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STŘEDA 15. BŘEZNA 2017

Ústavní, právní a institucionální dopady Společné bezpečnostní a obranné politiky: 
možnosti nabízené Lisabonskou smlouvou

Odsouhlasením této zprávy vyjasňujeme některé právní a institucionální důsledky Společné bezpečnostní a 
obranné politiky. Zpráva vyzývá k demokratické kontrole a dohledu Evropské obranné unie se zapojením 
Evropského Parlamentu. Požaduje také vypracování Bíle knihy EU pro bezpečnost a obranu cílící na posílení a 
zlepšení globálního řízení, podporu reformy Organizace spojených národů, vytvoření Evropské zpravodajské a 
proti-teroristické vyšetřovací agentury a dosažení proexportní politiky členských států. Na závěr zpráva vyzdvihuje 
partnerství mezi EU a NATO, financování Společné bezpečnostní a obranné politiky a nově definuje její vnitřní a 
vnější rozměry.

MusímeMusíme v plné míře využít možností, které poskytuje Lisabonská smlouva. To je však možné pouze s jasným 
vedením EU a politickou vůlí spojenou s budoucností EU. Bílá kniha otevírá proces, který se bude skládat z několika 
dokumentů poskytnutých Evropskou komisí.

více informací o mé činnosti najdete na:

www.pavelpoc.cz @pavelpocVýběr témat plenárního zasedání 
13.3 - 16.3.2017
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AKTUÁLNÍ VÝSTUPY Z PLÉNA SLEDUJTE NA WWW.PAVELPOC.CZ

Výsledek trialogu týkajícího se směrnice o právech akcionářů je velmi pozitivní. Dohodnutá opatření přispějí ke směřování investic k 
dlouhodobě orientovanému přístupu a zajistí větší transparentnost kótovaných společností a investorů. Směrnice zaručí větší 
kontrolu nad platy ředitelů kótovaných společností, včetně hlasování akcionářů o odměňování vedoucích pracovníků (tzv. say on 
pay), užší napojení mezi řízením a výkonností společnosti v dlouhodobém termínu a úplnou transparentnost odměn udělených 
jednotlivým členům správních orgánů. Směrnice rovněž přispěje k posílení zapojení akcionářů v dlouhodobém horizontu, a to 
prostřednictvím účinných opatření týkajících se transparentnosti institucionálních investorů a správců jejích aktiprostřednictvím účinných opatření týkajících se transparentnosti institucionálních investorů a správců jejích aktiv.

Dlouhodobá zapojení akcionářů a výkaz o správě a řízení společnosti
PONDĚLÍ 13. BŘEZNA

Jsme odhodláni vést přechod na nový ekonomický model, který redukuje množství odpadu a podporuje opětovné využití, účinnost, 
trvanlivost a recyklaci. Nemůžeme pokračovat ve stávajícím paradigmatu. V Evropě se vyhodí přibližně 600 milionů tun odpadů, 
které by mohly být dále reinvestovány do ekonomiky. Tato záležitost je otázkou udržitelnosti, efektivity a etiky.

Balíček cirkulární ekonomiky poskytuje odpovídající opatření omezujících plýtvání. Jejich pomocí budeme schopni chránit naše 
životní prostředí a snížit ztráty omezených zdrojů. Balíček poskytne nové ekonomické příležitosti a povede k vytváření nových 
pracovních míst.

Cirkulární ekonomika – obaly a odpad z obalů
ÚTERÝ 14. BŘEZNA

Se zprávou o vlivu dat velkého objemu na základní práva chce Parlament zdůraznit, že jejich využití občany a institucemi je možné. 
Je však možné jen za předpokladu, že existuje důvěra veřejnosti a institucí v tyto technologie a způsoby, jakým jsou data o našich 
životech shromažďována a zpracovávána. Analýzy velkých dat představují specifické výzvy pro základní práva a zvyšují obavy z 
diskriminace a bezpečnosti. Pro řešení těchto rizik musí existovat konkrétní pokyny, větší transparentnost a algoritmická 
odpovědnost. V EU existuje silný rámec pro ochranu údajů, ale řešení těchto otázek bude vyžadovat spolupráci mezi veřejným a 
soukromýmsoukromým sektorem, donucovacími orgány a nezávislými dozorujícími orgány. To je zajisté problém, na který se bude Parlament i 
v budoucnu zaměřovat.

Dopady dat velkého objemu na základní práva
PONDĚLÍ 13. BŘEZNA
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