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Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Mezinárodní radě pro obiloviny k prodloužení platnosti Úmluvy o obchodu s
obilovinami z roku 1995
Úmluva o obchodu s obilovinami vstoupila v platnost dne 1. července 1995. Na provádění úmluvy dohlíží Mezinárodní rada pro obiloviny. Unie je smluvní stranou úmluvy i členem
rady. Úmluva se prodlužuje vždy na nejvýše dvouleté období a naposledy byla prodloužena v červnu 2017 do 30. června 2019. Mezinárodní rada pro obiloviny má o dalším
prodloužení úmluvy do 30. června 2021 rozhodnout na svém 49. zasedání dne 10. června 2019. Unie by měla prodloužení úmluvy podpořit.
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Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Výboru pro ochranu mořského prostředí a ve Výboru pro námořní bezpečnost
Mezinárodní námořní organizace k přijetí změn přílohy II Mezinárodní úmluvy o zabránění znečišťování z lodí, změn Mezinárodního předpisu pro rozšířený
inspekční program při prohlídkách plavidel na přepravu hromadných nákladů a ropných tankerů z roku 2011, změn Mezinárodních předpisů pro záchranné
prostředky, změn formulářů C, E a P dodatku k Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti lidského života na moři a změn v Mezinárodním předpisu o bezpečnosti plavidel
používajících plyny nebo jiná paliva s nízkým bodem vzplanutí
Předkládaný návrh se týká postoje Unie k navrhovaným změnám některých mezinárodních právních nástrojů v oblasti námořní dopravy, které mají být přijaty na zasedání Výboru
pro ochranu mořského prostředí Mezinárodní námořní organizace ve dnech 13. - 17. května 2019 a Výboru pro námořní bezpečnost Mezinárodní námořní organizace ve dnech 5. 14. června 2019. Jedná se o změny Mezinárodní úmluvy o zabránění znečišťování z lodí, Mezinárodního předpisu pro rozšířený inspekční program při prohlídkách plavidel na
přepravu hromadných nákladů a ropných tankerů, Mezinárodního předpisu pro záchranné prostředky, dodatku Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti lidského života na moři a
Mezinárodního předpisu o bezpečnosti plavidel používajících plyny nebo jiná paliva s nízkým bodem vzplanutí. Unie by měla navrhované změny podpořit.
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Dokumenty informační povahy
Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o činnosti sítě EURES v období od ledna 2016
do června 2018 předložená v souladu s článkem 33 nařízení (EU) 2016/589
Předkládaná zpráva shrnuje činnost sítě EURES od ledna 2016 do června 2018 a popisuje aktuální stav uplatňování nového nařízení (EU) 2016/589 o síti EURES. Hlavním cílem
sítě EURES je podporovat volný pohyb pracovníků v EU. Za tím účelem poskytuje uchazečům o zaměstnání a zaměstnavatelům jednak služby v oblasti umísťování a
zprostředkování a jednak podpůrné služby a poradenství ohledně pracovních podmínek v jiných evropských zemích. K jejím činnostem patří zejména cílené programy mobility
reagující na konkrétní problémy na trhu práce, účast v přeshraničních partnerstvích a působení v příhraničních regionech. Provádění nového nařízení o síti EURES bylo na
regulační úrovni ve většině oblastí dokončeno. Byly určeny národní koordinační úřady, veřejné služby zaměstnanosti byly jmenovány členy vnitrostátních sítí EURES a byly
vytvořeny systémy pro přijímání nových členů a partnerů. Dále byla zavedena transparentní výměna volných pracovních míst a životopisů mezi vnitrostátními databázemi a sítí
EURES; na portálu EURES jsou každý den k dispozici 3 miliony pracovních nabídek a více než 400 000 životopisů. Postupně bude zaváděna evropská klasifikace dovedností,
kompetencí a povolání (ESCO), která by měla výměnu dále zefektivnit. V zájmu dalšího rozvoje sítě EURES je třeba především: zapojit do provádění výměny životopisů a volných
pracovních míst všechny státy, rozšířit zapojení soukromých subjektů z oblasti zaměstnanosti, budovat synergie s doplňujícími iniciativami (EUROPASS2, jednotná digitální brána)
a zefektivnit spolupráci. Pro další integraci sítě EURES je klíčová podpora poskytovaná Evropským koordinačním úřadem, který by měl být v budoucnu začleněn do Evropského
orgánu pro pracovní záležitosti (ELA).
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění směrnice 2003/86/ES o právu na sloučení rodiny
Komise předkládá zprávu o aktuálním stavu provádění směrnice 2003/86/ES o právu na sloučení rodiny. Zpráva se zaměřuje na klíčové otázky, které vyplynuly z vlastní analýzy
Komise souladu s předpisy, z obdržených stížností a příslušných rozsudků SDEU. Z dostupných údajů vyplývá, že od roku 2008, kdy byla vydána první zpráva, se provádění
směrnice zlepšilo, k čemuž přispěla i řízení o nesplnění povinnosti zahájená Komisí a vydání pokynů k provádění směrnice v roce 2014. Některé problémy ve vnitrostátních
předpisech však nadále přetrvávají. Týkají se zejména integračních opatření, stálých a pravidelných finančních příjmů, potřeby účinně zohlednit nejlepší zájmy dítěte a
výhodnějších ustanovení pro sloučení rodiny uprchlíků. Členské státy by proto měly věnovat zvláštní pozornost mimořádnému významu základního práva na respektování
rodinného života, práva dítěte a práva na účinnou právní ochranu, aby při použití nepovinných ustanovení směrnice nedocházelo ke snížení standardů. Pro soulad vnitrostátních
právních předpisů se směrnicí je klíčové respektování zásad proporcionality a právní jistoty. Sloučení rodiny zůstává dle Komise i nadále hlavní výzvou EU v oblasti migrační
politiky.
8093/19

COM(2019) 162 final

st08093.cs19.pdf (653 KB, 3. 4. 2019)

2. 4. 2019 3. 4. 2019

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění směrnice 2003/109/ES o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě
pobývajícími rezidenty
Komise předkládá druhou zprávu o provádění a uplatňování směrnice 2003/109/ES o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími
rezidenty. Zpráva zahrnuje i první informace o provádění směrnice 2011/51/EU, kterou se oblast působnosti směrnice 2003/109/ES rozšířila na osoby požívající mezinárodní
ochrany a jejíž transpoziční lhůta uplynula 20. května 2013. Zpráva se vztahuje především na období 2014-2016. Komise konstatuje, že stav provádění směrnice se od roku 2011
zlepšil, a to i díky řadě řízení o nesplnění povinnosti a rozsudků vydaných Soudním dvorem EU. Stále však přetrvávají problémy ve dvou hlavních aspektech: 1) členské státy
aktivně nepodporují používání povolení k pobytu pro dlouhodobě pobývajícího rezidenta - EU a upřednostňují vnitrostátní povolení k dlouhodobému pobytu, pokud žadatelé
výslovně nepožádají o povolení EU; a 2) uplatňování práva dlouhodobě pobývajících rezidentů přestěhovat se do jiných členských států omezuje řada podmínek (v některých
případech srovnatelná s množstvím podmínek pro novou žádost o povolení k pobytu) a neznalost a nedostatek spolupráce na straně příslušných vnitrostátních orgánů. Komise
bude na odstranění těchto problémů ve spolupráci s členskými státy aktivně pracovat a nadále sledovat provádění směrnice.
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o směrnici 2011/98/EU o jednotném postupu vyřizování žádostí o jednotné povolení k pobytu a práci na území
členského státu pro státní příslušníky třetích zemí a o společném souboru práv pracovníků ze třetích zemí oprávněně pobývajících v některém členském státě
Komise předkládá první zprávu o provádění směrnice 2011/98/EU o jednotném postupu vyřizování žádostí o jednotné povolení k pobytu a práci na území členského státu pro státní
příslušníky třetích zemí a o společném souboru práv pracovníků ze třetích zemí oprávněně pobývajících v některém členském státě. Lhůta pro provedení směrnice uplynula na
konci roku 2013 a Komise od té doby zahájila řadu řízení o nesplnění povinnosti a dialogů s členskými státy, aby napomohla jejímu řádnému provádění. Zpráva identifikuje tři
přetrvávající problematické oblasti: 1) nedostatky ve fungování mechanismu jednotného kontaktního místa na vnitrostátní úrovni, zejména velké množství požadovaných
administrativních kroků, lhůty pro získání vstupního víza a povolení k přístupu na trh práce a dodržování určitých procesních záruk; 2) nedostatky v provádění ustanovení o
rovném zacházení, zejména restriktivní výklad v některých členských státech; a 3) nedostatek informací mezi státními příslušníky třetích zemí o možnosti získání jednotného
povolení a s ním souvisejícími právy. Komise bude s členskými státy spolupracovat na řešení těchto problémů a ke zvýšení informovanosti využije i vlastní dostupné nástroje.
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Doporučení Komise ze dne 26.3.2019 - Kybernetická bezpečnost sítí 5G
Cílem předkládaného doporučení je podpořit vytvoření společného přístupu EU k zajištění kybernetické bezpečnosti 5G sítí. Doporučení určuje konkrétní kroky na národní i unijní
úrovni, které by měly umožnit: zhodnotit rizika a přijmout nezbytná opatření na úrovni členských států; vytvořit koordinovaný postup EU pro hodnocení rizika založený na
národních hodnoceních; určit možný soubor opatření, která by měla být přijata ke zmírnění rizik pro infrastruktury, jež jsou základem digitálního ekosystému (zejména 5G sítě).
Doporučení zahrnuje následující body:
• provedení hodnocení rizik pro 5G síťové infrastruktury členskými státy do 30. června 2019 a následně: aktualizaci požadavků na bezpečnost a metod řízení rizika ve vztahu k 5G
sítím; aktualizaci relevantních povinností uložených poskytovatelům veřejných komunikačních sítí a služeb elektronických komunikací; doplnění podmínek k všeobecnému povolení
týkajících se zabezpečení veřejných sítí proti neoprávněnému přístupu;
• provedení společných bezpečnostních přezkumů dvěma nebo více členskými státy;
• provedení koordinovaného evropského hodnocení rizika do 1. října 2019;
• přijetí společného unijního souboru nástrojů pro řešení rizik do konce roku 2019 (seznam typů bezpečnostních rizik, která mohou ovlivnit kybernetickou bezpečnost 5G sítí,
soubor možných opatření pro zmírnění těchto rizik).
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Dokumenty zahraničně obchodní povahy
Doporučení pro rozhodnutí Rady, kterým se doplňují směrnice pro jednání o rozvojovém programu z Dohá, pokud jde o vícestranná jednání o pravidlech a
závazcích v oblasti elektronického obchodu
V rámci rozvojové agendy z Dodá zahájené v listopadu 2001 vyjednává Komise ve Světové obchodní organizaci (WTO) na základě směrnic pro vyjednávání přijatých Radou. Tyto
směrnice se týkají mimo jiné obchodu se službami, usnadnění obchodu a postupné liberalizace pravidel obchodu. Dne 25. ledna 2019 potvrdilo 76 členů WTO záměr zahájit v rámci
organizace jednání o obchodních aspektech elektronického obchodu. Cílem předkládaného doporučení je doplnit již přijaté směrnice pro vyjednávání s ohledem na tuto novou
oblast, tak aby Komise mohla jménem Unie zastávat během jednání odpovídající postoj.
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