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Na plénu vystoupil na osmé ze série debat europoslanců s evropskými lídry (po zástupcích IR, CR,
PT, FR, BE, LU, NL) PŘEDSEDA VLÁDY PL MATEUSZ MORAWIECKI (člen strany Práva a spravedlnosti (PiS),
jmenován předsedou vlády dne 9. 1. 2018). Dalším na programu bude předseda vlády EL Tsipras na
plenárním zasedání ve Štrasburku v září. Poslanci se dotazovali na reformu polského soudního
systému a kritizovali ji. Morawiecki uvedl, že PL odstraňuje mezery ve výběru daní (naznačil, že je za
to zodpovědné pasivní polské soudnictví, které nefungovalo pořádně). „Polsko bylo jednou z prvních
zemí, která ženám přiznala hlasovací práva, a právní stát je u nás hluboce zakořeněn. Pokud by
neexistovala železná opona, mohli jsme být zakládajícím členem EU. Nyní, jako právoplatný člen,
chceme navrhnout konstruktivní plán, ve kterém respektujeme národní identity a právo každé země
nastavit si právní systém v souladu se svými tradicemi. Evropský projekt musí být otevřenější, protože
dnešní situace je z důvodu všech nakumulovaných krizí bezprecedentní,“ (mj. příliv migrantů, brexit a
hybridní válku ze strany Ruska). Vyjádřil se proti projektu Nordstream2 (viz OCM 8. 4. 2016, 18. 5.
2016). Vyšší výdaje na obranu (ocenil EDF) a lepší ochrana hranic jsou předpokladem bezpečnosti.
Vyzval EU, aby v otázce řešení přílivu migrantů zaujala realističtější postoj. Nabídl zdvojnásobení úsilí
při financování rozvojového plánu pro Afriku. Vyslovil se pro bezpečnější EU, která by chránila občany
před globálními korporacemi a která by ambiciózní politikou soudržnosti bojovala proti vnitřním
nerovnostem. Záznam debaty zde: EbS+.
Dne 3. 7. 2018 v plenární debatě s poslanci EP a předsedou EK Junckerem představil PRIORITY
RAKOUSKÉHO PŘEDSEDNICTVÍ rakouský kancléř Kurz. Kurz nastínil tři priority (třetího předsednictví AT
EU po roce 1998 a 2006), kterými jsou bezpečnost a boj proti nelegální migraci; zajištění
prosperity a konkurenceschopnosti prostřednictvím digitalizace; stabilita v evropském
sousedství s motem předsednictví „Evropa, která chrání.“ Zopakoval svou výzvu ke "změně
paradigmatu" v migrační politice a trval na tom, že ochrana hranic je "předpokladem pro Evropu bez
vnitřních hranic". Rovněž je důležité vytvořit správné podmínky pro "špičkové technologie v Evropě" a
nabídnout západnímu Balkánu konkrétní perspektivu EU. Obecným cílem rakouského předsednictví je
"budovat mosty" v zájmu Evropanů a EU. Mnozí členové EPP, ECR, EFDD a ENF přivítali program
předsednictví, zatímco poslanci EP z levé strany politického spektra projevili obavy ohledně řešení
migrace a sociální politiky. Debata o migraci byla rozdělena (ALDE, S & D, Zelení, pozoruhodně GUE)
na kritiku přístupu ČS, popsanou předsedou ALDE Verhofstadtem jako „Ne v mém dvorku“ a těch (ECR,
EFDD, NFE), kteří vidí Dublin nebo dokonce i Schengen jako neúspěšné politiky patřící do minulosti.
Premiér Kurz se zavázal pracovat na Evropě bez vnitřních hranic. Web předsednictví: parlamentní
dimenze, Obecně, k prioritám a vládní dimenzi zde.
500 MILIONŮ EUR NA VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ UPRCHLÍKŮ V TURECKU: poslanci schválili dne 4. 7. 2018 návrh
opravného rozpočtu od EK - k pokračování vyplácení platů 5 000 učitelům, kteří poskytují vzdělání
v Turecku více než 300 000 uprchlickým dětem, aby bylo zajištěno, že vzdělávání dětí bude
pokračovat bez přerušení. Návrh se týká pokrytí první platby 500 mil. (kromě 50 mil. EUR již
vyčleněných na tento účet v rozpočtu na humanitární pomoc - 3 miliardového rozšíření nástroje pro
uprchlíky v Turecku (FRT) – EU již dostála svému závazku poskytnout prostřednictvím nástroje pro
uprchlíky v Turecku 3 miliardy EUR na roky 2016 a 2017, přičemž veškeré prostředky byly
naprogramovány, přiděleny na závazky a smluvně navázány před koncem roku 2017. První tranše
nástroje, který byl zřízen v roce 2016, se skládala z 1 miliardy EUR z rozpočtu EU a 2 miliard EUR, jež
tvořily příspěvky ČS. EK navrhuje pokračovat v tomto mechanismu, aby úspěšná a efektivní činnost
nástroje pro projekty přínosné pro uprchlíky v Turecku mohla pokračovat.). EK dne 14. března 2018
změnila své rozhodnutí o nástroji pro uprchlíky v Turecku a vyčlenila na tento nástroj (v souladu
s prohlášením EU a Turecka ze dne 18. března 2016) dodatečné 3 miliardy EUR (= druhá tranše).
Cílem návrhu opravného rozpočtu č. 3/2018 je zapsat do rozpočtu na rok 2018 k 50 milionům EUR,
které jsou financovány ze stávajícího rozpočtového krytí humanitární pomoci v roce 2018, dalších
500 milionů EUR v prostředcích na závazky jako příspěvek Unie ke druhé tranši v roce 2018 (EK
navrhuje, aby v souladu s článkem 14 nařízení o VFR byly pro financování 243,8 milionu EUR, které
nelze získat pouze z nepřiděleného rozpětí v okruhu 4 (který by měl přispět 256,2 miliony EUR),
použity prostředky z celkového rozpětí pro závazky, EK v rámci návrhu rozpočtu na rok 2019 navrhla
poskytnout další 1,45 miliardy EUR jako příspěvek z rozpočtu Unie na tento nástroj). EP sice
soustavně a důrazně podporuje pokračování nástroje, upozornil ale, že zatím mezi EP a Radou
neproběhla žádná jednání o financování druhé tranše a upozorňuje, že by bývalo vhodné, aby
diskuse o financování druhé tranše proběhla v rámci dohodovacího řízení o rozpočtu Unie na rok
2018. EP také „vyjadřuje hluboké politování“ nad tím, že se na jedné straně nepodílí na přijímání
rozhodnutí o vytvoření a prodloužení nástroje, zatímco na straně druhé jako rozpočtový orgán
rozhoduje o jeho financování z rozpočtu EU. Dále s politováním konstatuje, že EK financování
nástroje v roce 2018 nezahrnula do návrhu rozpočtu na rok 2018 v žádné fázi příslušného
rozpočtového procesu (stanoviska EP a Rady k velikosti příspěvku z rozpočtu EU se rozcházejí). EP
dále trvá na tom, aby EK posílila monitorování využívání nástroje pro uprchlíky v Turecku a aby
pravidelně podávala rozpočtovému orgánu dostatečně podrobné zprávy o souladu financovaných
opatření s příslušným právním základem obecně a konkrétně s druhy opatření (uvedenými v čl. 3
odst. 2 rozhodnutí Komise o nástroji pro uprchlíky v Turecku). K Turecku viz mj. OCM 5. 2. 2016, 12. 2.
2016, 2. 12. 2016, 7. 7. 2017.

