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plenární zasedání Evropského parlamentu, Štrasburk I.
Dne 5. 7. byla předsedou EP Tajanim (projev zde) a Dagmar Havlovou (projev zde) slavnostně otevřena NOVÁ BUDOVA EP VE
ŠTRASBURKU POJMENOVANÁ PO VÁCLAVU HAVLOVI (fotogalerie budovy zde, inaugurace zde; na zahájení promluvila také
francouzská ministryně pro evropské záležitosti N. Loiseau, pozváni byli poslanci EP, český velvyslanec při EU M. Povejšil,
starosta města Štrasburku a další). „Václav Havel a jeho životní dílo je odkazem pro všechny ty, kteří věří v Evropu tolerance,
respektu a boje za svobodu“ připomněl dne 5. 10. tehdejší předseda EP Martin Schulz v den, kdy by Havel slavil své
osmdesátiny. Budovu, postavenou roku 1955, užívala Rada Evropy do roku 2007. V roce 2012 ji koupil EP a nechal ji kompletně
zrenovovat. Rozhodnutí o pojmenování po V. Havlovi přijalo předsednictvo EP v polovině ledna 2012 na základě návrhu
tehdejšího místopředsedy EP, českého europoslance Libora Roučka. V. Havla bude připomínat bronzová busta od sochařky Marie
Šeborové (před vchodem), fotografie Tomkiho Němce z období sametové revoluce a tapiserie podle návrhu Petra Síse (zhotovena
francouzským ateliérem Pinton, obdoba siluety Pražského hradu s letící postavou z hejna bílých ptáků z pražského letiště).
PLÉNUM EP: od 1. 7. předsedá po dobu následujících 6 měsíců Radě EU Estonsko. Po ostřejší výměně názorů předsedy
Komise Junckera a předsedy EP Tajaniho EP hodnotil uplynulé půlroční předsednictví Malty, kdy předseda Komise uvedl, že:
„Evropský parlament je směšný, velmi směšný“ a upozornil na skutečnost, že na této rozpravě sedělo asi 30 poslanců (ze 751).
Uvedl, že se nebude napříště takové debaty účastnit. Juncker se následně dle zdrojů Komise i EP ručně psaným dopisem
Tajanimu omluvil s tím, že incidentu lituje. Priority estonského předsednictví představil plénu předseda estonské
vlády Jüri Ratas - vychází ze strategické agendy Evropské rady a společných cílů, které ČS a orgány EU formulovaly v
Římském prohlášení (u příležitosti 60. výročí podpisu Římských smluv). Estonské předsednictví se zaměří na zachovávání
společných hodnot prosperity, bezpečnosti, míru a stability v EU. Bude usilovat o zachování jednotné Evropy. Během příštích
6 měsíců bude předsednictví věnovat pozornost čtyřem klíčovým oblastem: otevřenému a inovativnímu evropskému
hospodářství, bezpečné Evropě, digitální Evropě a volnému pohybu údajů, inkluzivní a udržitelné Evropě.
EP zřídil dne 6. 7. zvláštní výbor pro boj proti terorismu, bude mít 30 europoslanců a 12 měsíční mandát s možností
prodloužení. Výbor má zkoumat provádění stávajících opatření v oblasti ochrany vnějších hranic - hodnotit dostupnost a
účinnost všech zdrojů přidělených příslušným orgánům, které jsou zapojeny do boje proti terorismu (policie, armáda, soudnictví,
rozpočet, zpravodajství, sledování, informace, IT atd.), upozorňovat na legislativní i praktické nedostatky v boji proti terorismu
(při sdílení informací v oblasti soudnictví a vymáhání práva, interoperabilitu evropských databází pro sdílení informací
(Schengenský informační systém (SIS), Vízový informační systém (VIS) a společný evropský model pro výměnu informací
(EIXM)), radikalizaci a účinnosti deradikalizačních programů, praní špinavých peněz a financování terorismu, osvědčeným
postupům v oblasti ochrany snadno zranitelných cílů/kritické infrastruktury (letiště, vlaková nádraží), dopady
protiteroristických opatření na základní práva, posoudí rozsah teroristické hrozby v EU. Výbor předloží EP dvě zprávy, v
polovině období a závěrečnou zprávu, obsahující věcná zjištění a doporučení ohledně potřebných opatření a iniciativ. Zasedání
se mohou konat za zavřenými dveřmi; svědkové a znalci mají právo vyjádřit se nebo podat svědectví na neveřejném zasedání.
Pokud to bude povaha dokumentů vyžadovat (ohrožení národní/veřejné bezpečnosti), všichni poslanci a úředníci absolvují
v souladu s platnými vnitřními pravidly a postupy bezpečnostní prověrku.
EP přijal dne 4. 7. usnesení o delší životnosti výrobků (studie Think-tanku EP zde). Otázka udržitelnosti zboží má různé
úrovně: nedostatečná odolnost a opravitelnost výrobků, životnost softwarů v informatických produktech, informace
dostupné kupujícímu. EP uvedl, že důvěra spotřebitelů v odolnost výrobků klesá - tomu přispěla nízká kvalita
nízkonákladových výrobků a medializace případů, které jsou sice skandální, nicméně samy o sobě okrajové. Sdružení
francouzských spotřebitelů nedávno provedlo průzkum, z něhož vyplynulo, že 92 % respondentů je přesvědčeno o tom, že domácí
elektrospotřebiče a výrobky vyspělých technologií jsou záměrně navrženy tak, aby neměly dlouhou životnost. Evropští
spotřebitelé nemají téměř žádné informace o spolehlivosti výrobků. Jelikož cena ztratila svůj význam v tom, že by byla
spojena s náklady na dosažení kvality, spotřebitelé se stále častěji obracejí k výrobkům nižší kategorie z rozvíjejících se zemí,
čímž urychlují soutěž o nejnižší nabídku. Tato situace tedy znevýhodňuje evropské společnosti, které často nabízejí
kvalitnější a udržitelnější zboží, výrazně klesá zaměstnanost v opravárenském oboru (v Polsku klesl počet opraven o 16 % za
dva roky, v Německu zavřelo 13 % rozhlasových a televizních opraven za jeden rok). V důsledku mnoho porouchaných zařízení
není opraveno (až 44 % elektrických a elektronických zařízení). EP chce podpořit delší životnost výrobků v rámci oběhového
hospodářství, (cílem znovuvyužití zdrojů, recyklace a opravování). Poslanci by chtěli s podporou evropských orgánů pro
standardizaci (CEN, CENELEC, ETSI) zavést minimální normy (minimálních kritéria odolnosti, opravitelnost a možnost
modernizace), díky nimž by se dostávaly na trh produkty s delší životností. EP vyzývá EK a ČS, aby podporovaly výrobce
stavebnicových konceptů, které jsou snadno rozmontovatelné a zaměnitelné. EP žádá EK, aby podporovala opravitelnost
výrobků podporou prodloužení záruční lhůty o dobu nutnou k provedení opravy, dochází-li k opakovanému nesouladu
výrobku s platnými předpisy nebo je-li doba nutná k opravě delší než jeden měsíc. EP vidí přínos také v jasném uvádění
informace, zda pro dané zboží jsou či nejsou dostupné náhradní díly, za jakých podmínek a na jak dlouhou dobu (případně
i prostřednictvím zřízení digitální platformy). EP zdůrazňuje, že je důležité, aby byla zachována možnost využít služeb
nezávislého opraváře, a také požaduje po EK vytvoření nezávislého systému, odhalujícího praktiky jako zabudovaná
defektnost (po x použitích) výrobků.
Dne 5. 7. EP odsouhlasil historicky první smlouvu EU s Kubou o vzájemné spolupráci a politickém dialogu. Bez jasné zmínky
o americkém embargu je EP proti „zákonům a opatřením s extrateritoriálním účinkem", neboť „škodí kubánskému
obyvatelstvu" (nyní musí být smlouva ratifikována ČS). EP také vyzval ČS, aby nevyužité prostředky z loňského rozpočtu
(6,4 mld. €), o které jim mají být pokráceny příspěvky 2017, byly použity k financování opatření na pomoc uprchlíkům (aby
dostály svým závazkům ohledně uprchlické krize a vyrovnaly příspěvek Unie do dvou svěřeneckých fondů a nového Evropského
fondu pro udržitelný rozvoj). Ztráta příjmů způsobená oslabením britské libry vůči euru je odhadována ve výši 1,5 mld. €.
Poslanci se obávají, že nebyla využita částka dosahující 4,9 mld.€ (především fondy soudržnosti). S ohledem na rezignaci K.
Georgievové na funkci členky EK (viz OCM 28. 10. ), schválil jmenování Mariye Gabrielové členkou EK (portfolio digitální
ekonomiky a společnosti) na zbývající funkční období do 31. 10. 2019. Plénum také řešilo mj. Rámcovou dohodu mezi EU a
Kosovem o obecných zásadách účasti Kosova na programech Unie, Promlčecí lhůty u dopravních nehod, Společné minimální
normy pro občanskoprávní řízení, Makrofinanční pomoc Moldavské republice (kombinace 40 mil. € grantů a 60 mil. € půjček
na podporu vnějších finančních potřeb země, která se zotavuje z hospodářských a politických otřesů bude vyplaceno ve třech
splátkách v letech 2017 a 2018 a představuje 25% zbývajících finančních potřeb země po úvěru od MMF ve výši 161 milionů
EUR) a Zavedení dočasných autonomních obchodních opatření pro Ukrajinu.
BREXIT: na písemný dotaz slovinské europoslankyně Patricije Šulinové a českého europoslance T. Zdechovského (oba EPP)
ohledně přemístění dvou agentur EU se sídlem ve Spojeném království /UK/ a vyhodnocení umístění existujících agentur EU
připomněl předseda EK Juncker, že rychlé přemístění sídel agentur a zařízení EU nacházejících se v UK se řídí pokyny Evropské
rady (článek 50) a decentralizované agentury EU podléhají pravidelným hodnocením, a v tomto kontextu se mohou dotknout
otázek souvisejících se sídly decentralizovaných agentur EU v souladu s bodem 7 společného přístupu k decentralizovaným
agenturám EU, který schválil EP, Rada a EK. Ohledně dotazu slovenského europoslance I. Štefance (EPP) k dopadu Brexitu na
rozpočet EU odpověděl Juncker, že návrh rozpočtu na rok 2020 by měla EK předložit nejpozději do 1. 9. 2019. Podle směrnic
Rady pro jednání by jednotné finanční vypořádání mělo zajistit, aby EU i UK dodržovaly povinnosti vyplývající z celého
období členství UK v Unii. To zahrnuje povinnosti vyplývající z víceletého finančního rámce a jakýkoli závazek, vyplývající ze
základního aktu. V této souvislosti: zjednodušená „ideální“ časová osa a nastínění kroků Brexitu v podkladu EK zde, nicméně
je otázkou, zda UK opravdu nakonec bude ochotna v rámci Brexitu EU zaplatit předpokládaných 100 mld. €, také není známý
důsledek případného odchodu zástupců UK od jednacího stolu. V souvislosti s kuloárně diskutovanou variantou - Bruselský
think tank Bruegel porovnal varianty Brexitu – přidružení UK do EFTA/EEA (European Free Trade Association – členové Island,
Lichtenštejnsko a Norsko z Evropského hospodářského prostoru/EHP/; také měkká možnost Brexitu, která by odpovídala situaci
Švýcarska, které nepatří do EHP).

