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Ivan Štefanec: Ste flexibilnejší ako
Europarlament
Europoslanec zavítal dnes na záverečný deň modelového
zasadnutia európskych inštitúcií v Trenčianskych Tepliciach.
S ministrami a poslancami rozoberal súčasné problémy, ktoré sú
najpálčivejšie v rámci Európskej únie. Najaktuálnejším
problémom je situácia migrantov, kde poznamenal momentálnu
nereálnu akcieschopnosť EÚ. Za najväčšiu výzvu považuje
nezamestnanosť mladých a navrhuje podporiť rozvoj
a zamestnanosť najmä prostredníctvom odbúravania bariér,
ktoré sú spôsobené v rámci realizácie tretích strán. Poslancov
a ministrov zaujímalo, či sa stávajú situácie v reálnom
europarlamente, ak poslanci EP nevedia o čom hlasujú.

Neformální jednání
evropských institucí
na Peťovke
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Ivan Štefanec o Ukrajine: Je to
téma,
ktorá
ovplyvňuje
Slovensko. Je potrebná pomoc
prostredníctvom reforiem.
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Ve čtvrtek v podvečerních hodinách se
uskutečnilo neformální zasedání Rady Evropské
unie
a Evropského
parlamentu.
Ministři
a poslanci se sešli v oboře v Peťovke, aby
navázali na předchozí oficiální jednání na půdě
hotelu Most slávy v Trenčianských Teplicích.
Čerstvý vzduch a divoká okolní příroda delegáty
inspirovaly k intenzivním diskuzím a vyjednávání.
Redakce Europského reportéra zaznamenala
v přilehlém lesíku hned několik nečekaných nově
se rodících koalic.
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Občania si počkajú
Po včerajšom hlasovaní v Rade ministrov prešiel prekvapivo
hladko návrh, ktorý efektívne posúva účinnosť nariadenia o
postupnom zrušení roamingu, aj v Európskom parlamente.
Europoslanci tak vyšli v ústrety telekomunikačným
operátorom napriek tomu, že spočiatku sa ostro stavali na
stranu občanov. Tí si na lacnejšie hovory v zahraničí budú
teda nakoniec musieť počkať. Skupiny zastupujúce záujmy
operátorov boli svojim úspechom samé zaskočené – počas
večerného výjazdu v Peťovke sa predstaviteľ BERECu
preriekol, že v úspech tohto pozmeňovacieho návrhu
v Rade ani nedúfal – o to viac musel byť zaskočený dnešným
hladkým úspechom v Parlamente.

Poslední den zasedání delegáti pozorně naslouchají
jejich kolegovi, europosance Igora Štefanca
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citát dne: Poslanec EPP: „Pán predseda, ak byste dovolili, ukončím debatu.“
reakce predsedu EP: „Nedovolím.“

Sacharovova cena 2015
Sacharovova cena za slobodu myslenia je
prestížnym ocenením pre tých, ktorí
bojujú za ľudské práva. Táto cena je
udeľovaná Európskym parlamentom od
roku 1988. Poslanci EP navrhli na
ocenenie pápeža Františka, amerického
whistle-blowera Edwarda Snowdena,
austrálskeho internetového aktivistu
a publicistu Juliana Assange a ruskú
ženskú punkovú skupinu Pussy Riot.
Návrhy osôb, ktoré sa podieľali na
odhaľovaní tajného a nelegálneho
konania niektorých štátov sa stali
predmetom vášnivej diskusie. Pri
poslednom návrhu, ktorý sa týkal
kontroverznej témy Pussy Riot sa
rozprúdila búrlivá diskusiu medzi
podpredsedníčkou EP a europoslancami.
Tento rok sa nositeľom Sacharovovej
ceny stal pápež František.
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Senzace v Radě EU: Tabáková směrnice zamítnuta!
V Radě EU se dnes hlasovalo o pozměňovacích návrzích Evropského
parlamentu týkajících se tzv. tabákové směrnice. Po prvotním
hlasování o všech návrzích jako celku, které se těsně setkalo
s neúspěchem, přišly na řadu jednotlivé dílčí návrhy. Do
vyjednávání zasáhla bezprecedentním způsobem samotná
navrhovatelka směrnice – předsedkyně Evropské komise Petra
Netuková, která se kriticky vyjádřila k hlasování jednotlivých států
a jejich neochotě podpořit záměr Komise. Výsledek hlasování
a zamítnutí navrhované směrnice však nebyl všemi aktéry chápán
negativně - společnost Philip Morris například vyjádřila spokojenost
a ochotu dále pokračovat v diskuzích a vyjednávání.
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Nečekané povýšení?
Poslední den modelového zasedání
evropských institucí v Trenčianských
Teplicích byl více než úspěšný pro
lobbistu firmy Philip Morris Martina
Vereše. Nejprve s nadšením přivítal
zamítnutí navrhované tabákové směrnice
Radou Evropské unie. Poté se mu dostalo
nečekaného úspěchu, když z důvodu
nečekané
indispozice
na
straně
předsednictví Rady na krátkou chvíli
zastával roli místopředsedy. Bude tato
událost prvním krokem lobbisty na cestě
do vysoké politiky?
autor: Kateřina Šustrová

