugalska.
Program jednání byl v prvním dni rozdělen do pěti oddělených jednání výborů. Druhý den
probíhalo plenární zasedání, které se zaměřilo především na téma imigrace. Mezi
nejzajímavější části dvoudenních jednání patřilo jednání politického výboru a samotné
plenární zasedání. V obou zmíněných částech se totiž kromě hodnocení přístupu zemí PS UpS

a EU k politickým změnám ve státech severoafrického kontinentu a aktuální situaci
s takzvaným Islámským státem, otevřely i otázky smyslu další existence UpS. Vzhledem
k tomu, že ani jednání politického výboru a ani jednání pléna nevedla k dosažení takového
názorového konsensu, aby mohlo být přijato řádným způsobem závěrečné prohlášení, je
jediným faktickým politickým výstupem „prohlášení předsednictva“, ve kterém se PS UpS
hlásí k podpoře demokratických aspirací lidu středomořského regionu, připojuje se
k iniciativám OSN, Ligy arabských zemí a EU a současně odsuzuje násilí v Sýrii. (Ač se
jednání XI. plenárního zasedání programově týkala všech pěti oblastí spolupráce, patřil, na
pozadí aktuálního vývoje situace v Sýrii a územích ovládaných Islámským státem, řečnický
prostor

diskusím

o

„principu

vztahu

mezi

jižním

a severním břehem“ Středozemního moře. Diskuse šly (především díky ostré kritice až
obviňování EU zemí ze strany zástupců nečlenských států EU) často až do té míry kritického
přístupu, že především evropští poslanci (FR, IT, EP, DE) začali nahlas ve svých projevech
vyslovovat pochybnosti o další smysluplné existenci Unie pro Středomoří. Jednání XI.
plenárního zasedání Parlamentního shromáždění Unie pro Středomoří tak prakticky
naznačovalo naplňování tragického scénáře, který hovoří o totálním neúspěchu všech
prozatímních středomořských regionálních iniciativ). Poslanci EP i ostatních evropských států
(především IT, FR, BE, DE) reagovali na „ohnivá vystoupení“ poslanců z jižního středomoří
většinou velmi klidným tónem, nebo tím, že jednoduše nereagovali vůbec přímo na předchozí
jednotlivá vystoupení. Naopak se snažili otevřít hlubší diskusi o tom, co je a co není v této
oblasti spolupráce „oprávněným očekáváním“. Ze strany zástupců EP tak zaznělo několik
zásadních argumentů, které znovu otevírají diskusi o smysluplné budoucnosti UpS, protože je
z projevů arabských poslanců často zřejmé, že dochází k častému nepochopení toho, co UpS
představuje ve svém právním rámci. Především s ohledem na „náročná sociální a finanční
přání“ některých arabských poslanců upozornili zástupci EP i FR poslanci na skutečnost, že
přesto, že UpS má za cílovou skupinu občanskou společnost, je její činnost stále ještě
založena „jen a jen“ na mezivládní spolupráci a je proto nesmyslné se jakkoliv dívat na
UpS jako na přímou prodlouženou součást EU.
XII. plenárního zasedání, které se konalo ve dnech 28. – 29. května 2016 v Tangeru se
za Parlament ČR zúčastnil senátor Jozefa Regec. Plenární zasedání na téma „Společně pro
budoucnost Euro – středomořského prostoru“ se již opět, na rozdíl od předchozího plenárního
zasedání, vrátilo k víceméně pragmatickému projednávání otázek spojných s kooperací mezi
tzv. severem a jihem, i když stále na pozadí rezonoval a rezonuje dlouhotrvající konflikt

v Sýrii a aktivity Islámského státu a především migrační krize.

Bylo velmi zajímavé

pozorovat jeden významný jev a to, jak partneři z tzv. jihu středomoří již nepronášeli své
plamenné projevy, ve kterých často obviňovali nejen celou EU ze situace v jejich regionu, ale
snažili se o konstruktivní řešení stávajících problémů, které by mohly mít katastrofální dopad
na celou oblast. Zvláštní důraz byl také především kladen na vzájemnou spolupráci v rámci
revidované politiky sousedství EU a z toho vyplývající finanční pomoc na roky 2014 – 2020.

V Praze dne 17.10.2016

sen.Jozef Regec

Závěrečná zpráva o činnosti Stálé delegace Parlamentu České republiky
do Středoevropské iniciativy za 10. funkční období Senátu (2014 – 2016)
Středoevropská iniciativa (SEI) založená r. 1989 1 je mezivládní regionální fórum zemí
střední, východní a jihovýchodní Evropy. Nyní sdružuje 18 zemí: Albánie, Bělorusko, Bosna
a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Itálie,
Makedonie, Moldavsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko a
Ukrajina.
Předsednictví SEI je rotující s roční periodou (začátek 1. ledna), ČR předsedala 1999, 2014
Rakousko, 2015 Makedonie, 2016 Bosna a Hercegovina, pro 2017 bylo mimo kalendář
schváleno Bělorusko.
Aktivity SEI jsou orientovány na posilování soudržnosti a solidarity v Evropě a její integraci
v zájmu posilování povědomí členských i nečlenských zemí o fungování EU a výměny názorů
i sdílení zkušeností s problémy života občanské společnosti. Činnost SEI je proto zaměřena
především na podporu členských zemí SEI / nečlenských zemí EU při jejich snaze o integraci
do evropských struktur. SEI naplňuje své poslání v převážné míře prostřednictvím projektů
financovaných či spolufinancovaných z příslušných fondů SEI.
SEI rozvíjí svou činnost ve třech dimenzích: vládní, parlamentní a podnikatelské. Pro každou
z nich je ustavena vlastní struktura orgánů.
Cílem Parlamentní dimenze SEI je diskutovat věcné a legislativní problémy řešené na půdě
SEI a posilovat účast všech členských států v procesu evropské integrace. V rámci
parlamentní dimenze se konají zasedání Parlamentního výboru a Parlamentního shromáždění
SEI, dále zde působí tři tematicky zaměřené výbory – pro politické a vnitřní záležitosti, pro
kulturu a pro ekonomické záležitosti.
Stálá delegace Parlamentu ČR do SEI
Stálou delegaci Parlamentu České republiky do Středoevropské iniciativy tvoří 8 členů
(5 poslanců + 3 senátoři). Složení stálé delegace bylo v 10. volebním období Senátu
následující:
POSLANECKÁ SNĚMOVNA PČR:
Petr Fiala – vedoucí delegace (ODS)
Ladislav Velebný (ČSSD)
Jiří Zlatuška (ANO)
Ivan Adamec – náhradník (ODS)
Rom Kostřica – náhradník (TOP09)
SENÁT PČR:
Ivana Cabrnochová (SZ)
Jaroslav Kubera (ODS)
Pavel Štohl – náhradník (BEZPP)
Zakládající země byly Itálie, Jugoslávie, Maďarsko a Rakousko. Československo vstoupilo v r.
1990 (tzv. ‚Pentagonála‘), v r. 1991 Polsko (‚Hexagonála‘), od 1992 SEI (vstup BaH, HR, MK, SI).
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O novém složení senátní části delegace pro 11. funkční období (2016 – 2018) bude
rozhodnuto po volbách do Senátu PČR v říjnu 2016.
Účast zástupců Stálé delegace na zasedáních PD SEI v období listopad 2014 – říjen 2016:
Zasedání Parlamentního výboru SEI PD, Skopje, Makedonie, 20. května 2015
Zasedání se zúčastnilo 8 členských zemí, za ČR pak paní senátorka Ivana Cabrnochová.
Tématem jednání bylo: „ Důležitost makro-regionálních strategií EU jako příležitost pro
přeshraniční spolupráci států SEI – role parlamentů“.
V debatě se hovořilo o regionální spolupráci jako o klíčovém momentu pro rozvoj ekonomik
a infrastruktur. V souvislosti s dopravou byla zmíněna jaderská a dunajská iniciativa a
budování 10. železničního koridoru spojujícího Evropu, připomenuta byla spolupráce v rámci
V4, tzv. Výmarského trojúhelníku a význam karpatského regionu. Makroregiony mají zásadní
vliv také na kulturní spolupráci, vědu a výzkum a rovněž výměnu studentů.
Závěrečná deklarace zdůrazňuje spolupráci v rámci SEI jako důležité fórum pro podporu
rozšíření EU, integraci a spolupráci na makro-regionální úrovni. Zmiňuje, že Makedonie je
jediná země SEI, která není uznána jako součást makro-regionálních strategií EU. Vyzývá
instituce EU ke spolupráci se zeměmi SEI a podporuje akční plán SEI pro období 2014 –
2016. Vítá fakt, že SEI získala expertní úrovně na administraci a získávání evropských dotací
a v tomto smyslu vyzývá státy k větší koordinaci ve využívání evropských fondů. Vyzývá
rovněž parlamenty států SEI, aby pracovaly na zdokonalení legislativy pro zkvalitnění
podnikatelského prostředí, dostupnosti veřejných služeb a zabránění dvojího zdanění.
(Text deklarace viz http://www.cei.int/category/tags/parliamentary-dimension)
Zasedání Parlamentního shromáždění SEI, Skopje, Makedonie, 10. prosince 2015
Zasedání se zúčastnili zástupci 10 členských zemí, za ČR paní senátorka Ivana Cabrnochová.
V úvodu se uskutečnilo zasedání jednotlivých výborů. Paní senátorka se zúčastnila jednání
Politického výboru.
V rámci výše uvedeného výboru se hovořilo potřebě spolupráce v oblasti vzdělávání, kultury
a cestovního ruchu. Dále o problematice konfliktu na Ukrajině a o migraci. Slovinská
delegace navrhla dodržovat svolávání Stálého výboru podle procedurálních pravidel, kde by
vedoucí stálých delegací dopředu diskutovali o daných rezolucích. Makedonská a rakouská
delegace naopak vyjádřila názor, že diskuse je dostatečná v rámci Parlamentního výboru.
Tématem dopoledního jednání Parlamentního shromáždění SEI byla „Migrační krize jako
globální problém a výzva – jak realistické je řešení pouze na regionální úrovni?“.
V diskusi vystoupil např. ministr vnitra Makedonie O. Spasovsky nebo zástupkyně
generálního tajemníka M. Klestil-Loeffler.
V druhé části zasedání se hovořilo o dopravní propojenosti regionu.
Závěrečná deklarace zdůrazňuje strategický význam SEI pro integraci členských států,
připomíná, že v této turbulentní době, kdy se do Evropy valí proud uprchlíků přes Středomoří
a západní Balkán, neexistuje řešení pouze na úrovni jednotlivých států a zároveň je třeba
dodržovat lidská práva s ohledem na Ženevskou konvenci, Chartu OSN aj. Připomíná také
solidaritu s Ukrajinou a podporuje její suverenitu a řešení konfliktu v souladu s mezinárodním

právem. Deklarace dále navazuje na různá probíraná politická a hospodářská témata od
členství v EU a NATO, zvážení přizvání Turecka jako hosta do Parlamentního shromáždění,
výstavbu koridorů 8 a 10 a podporu energetických projektů.
(Text deklarace viz http://www.cei.int/category/tags/parliamentary-dimension)
Zasedání Výboru pro kulturní záležitosti PD SEI, Palermo, Itálie, 17. října 2016
V době uzávěrky této zprávy se paní senátorka Ivana Cabrnochová chystala zúčastnit zasedání
kulturního výboru na téma „Migrace a integrace – podpora kulturního a mezináboženského
dialogu prostřednictvím výchovy a vzdělávání“. Výstupy ze zasedání nebyly známy.

