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PŘEDSEDA SENÁTU PARLAMENTU ČR MILAN ŠTĚCH JEDNAL V BRUSELU: předseda Senátu absolvoval
během své dvoudenní návštěvy v Bruselu řadu jednání: v Evropském parlamentu/EP/ byl přijat
předsedou EP A. Tajanim, v Evropské komisi /EC/ 1. místopředsedou F. Timmermansem. Mezi jeho
dalšími partnery jednání byli zástupkyně generálního tajemníka NATO R. Gottemoeller, předseda
Evropského hospodářského a sociálního výboru Georges Dassis, dále stálý představitel ČR při NATO J.
Šedivý, proběhla rovněž debata s českými europoslanci. Při pracovní večeři na pozvání velvyslance
Stálého zastoupení ČR při EU Martina Povejšila jednal mj. s komisařkou V. Jourovou, předsedou
vojenského výboru NATO generálem P. Pavlem a velvyslancem ČR v Belgii J. Kurfürstem. Jedním
z hlavních témat pracovní večeře na Stálém zastoupení byla dle očekávání otázka budoucnosti EU ve
světle oslav 60. výročí podpisu Římských smluv (vydání Bílé knihy Evropské komise k budoucí EU,
Římského prohlášení, zpráv EP - viz OCM 16. 2. 2017). Účastníci se rovněž věnovali aktuální otázce
počátku procesu vystoupení Velké Británie z EU, prosazování zájmů ČR v EU, perspektivy členství ČR
v Měnové unii i současné situaci projednávání návrhu nařízení o zřízení Úřadu evropského veřejného
žalobce („EPPO“). Předseda Senátu při jednáních v Bruselu upozornil na bilanci národních účtů a vysvětlil
hospodářskou situaci ČR, kdy nadnárodní firmy z ČR odvádějí velké množství kapitálu, které činí při
propočtu rozdílu přílivu peněz do ČR ze strukturálních fondů a odlivu kapitálu z ČR osm miliard eur
ročně. Středoevropské země, včetně ČR, nelze proto vnímat jen jako státy, které přijímají unijní dotace.
Financí v EU je třeba k řešení hospodářského a sociálního rozvoje, společné obranné politiky i na pomoc
zemím, odkud do EU přicházejí migranti. Dále uvedl při jednání s prvním místopředsedou EC k tématu
migrace neměnný český postoj k řešení migračních toků do EU, kdy je vhodnějším řešením pomoc
zemím, odkud migranti přicházejí, řešení navržené opakovaně Komisí - přerozdělování migrantů v EU dle
kvót se stále ukazuje jako nefunkční. Na jednání nezazněla žádná kritika postojů ČR k migrační
problematice. Předseda Evropského parlamentu Antonio Tajani ocenil a poděkoval za aktivitu Senátu
PČR. V rámci projednávání evropské agendy patří Senát k nejaktivnějším v EU a dlouhodobě zaujímá
pozici mezi prvními čtyřmi komorami národních parlamentů EU (z celkem 41 komor parlamentů EU),
které se k projednávaným legislativním aktům vyjadřují. Předseda Senátu poděkoval za spolupráci mezi
Evropským parlamentem národními parlamenty (Konference na základě čl. 13, meziparlamentní
výborová jednání na pozvání Evropského parlamentu do Bruselu, i jednání COSAC). Budoucnost Evropy
ve světle Římské deklarace, Bílé knihy EK a zpráv Evropského parlamentu k možnému budoucímu vývoji
EU byly diskutovány také v souvislosti s Brexitem a budoucím uspořádáním vztahů EU.
EVROPSKÝ PARLAMENT
POZICE K VYJEDNÁVÁNÍ V BREXITU: vláda
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Spojeného království /VB/ dne 29. března 2017 oficiálně oznámila
(dopisem Theresy Mayové předsedovi Evropské rady Donaldu Tuskovi) svůj záměr vystoupit z EU
(použitím článku 50 Smlouvy o EU, viz OCM 26. 6. 2016). EU a VB mají nyní dva roky na to, aby se dohodly
na podobě budoucích vztahů. Tato jednání ale pravděpodobně mohou trvat déle (po dohodě
s vystupujícím státem mohou zbývající členové EU na Evropské radě jednomyslným hlasováním dobu
prodloužit). Role EP v Brexitu: Dohoda o vystoupení nemůže vstoupit v platnost bez souhlasu EP.
Konference předsedů EP podpořila návrh usnesení vypracovaný předsedy čtyř politických skupin (EPP,
S&D, ALDE a Zelených) a Výborem pro ústavní záležitosti (AFCO), kde stanovují své podmínky pro
konečné přijetí EP dohody o vystoupení UK z EU. O navrženém usnesení se bude debatovat a hlasovat na
plénu EP ve středu dne 5. 4. Koordinátorem stanoviska EP byl určen belgický poslanec Guy Verhofstadt
(více viz OCM 9. 9. 2016) - bude se opírat o práci výborů EP, které již připravily přehled témat, jež musí EU a
VB vyřešit. Průběh vyjednávání mohou poslanci ovlivnit také ad hoc usneseními.
VÝBOR LIBE (pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci) jednal dne 27. března s ministry vnitra
Německa - Thomasem de Maizière a Francie - Matthiasem Feklem o současné bezpečnostní situaci
uvnitř EU. M. Fekl uvedl, že: „Žádný občan a žádný členský stát se dnes nemohou cítit ochráněni před
teroristickým útokem. Musíme pracovat rychle a efektivně v boji s terorismem. Jenom díky tomu, že plně
zabezpečíme naše vnější hranice, můžeme nadále mít prospěch z volného pohybu.“ Přítomní se shodli, že
ochrana vnějších hranic je zásadní, dále je třeba zajistit vnitřní sdílení informací mezi členskými státy,
probíraly se právní mezery ve výkladech a definicích stávající legislativy („nebezpečná osoba“, směrnice
o využívání údajů jmenné evidence cestujících (PNR – viz OCM 4.12. 2015, 15.4. 2016). (Nedávné
usnesení pléna EP v této souvislosti viz OCM 17. 2.). Fekl také zdůraznil, že v současné době neexistuje
žádný právní základ pro internetové operátory, aby byli nuceni spolupracovat při soudním vyšetřování a
vyzval EC, aby zvážila novou legislativu. H. Stevens (ECR, BE) připomněla význam preventivních opatření
za účelem boje proti radikalizaci.
VÝBOR ECON (Hospodářský a měnový výbor) schválil dne 27. 3. své stanovisko k návrhu směrnice, která
má zacílit na nekalé praktiky korporací při využívání rozdílů mezi daňovými systémy členských států EU
a třetích zemí (tzv. „hybridní nesoulady s třetími zeměmi“ z balíčku obsahujícího návrh na
konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob (CCCTB) a návrh na společný základ daně z příjmů
právnických osob (CCTB) – viz OCM 10. 6., 22. 4., 18. 3. 2016, usnesení Senátu PČR zde).
VÝBOR BUDG (pro rozpočet) dne 27. 3. prohlasoval své doporučení k přezkumu víceletého finančního
rámce pro období 2014-2020 (MFF), jehož cílem je pružnější reagování na aktuální problémy - např.
migrační krizi, posílení bezpečnosti EU (požadavek EP viz OCM 2. 12. 2016). Doporučení musí schválit
plénum EP, po Radě pro obecné záležitosti (GAC) dne 7. 3. (viz zde) – kde byla dosažena dohoda, pak
formálně Evropská rada jednomyslně.

