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Aktuálně, spolehlivě, nezávisle.

Kuloárne diskusie sú kľúčom k úspechu
Europoslankyňa za politickú frakciu Obnovme Európu Eva
Valentová je s doterajším priebehom rokovaní spokojná. Ocenila
najmä kuloárne diskusie, kde viacerí poslanci spolupracovali a
navzájom sa snažili dohodnúť. Práve kuloárne jednania sú podľa
nej kľúčové pre úspech a presadenie agendy jednotlivých
politických frakcií.
S týmto názorom sa stotožňuje aj Tomáš Čorej z politickej frakcie
Progresívna aliancia socialistov a demokratov. Podľa neho boli
diskusie veľmi vecné, kultivované. Poslanci sa zároveň učia
počúvať svojich oponentov a navzájom sa dohodnúť.
Eva Valentová dodáva, že počas samotných rokovaní v pléne je
zložité zastávať centristickú pozíciu, naopak, názory na kraji
politických spektier je možné vyargumentovať aj na základe
ideológie a nielen faktov.
Veronika Oravcová

Lingvistické okénko redakce
Jednání
Evropského
parlamentu
nepřinášejí jen tvrdé názorové střety
mezi jednotlivými europoslanci. Během
včerejšího programu jsme byli svědky
také vtipných momentů, které vyvolal
Jakub Martinek, europoslanec za ID, při
projednávání pozměňovacích návrhů
ke směrnici o pracovních podmínkách.
Když pan europoslanec komentoval
jednotlivé návrhy, hodnotil je slovy,
jestli podle něj kouří dobře nebo špatně.
Jak řekl předseda české Poslanecké
sněmovny Radek Vondráček v jedné
nejmenované televizní diskusi, „tento
termín se tak zaužíval, až se začal
používat“, což vyústilo v to, že
terminologii europoslance Martinka
převzali i jeho kolegové napříč
politickým spektrem.
Na závěr se našim europoslancům (a
samozřejmě také ministrům v Radě EU)
sluší popřát, aby jim i v poslední den
jednání návrhy dobře kouřily a aby byla
přijata legislativa, která bude dále
zlepšovat životní podmínky v EU.

Lobistka: „Náš boj ešte neskončil“
Návrh, s ktorým uspela lobistka Karolína Myšková v
Európskom parlamente, neprešiel Radou EÚ. V návrhu
nariadenia o obchodovaní s tovarom, ktorý môže byť použitý
na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo kruté
zaobchádzanie, požadovala rozšíriť zákaz vyvážania tovaru
do troch krajín. Ide o Mexiko, Filipíny a Uzbekistan, kde sa
dohoda o zákaze mučenia nedodržiava, naopak, praktiky
mučenia v týchto krajinách narastajú.
Podľa Karolíny Myškovej z Amnesty International je preto krajne nezodpovedné, aby bol tovar, ktorý na
účely mučenia môže byť použitý, bol do týchto zemí i naďalej vyvážaný. Je preto sklamaná, že Rada zvrátila
rozhodnutie Parlamentu a tieto tri krajiny ponechala na zozname krajín, do ktorých sa takýto tovar vyvážať
smie. Rada však verí, že tieto krajiny majú nádej na zlepšenie a postupne opustia praktiky mučenia.
Karolína Myšková však dúfa, že tieto krajiny v ďalšom čítaní nariadenia dostanú stopku.
Veronika Oravcová

Ministři v Radě EU přijali návrh o mučení
Po dlouhé a opravdu velmi svérázné debatě přijali ministři
členských států EU předložený návrh nařízení, které
reguluje obchod se zbožím, které by mohlo být použito
k mučení. S tímto schválením návrhu však nesouhlasí celá
Rada a vyskytují se zde hlasy, které zpochybňují nejen
návrh samotný, nýbrž také demokratičnost průběhu
jednání.
Podle lucemburského ministra Daniela Farkaše bylo včera proběhlé jednání takové jiné. „Odcházíme z něj
s takovými smíšenými pocity, a to proto, že nedopadlo asi ani úplně dobře ani špatně. Probíhaly různé
kontroverze a debata se ubírala jiným směrem, než jakým se mohla ubírat,“ uvedl lucemburský ministr,
podle kterého se ale i přes kontroverzní debatu podařilo vyfiltrovat relevantní fakta, pročež není výsledný
návrh tak špatný a Lucembursko s ním je celkem spokojené.
Maďarský ministr Leon Tóth považuje včera proběhlé jednání za frašku. „Naprostá většina pozměňovacích
návrhů, které jsme řešili, byly nekonstruktivní a mimo téma a já proto pochybuju o duševním zdraví
některých ministrů,“ uvedl Tóth, který schválení návrhu podporuje, protože maďarští občani považují za
velmi důležité, aby se směrnice řešila.
Dle vyjádření švédského ministra Ondřeje Meda, utíkalo včerejší jednání od pointy a de facto nebylo možné
pořádně navázat na nějaké rozumné body. „Až ke konci jsme se dostali k rychlému hlasování, kdy většina
ministrů jen automaticky zvedala ruku s hlasovací kartičkou,“ řekl Med, jenž je spokojený s tím, že byl
návrh nakonec přijat a souhlasí i s jeho podobou. „Závěr dnešního jednání byl podle mě takovým malým
zázrakem,“ uzavírá švédský ministr.
S návrhem naopak zásadně nesouhlasí ministr za Francii Jan
Štěpánek, podle kterého byla při jednání pošlapána demokracie a
porušován jednací řád, pročež není možné jeho výsledek brát
nikterak vážně a souhlasit s tím, že návrh prošel. S názorem
francouzského ministra se ztotožňuje také ministr za Portugalsko
Denis Hradil, podle kterého není možné se schválením návrhu
souhlasit, protože neobsahuje některé zásadní předměty a
zůstává v něm celá řada nedořešených sporných bodů.
Jan Jakovljevič

