
 

Parlament v první půlce roku 2019: evropské volby,
digitální daň či schválení brexitové dohody
 
V roce 2019 se obmění poslanci v Evropském parlamentu. Ještě před evropskými
volbami budou současní poslanci řešit důležitá témata jako brexit, digitální daň či
dohody o volném obchodu.
 
Evropské volby
 
Na konci května 2019 proběhnou volby do Evropského parlamentu. Evropané vyberou 705
poslanců na další pětileté funkční období, na jehož počátku rozhodne nový Parlament spolu s
Radou o novém předsedovi Evropské komise.
 
Brexit
 
 
Podle předpokladů by mělo v březnu 2019 opustit Unii Spojené království. V procesu brexitu
hraje Parlament důležitou roli - musí schválit finální "rozvodovou" dohodu.
 
 
Digitální daň
 
 
Obří digitální firmy včetně Googlu, Applu a Facebooku by mohly v budoucnu čelit  novému
zdanění. O nových pravidlech EU, které by zavedla digitální daň, bude Parlament hlasovat v
lednu. Unie chce docílit toho, aby tyto digitální firmy platily daně v zemi, kde vytvářejí zisky.
 
 
Budoucnost Evropy
 
 
I v roce 2019 bude pokračovat série rozprav s evropskými státníky o tom, jakou vizi mají pro
budoucnost  Evropy.  Mezi  první  řečníky  na  plénu  budou  patřit  španělský  premiér  Pedro
Sanchez,  finský  premiér  Juha  Sipilä  a  italský  premiér  Giuseppe  Conte.
 
 
Dlouhodobý rozpočet EU
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http://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/eu-affairs/20181122STO19860
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/priorities/brexit-dusledky-britskeho-referenda
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20181008IPR15269/digital-taxation-proposals-under-the-spotlight
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/priorities/budoucnost-eu


Parlament již schválil své priority pro příští dlouhodobý rozpočet EU neboli víceletý finanční
rámec pro roky 2021-2027. Poslanci rovněž vyzvali Radu, aby s Parlamentem zahájila jednání o
konečné podobě rozpočtu. Pokud se nepodaří na rozpočtu dohodnout do evropských voleb v
květnu 2019, hrozí evropským programům problémy s financováním, varují poslanci.
 
 
Povolování pesticidů
 
 
V lednu ukončí svoji činnost Zvláštní výbor EU pro povolování pesticidů (PEST) předložením
závěrečné zprávy,  v  níž  vyzve  k  nastavení  nejvyšších  možných  standardů  tak,  aby  byla
zajištěna  maximální  ochrana lidí,  zvířat  a  životního  prostředí.
 
 
Dohody o volném obchodu
 
 
V březnu čeká Parlament projednání obchodních dohod se Singapurem a Mexikem. Singapur je
jedním z klíčových obchodních partnerů EU, působí tam více než deset tisíc evropských firem.
Dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem odstraní téměř všechna cla a zjednoduší
vzájemný obchod.
 
 
Strategická komunikace a obrana před propagandou
 
 
Poslanci připravují podněty, jak se může Evropa bránit proti propagandě třetích stran. Unie chce
zvýšit mediální gramotnost občanů a zvýšit jejich povědomí a zároveň vyzdvihnout nezávislou a
investigativní žurnalistiku.
 
 
Whistlebloweři
 
 
 
Parlament chce také pokračovat v práci na návrzích, které posílí ochranu oznamovatelů neboli
whistleblowerů napříč státy EU. Na problém upozornilo hned několik skandálů z poslední doby
jako Dieselgate, Luxleaks, Panama papers či Cambridge Analytica.
 
Související
Volby do EP: jak funguje systém lídrů kandidátky
Evropa musí zvýšit svoji odolnost vůči ruské propagandě (17.11. 2018, tisková zpráva
anglicky)
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http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20181106IPR18317/dlouhodoby-rozpocet-eu-parlament-potvrdil-sve-rozpoctove-priority-po-roce-2020
http://www.europarl.europa.eu/committees/cs/pest/home.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/2153(INI)#tab-0
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6139_cs.htm
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7972-2018-INIT/en/pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2115(INI)&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/european-elections-the-lead-candidate-process_N01-PUB-180522-SPIT_ev
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20180117IPR91901/eu-needs-to-increase-its-resilience-to-russian-propaganda-say-meps
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20180117IPR91901/eu-needs-to-increase-its-resilience-to-russian-propaganda-say-meps


Video
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/how-do-meps-represent-me
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