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Tento týden plénum schválilo mandát a složení ZVLÁŠTNÍHO VÝBORU, který se bude zabývat
schvalovacím procesem PRO POUŽÍVÁNÍ PESTICIDŮ v EU a zaměří se zejména na GLYFOSÁT (viz
OCM 27. 10. 2017) Z českých poslanců budou členy výboru P. Poc (ČSSD) a K. Konečná (KSČM).
„Rád bych, aby se EK zabývala škodlivými účinky této sloučeniny, které dosud nebyly posouzeny,“
uvedl Pavel Poc, který je spoluautorem usnesení. Parlament trvá na tom, aby byl glyfosát, jako
potenciálně rakovinotvorná látka, zakázán od roku 2022 a na okamžitém zákazu pro běžné
(neprofesionální) uživatele. Země EU rozhodly, že licence pro kontroverzní herbicid má být
prodloužena o pět let. Dne 20. listopadu europoslanci zorganizovali slyšení v reakci na Evropskou
občanskou iniciativu. Ta proti glyfosátu posbírala víc než 1,3 milionů podpisů. Minulý rok Evropská
komise navrhla obnovení unijní licence pro glyfosát na dalších 15 let. Členské země s tímto návrhem
ale nesouhlasily a tak Komise musela délku licence zkrátit nejdříve na deset a následně na pět let.
Teprve poté se dala dohromady požadovaná většina členských zemí a schválení prošlo 27.
listopadu.
Dne 6. 2. 2018 schválili europoslanci NAŘÍZENÍ K ZÁKAZU ZEMĚPISNÉHO BLOKOVÁNÍ (geoblocking), podle kterého budou obchodníci muset zákazníkům umožnit přístup ke zboží a službám
za stejných podmínek a stejnou cenu napříč EU bez ohledu na to, kde se kupující připojí na internet.
Zeměpisné blokování má skončit s rokem 2018. Po schválení plénem EP musí nové nařízení o
odstranění zeměpisného blokování formálně odsouhlasit i Rada (ministrů) EU. Nová pravidla
nabydou účinnosti devět měsíců po jejich zveřejnění v Úředním věstníku EU. EK má do 2 let
přehodnotit konec zeměpisného blokování a vzít v úvahu také služby, které nabízejí ke stažení
obsah chráněný autorským právem (hudba, elektronické knihy, software a online hry - na ně se totiž
pravidla momentálně nevztahují). Blokování má podobu např.: odmítnutí platby kartou z jiného ČS,
nemožnost registrace na webu kvůli fyzické adrese z jiného ČS, přesměrovávání při objednávání
zboží na domácí verzi stránek, kde ale vybraný výrobek není k dispozici apod. Zákazníci, kteří
vstupují do webových obchodů z jiné země, si budou moci vybrat, z které stránky chtějí nakupovat,
aniž by byli zablokováni nebo přesměrováni na jiný web kvůli jejich státní příslušnosti, místu
trvalého bydliště nebo dočasného pobytu. Nařízení zakazuje i odlišné zacházení se zákazníky na
základě místa vydání jejich kreditní nebo debetní karty. Obchodníci si budou moci nadále svobodně
zvolit způsoby úhrady, které jsou pro ně přijatelné. Pokud se však rozhodnou přijmout platbu
kartami konkrétní značky, nebudou moci odmítnout platbu takovou kartou na základě národnosti
zákazníka.
SRBSKO A ČERNÁ HORA V EU ORIENTAČNĚ V ROCE 2025: v návaznosti na strategický dokument
pro rozšíření, který vydala EK dne 6. 2. 2018, diskutovali ve stejný den europoslanci na plénu o této
nové strategii EU pro země západního Balkánu. Rok 2025 je podle EK "orientační termín, kdy by
Unie mohla mít více než 27 členů" - mohlo by do EU vstoupit Srbsko a Černá Hora. Přístupové
rozhovory zahájilo Srbsko v lednu roku 2014, Černá Hora v roce 2012. Z celkových 35 kapitol
(oblastí působnosti EU) Černá Hora již otevřela jednání v 28 kapitolách - 3 předběžně uzavřela,
Srbsko otevřelo 10 kapitol a předběžně uzavřelo 2. Stávající předsednická země Bulharsko vnímá
západní Balkán jako prioritní téma (bude v květnu v Sofii organizovat speciální summit EU). Země se
mohou stát oficiálními kandidáty, pokud splňují politické, ekonomické a reformní požadavky. Poté
mohou zahájit formální jednání rozdělené do kapitol. Když se podaří všechny kapitoly uzavřít = nutné
reformy a vyjednávání jsou dokončeny, může se připravit smlouva o přistoupení. Tu musí nakonec
schválit všechny ČS EU a samotný přistupující stát. Před vstupem nové země do EU je vždy potřeba
souhlas EP. Proces rozšíření umožňuje do EU vstupovat novým zemím - od svého založení v roce 1957
se Evropská unie rozšířila z 6 zemí na dnešních 28 ČS. EU vypracovala politiku na podporu postupného
začleňování zemí západního Balkánu do Unie. Dne 1. července 2013 přistoupilo Chorvatsko jako první
ze sedmi zemí. Černá Hora, Srbsko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie a Albánie jsou nyní
oficiálními kandidátskými zeměmi. Nejdále od členství v unii jsou potenciální kandidátské země Bosna
a Hercegovina (která svou žádost o členství podala na počátku roku 2016) a také Kosovo, které jako
samostatný stát neuznávají všechny země evropského bloku a které také musí normalizovat své vztahy
(územní spory) s Bělehradem. EK dne 6. 2. ohlásila v dokumentu šest stěžejních iniciativ v oblastech
společného zájmu: právní stát, bezpečnost a migraci, společensko-hospodářský rozvoj, dopravní a
energetické propojení, digitální agendu, usmíření a dobré sousedské vztahy. V období 2018 až 2020 se
v těchto oblastech plánují konkrétní činnosti. Rok 2025 není ani pevně stanovené, ani cílové datum pro
přistoupení. Jedná se pouze o orientační termín, který odráží pevné odhodlání EU poskytnout
západnímu Balkánu přesvědčivou perspektivu rozšíření. EK navrhuje postupně do roku 2020 zvyšovat
finanční prostředky poskytované z nástroje pro předvstupní pomoc v míře, v jaké to umožní
přerozdělení stávajícího finančního krytí. Jen v roce 2018 je pro západní Balkán již vyčleněna
předvstupní pomoc ve výši 1,07 miliardy eur, a to vedle téměř 9 miliard eur z období 2007 až 2017.
Dne 8. 2. vyzvali europoslanci v nelegislativním usnesení EK k důkladnému přehodnocení znění
SMĚRNICE O ÚPRAVĚ LETNÍHO ČASU s tím, aby v případě potřeby vypracovala a předložila návrh
na její revizi. Za zrušení „zimního“ a „letního“ času se dlouhodobě aktivně zasazuje český
europoslanec Pavel Svoboda. Jarní a podzimní změna času v EU se aktuálně řídí směrnicí o úpravě
letního času z roku 2001. Směrnice stanovuje čas a den, kdy začíná a končí období letního času v
celé Unii.

