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Aktuálně, spolehlivě, nezávisle.

S odborníkom o agende
Pred zahájením oficiálnych rokovaní inštitúcií mali ministri
a poslanci možnosť vypočuť si expertnú prednášku
k prerokovávaným problematikám. Agendu rokovaní im
komplexne predstavil Martin Hrabálek, odborník z Fakulty
regionálneho rozvoja a medzinárodných štúdií Mendelovej
univerzity. Jeho prednáška vyvolala živú diskusiu, ktorá
zachádzala do detailov právomocí agentúry FRONTEX a
práva byť zabudnutý, v spojitosti s agendou GDPR.

Jak proběhlo první jednání v Radě
Evropské unie?
Ministr Estonska našel nesrovnalosti hned po
předložení nařízení o ochraně údajů komisařem
Hamanem a okamžitě předložil první pozměňovací
návrh. Velkou část jednání ministři řešili finanční
otázky a dopady návrhu na rozpočet. Ministr Lotyšska
vyjádřil solidaritu s Řeckem a zároveň zdůraznil svůj
nesouhlas se zavedením povinného inspektora.
Dopolední rokování ukončil ministr Dánska výzvou
pro všechny ostatní ministry.
„Musíme začít dávat myšlenky na papír a musíme
jednat. Já Vás vyzývám k jednání.“

Tímea Červeňová

Byl podpořen ministrem z Estonska a tím bylo
dopolední jednání ukončeno. Uvidíme, co přinesou
odpolední hodiny a jakým směrem se jednání v Radě
bude dále ubírat.

„Lidé ty informace o EU prostě nechtějí,
nezajímá je to“
Angelika Gergelová z Brněnského Eurocentra se
v průběhu strukturovaného dialogu skepticky vyjádřila
k zájmu široké veřejnosti o informace týkající se
Evropské unie.
Markéta Mlčúchová
Markéta Mlčúchová
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Nové nariadenie vyvoláva pochyby
Viac „ľudských práv“ v nariadení
Európska komisárka Silvia Boďová predstavila Európskemu parlamentu
nariadenie, upravujúce vznik Európskej agentúry pre pohraničnú a
pobrežnú stráž (FRONTEX).

Europoslanci zahájili jednání
o Frontexu

Návrh už od počiatku vyvoláva značné pochyby ohľadne dodržiavania
základných ľudských práv. Komisia v úvode nariadenia komplexne
opisuje situáciu migrantov a vysvetľuje ju veľmi citlivo, avšak v
najnovšom znení nariadenia sa dodržiavanie ľudských práv a slobôd
uvádza len minimálne.

Nejočekávanější bod brněnského setkání
začal. Europoslankyně a europoslanci totiž
právě dnes začali probírat problematiku návrhu
o evropské pohraniční a pobřežní stráži. Už
před jednáním bylo jasné, že v jednacím sále
bude atmosféra značně houstnout, což se i
stalo.

Podľa názoru zástupcu Amnesty International, ktorý je osobne
prítomný na rokovaniach inštitúcií v Brne, je potrebné častejšie
zdôrazňovať dôležitosť ľudských práv v znení nariadenia o európskej
pohraničnej a pobrežnej stráži, aby sa tak čiastočne vylúčila možnosť
ich prehliadania.
Odpoveď na otázku či sa členovia inštitúcií budú zaoberať
odporúčaním zástupcu Amnesty International, sa dozvieme v priebehu
nastávajúcich rokovaní.

Tímea Červeňová

Představujeme Vám euro
komisařku, slečnu Silviu
Boďovou spolu s Riou
Struhárikovou v čase
neformálního jednání.
Markéta Mlčúchová
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Na samém začátku jednání podrobně
představila komisařka Silvia Boďová návrh
vytvořený Evropskou komisí. Následovala
rozprava, kdy jednotlivé frakce nejprve
představily
svá
stanoviska
k řešené
problematice a poté měli prostor jednotliví
europoslanci, aby jednak vysvětlili, co se jim na
návrhu líbí nebo nelíbí, a jednak také aby se
doptali komisařky na reálie s návrhem spojené.
V průběhu rozprav například padla otázka, jestli
by stráž nějakým způsobem koordinovala své
aktivity se Severoatlantickou aliancí a jestli by
mezi těmito dvěma organizacemi nedocházelo
k duplikování pravomocí, což se podle
komisařky nestane, protože je to zcela jiná
organizace. Dále se také řešila formulace
„spolupráce v dobré víře“, která vyvolala řadu
nejasností a přivedla rozpravu k dotazu, zda by
neparticipující členský stát byl nějakým
způsobem sankcionován. Podle Boďové prý
Evropská komise sankce neřešila, jelikož
spoléhá, že se státy zapojí.
Za největší problém, který na návrhu
europoslanci shledali, patřilo pravděpodobně
omezení suverenity jednotlivých členských
států. Podle této skupiny poslanců by bylo
mnohem lepší, kdyby nová pohraniční a
pobřežní stráž mohla zasahovat na území
členského státu jen na základě jeho pozvání.
Bude velice zajímavé, jakým směrem se budou
jednání dále ubírat.
Jan Jakovljevič

