O ČEM SE MLUVÍ: STRUČNÝ TÝDENNÍ VÝBĚR UDÁLOSTÍ EU
pátek, 14. prosince 2018 /III.
jednání pléna Evropského parlamentu, Štrasburk

Kancelář Senátu PČR
Oddělení pro EU

Určeno pro potřebu
senátorek
a senátorů

Všechny stručné
týdenní výběry
událostí EU
naleznete zde.

Modrý, podtržený
text značí hyperlink
s odkazem
na zmiňovaný
dokument.

Podrobné zápisy
z jednání na
vyžádání.

Zpracovala:
Terezie Písařová
Zástupkyně při
Evropském parlamentu
mobil:
CZ +420 731 124 389
BE +32 (0) 460 961 731
E-mail:
pisarovaT@senat.cz

Usnesení o ZHODNOCENÍ POSLEDNÍHO VÝVOJE V SOUVISLOSTI S DOHODOU O PŘIDRUŽENÍ MEZI EU A
UKRAJINOU, která vstoupila v platnost v roce 2017: poslanci EP uznali pozitivní reformní cestu
Ukrajiny, odsoudili výstavbu Nord Stream 2 (viz OCM 6. 7. 2018, 8. 4. 2016, 18. 5. 2016),
Ukrajina hraje klíčovou roli v evropské energetické síti, poslanci odsoudili výstavbu plynovodu,
který obchází Ukrajinu "protože je to politický projekt, který představuje hrozbu pro evropskou
energetickou bezpečnost". Vyzývají, aby byla výstavba zrušena. EP odsoudil také agresi Ruska v
Kerčském průlivu - poslanci požadují propuštění všech ukrajinských plavidel a námořníků.
Poslanci jsou vážně znepokojeni tím, že napětí může představovat pokus o připojení ukrajinských
suverénních práv v Azovském moři. Rusko proto musí zaručit svobodu plavby přes Kerčskou úžinu
a Azovské moře. Usnesení vyzývá EU a její ČS, aby zavedly cílené sankce proti Rusku, pokud
nebudou ukrajinští vojáci propuštěni a pokud dojde k dalšímu vojenskému eskalaci. Usnesení dále
zdůrazňuje, že Ukrajina by měla upřednostňovat boj proti korupci, řešit problémy s mocí
oligarchie a pokračovat v reformách decentralizace. Poslanci vyjadřují politování nad tím, že
stávající soudní systém je stále neúčinný, korupční a politicky závislý.
SACHAROVOVA CENA UDĚLENA OLEHU SENCOVOVI: EP dne 12. 12. udělil již třicátou Sacharovovu
cenu za svobodu myšlení (podporu lidských práv a svobody projevu) ukrajinskému filmovému
režisérovi, který je držen v ruském vězení na Sibiři - v srpnu 2015 byl odsouzen na 20 let za
(údajné) plánování teroristických útoků. „Oleh Sencov byl nominován za svůj pokojný protest
proti ilegální okupaci Krymu. Rovněž za svou odvahu, odhodlání a přesvědčení podporovat
lidskou důstojnost, demokracii, vládu práva a lidská práva. To jsou hodnoty, na nichž je
vybudována i naše Unie a které tento Parlament chrání, hájí a podporuje. A bude v tom
pokračovat zejména ve světle včerejšího hrozného útoku. Sencovova hladovka a odvážný
občanský postoj z něj udělaly symbol boje za propuštění politických vězňů držených v Rusku i po
celém světě,“ uvedl předseda EP Tajani, kdy také připomněl úterní střelbu na vánočním trhu ve
Štrasburku (EP za oběti také držel minutu ticha). Již pět držitelů Sacharovy ceny zároveň
obdrželo Nobelovu cenu za mír. O laureátech Sacharovovy ceny rozhoduje předseda EP a
předsedové politických skupin, letos vybírali mezi Sencovem, 11 nevládními organizacemi
působícími ve Středozemním moři (kde organizují od r. 2015 humanitární operace na
záchranu uprchlíků a migrantů) a Násirem Zifzáfím, (vůdcem masových protestů hnutí Hirak
v Maroku). Laureát dostane rovněž finanční podporu ve výši 50 tis. €.
Závěrečná zpráva dočasného zvláštního VÝBORU PRO TERORISMUS TERR (schválená plénem dne
12. 12., viz OCM 7. 7. 2017) obsahuje konkrétní doporučení pro novou unijní strategii jak potírat
radikalizaci, zlepšit sdílení informací mezi bezpečnostními složkami, podporu obětem
terorismu, lepší spolupráci mezi zpravodajskými službami, sledování finančních toků
terorismu i nenávistných kazatelů i posílení role evropských organizací Europol, Eurojust (jako
informačních centrál), Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů
v prostoru svobody, bezpečnosti a práva („eu-LISA“). Zpráva cituje mj. ze zprávy Europolu o
vývoji terorismu v EU za rok 2018 (TESAT): žádná z hlášených aktivit v žádné teroristické
kategorii nebyla tak smrtící a neměla takový dopad na společnost jako celek jako akce spáchané
džihádistickými teroristy. TERR uvádí, že ČS čelí také rostoucí hrozbě krajně pravicového
násilného extremismu, neofašistického a neonacistického násilí. Upozorňuje na problémy se
sociální a kulturní integrací migrantů a uprchlíků do evropských společností, které vyžadují
posílené, konkrétní a cílené investice zaměřené na sociální začlenění – neexistují ale žádné jasné
metodické postupy pro měření účinnosti projektů předcházení radikalizaci a boje proti ní. Zpráva
dále upozorňuje na neexistenci minimálních norem/společných pravidel pro bezpečnost průkazů
totožnosti občanů EU a jejich rodinných příslušníků, využívajících práva volného pohybu
(zajištěné falešné dokumenty), poukazuje na financování terorismu a nutnou konfiskaci majetku
získaného z trestné činnosti (velmi účinný nástroj boje proti zločinu a terorismu). V další části se
věnuje ochraně kritické infrastruktury, podomácku vyrobeným prekurzorům výbušnin,
upozorňuje na situaci a radikalizaci ve věznicích. V doporučeních vyzývá Radu, aby zachovala
funkci koordinátora EU pro boj proti terorismu; EK, aby byla ČS nápomocna při vytváření
harmonizovaných systémů klasifikace pro rozlišení vysoce/středně/nízkorizikových navrátilců.
Frontex má prodloužit uchovávání osobních záznamů podezřelých osob z 90 dnů na 3 roky (jak je
uchovává Europol a Eurojust). TERR vybízí k posílení spolupráce se Střediskem excelence NATO
v chemické, biologické, radiologické a jaderné oblasti. Vyzývá k vytvoření evropského Centra
excelence pro předcházení radikalizaci (CEPR, nástupce sítě pro zvyšování povědomí
o radikalizaci RAN). ČS vybízí, aby hledaly možnosti, jak zajistit, aby střediska náboženské úcty,
vzdělávání a náboženské výuky a charitativní činnosti, jakož i kulturní sdružení a nadace a další
podobné subjekty, předkládaly podrobné údaje o zdrojích jejich prostředků a o jejich rozdělování,
a to jak v rámci EU, tak za jejími hranicemi a vyzývá ČS, aby zakázaly financování ze třetích zemí,
které se staví proti demokracii, právními státu a lidským právům.

