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PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ

EVROPSKÁ STRATEGIE V SÝRII

Skupina S & D podporuje jednotu, 
svrchovanost, územní celistvost a 
nezávislost syrského státu a přeje 

syrskému lidu demokratickou budoucnost.
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SILNIČNÍ DOPRAVA

Na konci března představila Evropská 
komise takzvaný „balíček mobility“.
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Závěry ze zasedání Evropské rady ze dne 29. dubna 2017 Středa, 17. května 2017

Vítáme přijetí pokynů Evropskou radou pro jednání o Brexitu. Rada plně zohlednila hlavní politický přístup 
Parlamentu, který byl vyjádřen v dubnovém usnesení. Prvotní prioritou pro jednání bude zajištění a zaručení 
statutu a práv občanů Evropské unie i Spojeného království a jejich rodinných příslušníků.

S  Radou i Komisí sdílíme časový rámec a posloupnost procesu Brexitu. Také souhlasíme se základními 
principy, které je potřeba během jednání dodržovat: rovnováha práv a povinností, integrita jednotného 
trhu a předpoklad, že žádný stát, který není součástí Evropské unie, nemůže mít stejná práva a výhody jako 
členský stát.

Dosažení řešení dvou států na Blízkém východě Čtvrtek, 18. května 2017

kupina S & D znovu opakuje svou silnou podporu pro řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Izrael v 
rámci bezpečných a uznaných hranic a suverénní a životaschopný stát Palestina, kteří žijí vedle sebe v míru 
a bezpečí, vzájemně uznávají hranice z roku 1967 a dohodnou se na výměnách půdy a s Jeruzalémem jako 
hlavním městem obou států. Je to jediný způsob, jak dosáhnout trvalého míru mezi Izraelci a Palestinci.

Skupina S & D znovu opakuje svou výzvu k okamžitému a úplnému ukončení výstavby a rozšiřování izraelských 
osad na Západním břehu, včetně východního Jeruzaléma, které jsou podle mezinárodního práva nezákonné, 
podkopávají řešení krize dvou států a představují hlavní překážku mírovému úsilí.

Situace v Maďarsku Středa, 17. května 2017

Vývoj v Maďarsku za posledních sedm let vedl k vážnému zhoršení právního státu, demokracie a základních 
práv. V poslední době se maďarská vláda pokoušela ukončit fungování nezávislé univerzity, napadla nevládní 
organizace a ohrozila základní práva žadatelů o azyl. Co se děje v Maďarsku, je závažnější než jakákoli 
individuální akce nebo zákon. Vidíme útok na základní zásady demokracie a právního státu. To už ale stačilo. 
Parlament příští týden přijme usnesení, které vyzývá k zahájení postupu podle čl. 7 odst. 1. Evropská lidová 
strana musí konečně ukončit mlčení o pokusu pana Orbána přeměnit členský stát EU na nedemokratický 
stát.
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Evropská strategie v Sýrii Úterý, 16. května 2017

Skupina S & D podporuje jednotu, svrchovanost, územní celistvost a nezávislost syrského státu a přeje 
syrskému lidu demokratickou budoucnost. Oceňujeme pokračující úsilí vysoké představitelky EU pro 
zahraniční věci Federicy Mogherini v oslovení klíčových aktérů v regionu za účelem zajištění politického 
přechodu, usmíření po skončení konfliktu a rekonstrukce.

Hledání důvěryhodného řešení pro Sýrii zahrnuje jasnou politickou změnu, obnovu a smíření, ale také 
zachování podpory EU pro velký počet uprchlíků a vysídlených osob - v Sýrii, sousedních zemích a v širším 
regionu.
S & D odsuzuje zvěrstva a rozsáhlé porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva, které 
tento režim spáchal s podporou milic podporovaných Ruskem a Íránem, stejně jako porušování lidských 
práv a porušování mezinárodního práva nestátními ozbrojenými skupinami, zejména Daesh a jinými 
džihádistickými skupinami.
Je důležité mít na paměti, že syrského usmíření lze dosáhnout pouze včasným zaměřením se na zodpovědnost 
a spravedlnost za četné válečné zločiny, porušování lidských práv a porušování mezinárodního práva, 
ke kterým došlo během tohoto extrémně násilného konfliktu.

Efektivita zdrojů: snižování potravinového odpadu, zlepšení 
bezpečnosti potravin Pondělí, 15. května 2017

EU má jako jedna z nejbohatších a nejvíce prosperujícím společenství na světě morální a politickou povinnost 
snížit obrovské množství potravin, kterým každoročně plýtvá. Odhady ukazují, že ročně vyhazujeme 89 
milionů tun potravin. Zároveň si 55 milionů našich občanů nemůže každý druhý den dovolit kvalitní jídlo. 
V každé fázi dodavatelského a spotřebního řetězce dochází k plýtvání potravinami. To znamená, že nemůže 
existovat jediné nařízení, kterým by EU mohla vynutit řešení tohoto problému. Potřebujeme koordinovanou 
politickou reakci na úrovni EU a členských států, která zohlední různé související politiky, jako je odpad, 
bezpečnost potravin a informace, ale také aspekty hospodářské, výzkumné a inovační, environmentální, 
zemědělské, vzdělávací a sociální politiky.

Situace v oblasti provádění paktu udržitelnosti v Bangladéši Středa, 17. května 2017

Ačkoliv bylo dosud hodně dosaženo, nemůžeme se se současnou situací spokojit. Mezinárodní organizace 
práce (ILO) vydala v loňském roce vážné varování ze strany Výboru pro uplatňování norem ohledně 
respektování práva na svobodu sdružování. Komise vyzvala bangladéšskou vládu, aby učinila nezbytné 
kroky k řešení doporučení ILO za které odpovídá vláda Bangladéše. S & D je velmi znepokojeno hlášeným 
propuštěním a zatýkáním odborářů, stejně jako vnímaným zhoršením registrace odborů.

Podporujeme bangladéšskou vládu, aby se bez dalšího prodlení zabývala čtyřmi doporučeními ILO Výboru 
pro uplatňování norem:

1) pozměnit pracovní zákon v Bangladéši

2) zajistit, aby zákon o exportních zpracovatelských zónách (EPZ) umožňoval plnou svobodu sdružování

3) vyšetřovat všechny případy diskriminace proti odborovým organizacím a řešit beztrestnost proti jakýmkoli 
násilným činům proti odborářům

4) zajistit, aby žádosti o registraci odborů byly okamžitě vykonávány a aby nebyly popřeny bez transparentních 
a objektivních důvodů.

S & D výrazně podporuje prodloužení Dohody o požáru a bezpečnosti budov ve prospěch všech zúčastněných 
stran a Bangladéše. Budeme i nadále důsledně sledovat implementaci paktu o udržitelnosti. Pokud nebude 
dosažen žádný konkrétní pokrok, Evropský parlament jako spoluzákonodárce nebude mít jinou možnost, 
než zvážit další kroky, včetně možnosti, které poskytuje nařízení o obecných preferenčních systémech a 
pozastavit preferenční přístup Bangladéše na trh EU.
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Implementace dohody o volném obchodu mezi EU a Koreou Středa, 17. května 2017

Dohoda o volném obchodu mezi EU a Koreou vstoupila v platnost v červenci 2011.

Nejkritičtějším aspektem procesu implementace je neúspěch korejské strany při provádění ustanovení o 
obchodu a udržitelném rozvoji, zejména s ohledem na pracovní právo. V poslední době došlo k vážným 
zásahům na vedoucí odborových organizací ze strany korejské policie. Někteří z nich byli odsouzeni až na 
pět let vězení.

Naše zpráva o implementaci připomíná korejské straně své odhodlání dodržovat mezinárodní pracovní 
standardy a žádá Komisi, aby na korejskou vládu naléhala na rychlé zavedení pracovních předpisů.

Silniční doprava v Evropské unii Středa, 17. května 2017

Na konci března představila Evropská komise takzvaný „balíček mobility“, který zahrnuje právní předpisy 
týkající se pracovní doby a doby odpočinku pro řidiče nákladních automobilů, přístup na trh nákladní dopravy 
a prosazování sociálních právních předpisů. Pro S & D je důležité zaručit vysokou úroveň sociálních práv 
a posílit prosazování právních předpisů. Naším cílem je nalézt vyvážený přístup, který zajistí volný přístup 
na trh a současně zajistí, aby práva pracovníků nebyla obcházena a pracovníci v dopravě nebyli zneužíváni 
nezákonnými praktikami.
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