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-2TISKOVÁ ZPRÁVA K JEDNÁNÍ SENÁTNÍHO VÝBORU
PRO ZÁLEŽITOSTI EU 14.6.2006 NA TÉMA
ZAČLENĚNÍ ČR DO SCHENGENSKÉHO PROSTORU
(14.6.2006)
Dne 14.6.2006 proběhlo celodenní výjezdní zasedání senátního Výboru pro
záležitosti EU věnované jedné z nejdůležitějších změn, které nás v souvislosti s
členstvím v Evropské unii v relativně blízké době čekají. V době mezi vstupem do
Unie v předloňském roce a přijetím společné evropské měny je třeba ještě učinit
důležitý krok k usnadnění volného pohybu osob. Ten, kdo často cestuje do zahraničí,
je totiž dnes nezřídka konfrontován s dlouhými čekacími lhůtami na hranicích. Těmto
zatěžujícím procedurám by měl být učiněn konec v momentu, kdy Česká republika
vstoupí do tzv. schengenského prostoru. K tomu by mělo dojít na podzim příštího
roku.
Vyhodnocení kroků, které ČR již učinila, a vymezení úkolů, jež ještě musejí být
splněny, byla zasvěcena většina jednání, které senátoři vedli z odborníky
zastupujícími gestora této problematiky, tedy Ministerstvo vnitra ČR. PhDr. Tomáš
Haišman a Ing. Jiří Čelikovský představili současný stav jednání a pojmenovali
problémy, s nimiž se při své práci setkávají.
Závažnou otázkou související se schengenským systémem je ovšem také sdílení
citlivých informací o občanech mezi jednotlivými členskými státy: Tento pohyb dat
vyžaduje dostatečné garance ochrany těchto údajů. Proto se jednání, které vedl
předseda senátního evropského výboru MUDr. Luděk Sefzig, zúčastnili také zástupci
Úřadu na ochranu osobních údajů, včetně jeho předsedy RNDr. Igora Němce.
Jednání vyhodnotili jeho účastníci pozitivně – kromě vzájemného informování se
zástupci legislativy a exekutivy dohodli na konkrétních krocích, které je třeba v
nejbližší době učinit. Senátoři mohou úspěchu jednání o začlenění do
schengenského systému napomoci jak aktivním podílem na zákonodárné činnosti,
tak při diskusích se zástupci jiných členských států EU, jejichž souhlas je
předpokladem našeho včasného a bezproblémového zapojení do schengenského
systému včetně odstranění oněch výše zmíněných kontrol na hranicích s našimi
sousedy.
Výbor pro záležitosti Evropské unie, 14. června 2006
Senát
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PRO ZÁLEŽITOSTI EU 21.6.2006
(21.6.2006)
Senátní Výbor pro záležitosti EU je společně s hospodářským výborem nejčastěji
jednajícím orgánem Senátu. Jeho úkolem je přiblížit rozhodování v EU blíže
občanům důslednou kontrolou Vlády ČR, jejíž zástupci na půdě legislativního orgánu
EU, tedy Rady ministrů rozhodují. Proto bývá jednání Výboru čas od času přenášeno
i veřejnoprávním zpravodajským kanálem ČT24.
Ve středu 21.6.2006 se Výbor setkal k diskusi nad dvěma zajímavými evropskými
dokumenty. K prvnímu z nich, kterým bylo strategické sdělení z pera Evropské
komise adresované summitu hlav členských států Unie pod názvem „Program pro
občany - Dosažení výsledků pro Evropu“, přijal Výbor na návrh svého předsedy
MUDr. Luďka Sefziga následující doporučení. Oficiálním postojem se usnesení stane
poté, co jej přijme plénum Senátu:
Senát PČR
- vítá aktivity Evropské komise směřující k předložení efektivních a praktických
odpovědí na otázky, jejichž zodpovězení občané členských států od Evropské unie
očekávají;
- konstatuje, že úsilí soustředěné do několika klíčových oblastí může přinést více
užitku než snaha zasahovat do širokého spektra záležitostí bez dostatečného
kompetenčního zmocnění;
- vnímá společně s Evropskou komisí, že dokončení jednotného vnitřního trhu s
jasnými a všeobecně dodržovanými pravidly fungování představuje jednoznačnou
prioritu dalšího směřování evropské integrace; v této souvislosti Senát považuje
jakékoli podněty směřující k novým formám daňové zátěže popř. snahy o unijní
harmonizaci ve sféře přímých daní za faktory, jejichž uskutečnění by mohlo vést k
ohrožení růstu a snížení konkurenceschopnosti v Evropské unii;
- vyzývá ke střízlivému postupu při zajišťování společných sociálních standardů v EU
legislativní cestou i metodou otevřené koordinace. Toto úsilí nemůže omezovat
základní svrchovanost členských států při určování vlastní hospodářské a sociální
politiky;
- domnívá se, že případnému využití přechodových klauzulí dle čl. 42 Smlouvy o EU
a čl. 67 odst. 2 Smlouvy o založení ES v oblasti právní úpravy prostoru svobody,
bezpečnosti a spravedlnosti nezbytně musí předcházet důkladná diskuse se zástupci
národních parlamentů, a to s ohledem na závažnost změn, které může takovýto krok
přinést ve sféře trestněprávní a související regulace;
- souhlasí s přesvědčením vyjádřeným ve sdělení Evropské komise: otevřenost
rozhodovacího procesu, snižování byrokratické zátěže a dodržování principu
subsidiarity je třeba uvést do praxe prostřednictvím důsledného využití možností,
které se nabízejí na základě ustanovení existujících zakládacích smluv.

-4Dalším materiálem projednávaným na schůzi Výboru byl návrh nařízení Evropského
parlamentu a Rady o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. K
tomuto textu přijal Výbor na návrh senátorky MUDr. Aleny Venhodové následující
doporučení pro plénum Senátu:
Senát PČR
- se domnívá, že pružnější nastavení podmínek pro čerpání prostředků z již
existujících strukturálních fondů (zejména Evropského sociálního fondu) může vést k
dostatečně efektivnímu způsobu řešení aktuálních globalizačních výzev;
- sdílí kritické podněty, které vůči aktuální podobě návrhu nařízení vznáší vláda ČR,
přičemž konstatuje, že:
již vzhledem k dodatečným nákladům spojeným s administrací prostředků (srov. tzv.
technickou pomoc EK v čl. 8 nařízení) je třeba důkladně zvážit skutečnou potřebu
zřízení nového fondu;
by mělo být jasněji prokázáno, zda se návrh na zřízení fondu ve skutečnosti
nestřetává s úsilím o posílení vnitřní a vnější konkurenceschopnosti evropské
ekonomiky, a zda garantuje rovný přístup k pracovníkům postiženým dopady změn
ve struktuře světového obchodu;
doporučuje k dalšímu přezkoumání, zda návrh nařízení koresponduje se zájmy všech
(zvláště nových) členských zemí, a v této souvislosti doporučuje přezkoumat
zejména způsob nastavení kvalifikačních kritérií pro čerpání pomoci z prostředků
fondu tak, aby nezvýhodňoval pouze vybranou skupinu zemí;
s ohledem na rozdělení kompetencí mezi jednotlivými úrovněmi rozhodování je
vhodné zajistit, aby se distribuce finančních prostředků z fondu nestřetávala v
případě jeho zřízení s vnitrostátními nástroji politiky zaměstnanosti.

Výbor pro záležitosti Evropské unie, 21. června 2006
Senát
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-6VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
UZNALA NEZÁVISLOST ČERNÉ HORY
(12.6.2006)

Vláda České republiky přijala následující deklaraci:
Deklarace České republiky o uznání Republiky Černá Hora
Česká republika, respektujíc výsledky referenda v Černé Hoře ze dne 21. května
2006 a vyhlášení nezávislosti Republiky Černá Hora ze dne 3. června 2006,
slavnostně prohlašuje, že uznává nezávislost a svrchovanost Republiky Černá Hora
ode dne tohoto vyhlášení. Česká republika vítá vznik Republiky Černá Hora a její
začlenění do mezinárodního společenství. Věří, že se Republika Černá Hora stane
jeho aktivním členem a bude vždy na mezinárodním poli důsledně obhajovat principy
míru, stability a demokracie. Česká republika postupovala při uznání Černé Hory v
koordinaci s ostatními členskými státy Evropské unie. Ministři zahraničních věcí zemí
EU přijali na jednání Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy v Lucemburku
dne 12. června 2006 rozhodnutí umožňující členským státům EU rozvíjet své vztahy
s Republikou Černá Hora jako se suverénním, nezávislým státem.
V nejbližších dnech dojde k navázání diplomatických styků mezi Českou republikou a
Republikou.
Úřad vlády ČR, MZV ČR
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-8PROHLÁŠENÍ MZV ČR K VYHLÁŠENÍ NEZÁVISLOSTI ČERNÉ HORY
(5.6.2006)
V reakci na prohlášení černohorského parlamentu Česká republika vítá samostatnou
Republiku Černá Hora jako plnoprávného člena mezinárodního společenství a je
připravena iniciovat vnitrostátní procedury k jejímu právnímu uznání a k navázání
diplomatických styků.
MZV

-9PROHLÁŠENÍ MZV ČR K SUMMITU EU-USA
(21.6.2006)

Ministerstvo zahraničí vítá závěry vídeňského summitu EU – USA a oceňuje
schopnost obou stran dosáhnout konsensu v aktuálních mezinárodních otázkách.
MZV velmi pozitivně hodnotí fakt, že během summitu byl zohledněn požadavek
českého ministra zahraničí Cyrila Svobody a obě strany diskutovaly vízovou
asymetrii mezi některými členskými státy EU a USA.
Prezident Bush a představitelé EU se shodli na tom, že bezvízový styk mezi všemi
členskými státy EU a USA jsou cílem obou stran. Summit EU-USA také ostře
odsoudil současnou situaci v oblasti lidských práv na Kubě a vyzval kubánskou vládu
k okamžitým krokům k nápravě.
MZV ČR
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