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Nezávislost Parlamentu v ohrožení?

Aktuálne, spoľahlivo, nezávisle.
Škandál: Diskriminácia ministra
predsedom Rady EÚ !
Minister Írska Gregor Pavel Gejdoš má vážne podozrenie
z neobjektívneho správania a rozdielneho prístupu k jednotlivým
zástupcom členských krajín. Írsky minister nechápe neopodstatnené
konanie pána Hamana, ktorý ako predseda Rady EÚ nevyzval pána
ministra, aby predstavil svoje stanovisko a návrhy počas rokovania
týkajúce sa tabakovej smernice. Ide o cielenú diskrimináciu alebo je
pán Haman nespôsobilý vykonávať funkciu predsedu Rady EÚ?
autor: Andrea Klimčová

Skupina ministrů České republiky, Holandska,
Lotyšska a Slovinska zasedajících v Radě EU
nečekaně vtrhla do Evropského parlamentu na
jednání
o tabákové
směrnici.
Místopředsedkyně EP rázně zasáhla a udělila
ministrům napomenutí - podobné chování je
nepřípustné, protože může vyvolat spekulace
o nezávislosti Evropského parlamentu. Vzniká
podezření, že je orgán reprezentující na
evropské úrovni hlas lidu ovlivňován ministry
zastupujícími národní zájmy.
autor: Kateřina Šustrová

Představujeme místopředsedy
Dominik Oravec
Silvia Boďová
Místopředsedkyně Evropského parlamentu
pochází z Finska, kde jako první žena
v historii působila v roli ministryně zahraničí.
Je velkou bojovnicí za rovnoprávné
postavení žen v politice a v Evropském
parlamentu přesedá ženskému klubu. Ve své
domovině se naučila lásce k saunování, které
pravidelně
praktikuje
i
v Bruselu
a Štrasburku. Proslýchá se, že se ráda účastní
neformálních jednání v bazénech, saunách
a wellness centrech.
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Místopředseda Evropské komise pro digitální a
jednotný trh je občanem Velké Británie, kde
vystudoval prestižní Oxfordskou univerzitu.
Jeho spolužákem byl současný předseda
Evropského parlamentu Jan Míča, i proto tyto
instituce pojí nadstandardní vazby. Začínal
v Buckinghamském paláci jako odborník na
protokol, dodnes si potrpí na výsadu králů –
přesnost a dochvilnost. Ministři a poslanci na
modelovém zasedání by proto měli být
obezřetní, protože místopředseda Oravec je
stále ve střehu.
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Zadržaný kontraband
Pracovníci colného úradu v Lotyšsku
zadržali rekordné množstvo, až 3
tony pašovaných cigariet počas
colnej kontroly na jednom z hlavných
ťahov do Rigy. Zadržané vozidlo malo
bieloruské evidenčné čísla. Balíčky
cigariet boli písané v nemeckom
jazyku, vyšetrovatelia sa preto
domnievajú, že tento kontraband bol
smerovaný do Nemecka, cez ktoré
mohol nasledovne smerovať aj do
Rakúska. Je to už druhý úspech v
krátkej dobe, kedy colné inštitúcie
spolu s vyšetrovateľmi v členských
štátoch EÚ prekazili pašerákom plány
v prevoze nelegálnych cigariet na
európsky trh. Prvý úspech bol
odhalenie dvoch tunelov, ktorý sa
podaril slovenským vyšetrovateľom.

Zrušenie roamingu – prehlbovanie delenia na
Sever a Juh?
Hoci Americká občianska vojna sa skončila pred viac než 150 rokmi,
rozdiely medzi severnými a južnými štátmi sa zväčšujú – tento krát však
v EÚ. Nariadenie o postupnom zrušení roamingu, ktoré bolo dnes
predstavené podpredsedom EK Oravcom počas zasadania
v Trenčianskych Tepliciach, môže prekvapivo tieto rozdiely ešte vyostriť
– varujú Európski regulátori elektronických komunikácií. Na prvý pohľad
vábivé zníženie cien pri volaní v zahraničí totiž môže podľa ich analýzy
spôsobiť, že poskytovatelia telekomunikačných služieb si tieto straty
budú musieť kompenzovať zvýšením cien domácich hovorov. Inými
slovami, na lacné hovory cestujúcej elity sa možno budú musieť
poskladať bežní necestujúci občania. Najvýraznejšie by to mohli pocítiť
práve obyvatelia štátov Južnej Európy, ktorí cestujú najmenej. Práve pre
nich by sa preto ceny mohli zvýšiť najviac. Kým priemerný Grék totiž
strávi z zahraničí za rok iba jediný deň, priemerný obyvateľ Luxemburska
až takmer štyri týždne. Na mieste je teda otázka, či zrušenie
roamingových poplatkov, ktoré navyše klesajú i bez umelých regulácií,
nemôže ohroziť Európsku myšlienku ďalším vyostrením konfliktu medzi
takzvaným jadrom a perifériou EÚ.
autor: Tomáš Madleňák
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Jedovaté cigarety v Lotyšsku
Pašované cigarety, ktoré dnes ráno
zadržali colné úrady v Lotyšsku boli
podrobené chemickej expertíze. Jej
výsledky odhalili vysokú koncentráciu
dechtu, ktorý je jednou z hlavných
príčin rakoviny spôsobenej fajčením.
Táto koncentrácia sa pohybuje na
úrovni 17 mg dechtu na cigaretu, čo
je vysoko nad úrovňou stanovenou
Európskou úniou v r. 1994 na úrovni
10mg na cigaretu. V súčasnosti sa
Rada Európskej únie a Európsky
parlament zaoberajú smernicou
regulujúcou tabakové výrobky, preto
sa otvára otázka, akým spôsobom
chce Európska únia riešiť prienik
nekvalitných a škodlivých cigariet,
ktoré prenikajú do Európskej únie
nelegálnym spôsobom.
autor: Martin Vereš

„Nebraňme členským štátom robiť to, v čom sú dobré!“
Martin Vereš, zástupce Philip Morris

Jednotné obaly sú problém
Téma harmonizácie obalov, ktorá je súčasťou návrhu smernice
odznela na včerajšom rokovaní inštitúcií, zaujala viacerých
ministrov z členských štátov EÚ. Kým nemeckého ministra ĽosBožika zaujal predpoklad komisie, že zväčšenie výstrah na
obaloch bude viesť k zníženiu spotreby, grécka ministerka
Jaďuďová má obavy, že prípadná harmonizácia by vytvorila
priestor pre nárast nelegálneho obchodu s tabakovými
produktmi. Maďarská delegácia zastúpená ministerkou
Homolovou položila komisárke Netukovej otázku, či nie je
jednoduchšie rovno zaviesť celkový zákaz používania a predaja
tabakových výrobkov, namiesto regulácie, ktorej dopady sú v
rovine odhadov a dohadov.
autor: Martin Vereš

