Aktuality z Evropské unie 14.—18. ledna
V úterý 15. ledna Britský parlament podle očekávání v úterý 15. ledna zamítl brexitovou dohodu, která byla
výsledkem dvouletého vyjednávání mezi Londýnem a Bruselem. Jedná se o historicky největší porážku britské vlády,
když T. Mayová ztratila podporu více než třetiny svých poslanců a taktéž poslanců koaliční strany ze Severního
Irska. Celkově 432 zákonodárců hlasovalo proti dohodě, zatímco pouhých 202 zákonodárců se postavilo na stranu
premiérky. Opoziční labouristé v čele s J. Corbynem vzápětí po zveřejnění výsledku hlasování podali návrh na
vyslovení nedůvěry vládě. O den později, ve středu, tj. 16. ledna 2019, došlo k hlasování, v němž kabinet podpořilo
325 zákonodárců, zatímco pro návrh hlasovalo 306 poslanců (k vyslovení nedůvěry bylo třeba 318 hlasů).
Bezprostředně po hlasování premiérka Mayová vyzvala poslance k další diskusi o brexitu. Na základě již schváleného
dodatku zákona je premiérka Mayová povinna do tří zasedacích dnů, tj. do pondělí 21. ledna 2019, předložit v Dolní
sněmovně návrh dalších kroků. Premiérka Mayová prohlásila, že nejlepší cestou by byl spořádaný odchod s dobrou
dohodou, přičemž opakovaně zamítla návrh na uspořádání nového referenda. EU v tuto chvíli čeká, jaký další postup
britská vláda zvolí a je připravena bez zbytečných průtahů znovu zasednout k jednacímu stolu. Předseda EK J. - C.
Juncker zdůraznil, že ani EU si nepřeje odchod UK z EU neupravený žádnou dohodou a apeluje na premiérku T.
Mayovou, aby co nejrychleji objasnila své další záměry. Také poslanci Evropského parlamentu se na svém plenárním
zasedání ve Štrasburku po projevech komisaře Timmermannse a hlavního unijního vyjednavače Barniera vyjádřili i
k aktuálnímu vývoji v britském parlamentu. Z jejich strany zaznívala zejména kritika britských poslanců za to, že
nedokázali během hlasování o dohodě o vystoupení UK z EU zaujmout jednotný postoj.
Na uvedeném plenárním zasedání poslanci Evropského parlamentu ve středu 16. ledna také schválili svou pozici k
nařízení, jímž se zřizuje program InvestEU. Program InvestEU představuje důležitý nástroj, jehož cílem je
podporovat malé a střední podniky a vytváření nových pracovních míst (podrobnosti naleznete zde). Europoslanci
rovněž schválili pozici EP k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o rozdělení celních kvót
uvedených v listině WTO pro Unii po vystoupení Spojeného království z Unie a taktéž u nařízení o
horizontálních ochranných opatřeních (tzv. safeguards) v obchodních dohodách (podrobnosti jsou uvedeny
zde).
Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s partnery uspořádalo 15. ledna první z cyklu regionálních seminářů
nazvaný „Vnitřní trh EU z pohledu malých a středních podniků.“ Jeho cílem bylo poskytnout praktické rady a
informace podnikatelům, kteří podnikají na vnitřním trhu EU, zejména v německy mluvících zemích. Čestnými hosty
semináře byli velvyslanci Irska a Finska. Videozáznam semináře je dostupný na facebookovém účtu MPO zde.
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