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REPORTÉR
Aktuálně, spolehlivě, nezávisle.

Prijaté – neprijaté
Rada sa prekvapivo pri hlasovaní zhodla na väčšine
predložených pozmeňovacích návrhov. Pri následnom
hlasovaní
o pozmenenom
znení
nariadenia
o pohraničnej a pobrežnej stráži hlasovala optická
väčšina ministrov a ministeriek v prospech niekoľkých
zmien predložených Parlamentom. Novinkou
v návrhu bol napríklad spoločný boj proti prevádzacej
činnosti, spolupráca s Europolom a národnými
bezpečnostnými službami.

„Naše koaliční dohoda je nyní stvrzena
společnou fotografií.“

Obrovským šokov bolo zdanlivé prijatie návrhu, kde
sa 20 štátov vyjadrilo k návrhu Komisie spolu so
zapracovanými pozmeňovacími návrhmi Rady a
Parlamentu kladne. Miestnosťou sa niesol potlesk,
ktorý po niekoľkých sekundách vystriedalo
prekvapenie ministrov, predsedníctva a prítomných
poslancov.
Pre prijatie návrhu nebola dosiahnutá kvalifikovaná
väčšina – dvadsiatka štátov hlasujúcich pre návrh
nereprezentovala 65% európskeho obyvateľstva, ale
len necelých 47%. Dôvodom neprijatia návrhu
Parlamentu bol nesúhlas Francúzska, Maďarska a
Švédska a zdržanie Nemecka, Rumunska, Portugalska
a Poľska.
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„Pane kolego, já nevěřím v globální
oteplování.“

Budúcnosť naďalej ostáva v rukách Rady a ďalšie
rokovania môžu ešte priniesť zaujímavé výsledky.
Tímea Červeňová

Lobbista společnosti Facebook vyloučen
z jednání Evropského parlamentu!

Ministr Lotyšska se v průběhu hlasování o návrhu chtěl
ujistit, že jeho volba bude pochopena slovensky i česky
hovořícími kolegy „PRO/PRE návrh!“
Jazykova bariera

Markéta Mlčúchová

Sacharovova cena má překvapivého vítěze
Už od roku 1988 udělují poslanci Evropského parlamentu Sacharovovu cenu za svobodu myšlení osobám a
organizacím, které se zasadily o zlepšení situace v oblasti lidských práv a svobody. Výjimkou nebyl ani letošní rok, kdy
se europoslanci ke svému jednání sešli v Brně. Odlišností oproti minulým ročníkům byl fakt, že letos bylo ocenění
uděleno už 21. září, nikoli až 10. prosince, jak je tomu tradičně u příležitosti výročí podepsání Všeobecné deklarace
lidských práv.
Jako první představila svého kandidáta frakce EPP, podle které měl ocenění vyhrát místopředseda vlády České
republiky Pavel Bělobrádek za to, že akcentuje význam lidských práv ve srovnání s právy zvířat. Druhého kandidáta
navrhli europoslanci za ECR a jednalo se o E – team, což je skupina, která chodí do válečných zón a upozorňuje na
zločiny proti lidským právům (například se zapojila v Libyi nebo Jugoslávii). Posledního kandidáta, skupinu Ztohoven,
navrhla frakce ALDE za jejich protest vůči prezidentu České republiky Miloši Zemanovi, kdy její členové na Pražském
hradě vyvěsili místo standardy červenpánské spodní prádlo.
Následovalo hlasování, v němž zvítězil Pavel Bělobrádek s dvanácti hlasy následovaný E – teamem s deseti hlasy.
Skupina Ztohoven skončila bez jediného hlasu poslední. Proběhlé hlasování bylo zpochybněno členy frakce ECR, kteří
si vynutili hlasování jmenovité. To skončilo opět ve prospěch Pavla Bělobrádka, který získal osmnáct hlasů a E – team
jen hlasů deset.
Hlasování tak skončilo opravdu překvapivým výsledkem. Předseda Evropského parlamentu Tomáš Madleňák jej
komentoval slovy: „Za zmínku opravdu stojí to, že se socialisti spojili s lidovci a volili někoho, jako je Bělobrádek, a
pak také to, že ECR se snad nejvýrazněji zasazovala o Evropu a její hodnoty.“
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Jan Jakovljevič

