Článok

Aprílový Štrasburg v desiatich bodoch
Europoslanci mali na schôdzi v Štrasburgu nabitý program. Dali zelenú dohode s USA
o poskytovaní osobných údajov cestujúcich a na stole bola opäť i hospodárska kríza,
o ktorej prekonaní diskutovali s predsedom Komisie. Predseda EP Martin Schulz privítal dvanástich chorvátskych pozorovateľov a jordánsky kráľ Abdalláh II. vo svojom
príhovore pred plénom zdôraznil význam zmien, ktoré priniesla arabská jar. Zistite si
viac v našom článku.
Európsky parlament sa rozrástol o dvanástich chorvátskych pozorovateľov. Ich účasť
na stretnutiach politických skupín a parlamentných výborov ich pripraví na plnoprávne zastupovanie svojich občanov po vstupe Chorvátska do EÚ 1. júla 2013.
V stredu jordánsky kráľ Abdalláh II. poslancom pripomenul význam arabskej jari ako "príležitosti" k naštartovaniu mierového procesu a demokratizácie. Izrael a Palestínu vyzval k
ustanoveniu dvoch nezávislých štátov žijúcich vedľa seba v mieri.
Počas rozpravy o hospodárskej kríze poslanci naliehali na predsedu Komisie José Manuela Barrosa, aby predstavil konkrétne kroky na podporu rastu a prekonanie vysokej nezamestnanosti v EÚ.
Poslanci schválili výročnú správu o ľudských právach za rok 2010. V uznesení vyzvali k prijatiu celoeurópskych pravidiel umožňujúcich monitorovanie cenzúry internetu autoritárskymi režimami.
Plénum Parlamentu sa zhodlo na tom, že zdaňovanie podľa spoločného konsolidovaného
základu dane z príjmu právnických osôb by sa malo stať povinným pre všetky právnické
osoby. Pôvodný návrh Komisie počítal so systémom na báze dobrovoľnosti.
Vo štvrtok Európsky parlament hlasoval proti ukončeniu daňového zvýhodnenia nafty,
pretože by to viedlo k zvýšeniu cien.
V rovnaký deň poslanci schválili novú dohodu EÚ o využívaní osobných záznamov o cestujúcich v leteckej doprave americkými orgánmi. Po hlasovaní, spravodajkyňa, holandská liberálna demokratka Sophia in 't Veld stiahla svoje meno zo správy, pretože neodrážala
jej odporúčania.
Čo sú "lokálne vyrobené" potraviny? Poslanci v diskusii s Komisiou uviedli, že je potrebné
objasniť tento čím ďalej populárnejší termín, aby sa zaistila transparentnosť a zabránilo sa
zavádzaniu spotrebiteľov.
Poslanci privítali priebeh aprílových doplnkových volieb v Barme/Mjanmarsku a nedávne
kroky zo strany úradov pre uskutočnenie demokratických reforiem. Vyzvali na pozastavenie
súčasných reštriktívnych opatrení EÚ proti krajine na počiatočné obdobie jedného roka.
Biodiverzita je náš prírodný kapitál. EÚ sa však nepodarilo splniť svoj cieľ na rok
2010. Ochrane a obnove poškodených ekosystémov by sa preto mala venovať zvýšená
politická pozornosť, žiada piatkové uznesenie EP.
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