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W rezolucji przyjętej w 10 czerwca 505 głosami za (30 przeciw,
155 wstrzymujących się), posłowie wyrazili ubolewanie z powodu
podjętej przez rządz czeski próby legalizacji konfliktu interesów
premiera Babiša, a także zaniepokojenie polityczną presją wywieraną
na niezależne czeskie media i byłego prokuratora generalnego. Zdaniem
posłów brak działania rządu sprawie konfliktu interesów premiera ma
negatywny wpływ na działania władz czeskich i powoduje niezgodność
działań rządu z prawem europejskim. PE wezwał KE do oceny sytuacji i –
o ile stwierdzone zostaną nieprawidłowości – uruchomienie mechanizmu
warunkowości w celu obrony budżetu UE.
Posłowie uważają, że rzeczą nieakceptowalną jest, że czeski premier
nadal uczestniczy w negocjacjach w Radzie UE dotyczących finansowania
z budżetu UE, podczas gdy nadal otrzymuje płatności rolne za
pośrednictwem grupy firm Agrofert. Posłowie domagają się rozwiązania
tego problemu poprzez zagwarantowanie, że premier Babiš nie będzie
dłużej z czerpał korzyści gospodarczych z grupy Agrofert lub poprzez
wstrzymanie finansowania UE dla grupy. Innym rozwiązaniem byłoby
zapewnienie sytuacji, w której premier i inni członkowie rządu
czeskiego w pełni odstąpią od podejmowania decyzji, które bezpośrednio
lub pośrednio dotyczą interesów ekonomicznych grupy Agrofert.
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monitorowania wydawania środków UE.
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