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Návrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se stanoví doporučení týkající se řešení nedostatků zjištěných v roce 2019 při hodnocení toho, jak Česko uplatňuje
schengenské acquis v oblasti společné vízové politiky
Při schengenském hodnocení v oblasti společné vízové politiky, které proběhlo v roce 2019, byly zjištěny nedostatky při uplatňování schengenského acquis v této oblasti Českou
republikou. Účelem předkládaného návrhu je doporučit České republice nápravná opatření k řešení těchto nedostatků. Návrh obsahuje čtyři skupiny doporučení: obecná
doporučení, která se týkají především požadavků na externí poskytovatele služeb; doporučení k systému VIS a informačnímu systému; doporučení k fungování velvyslanectví v Abú
Dhabí; a doporučení k fungování konzulátu v Chengdu (Čcheng-tu).
Jedná se o dokument kategorie Limité, který je vyhrazen pro osobní potřebu těch, jimž je určen. Nelze jej dále šířit ani zveřejňovat jeho obsah.
11377/19

COM(2019) 303 final
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Pozměněný návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v Radě partnerství zřízené Dohodou o komplexním a posíleném
partnerství mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně
druhé, pokud jde o přijetí rozhodnutí o jednacích řádech Rady partnerství, Výboru pro partnerství a specializovaných podvýborů nebo dalších orgánů
Dohoda o komplexním a posíleném partnerství mezi EU a Arménií vymezuje obecné zásady a cíle vztahů mezi EU a Arménií a vytváří institucionální strukturu pro provádění této
dohody. Prozatímně se provádí od 1. června 2018. Cílem předkládaného návrhu je stanovit postoj Unie k přijetí jednacích řádů Rady partnerství, Výboru pro partnerství a
specializovaných podvýborů nebo dalších orgánů zřízených podle dohody. Návrh byl původně předložen dne 29. listopadu 2018, ale na základě rozhodnutí Soudního dvora EU
musel být změněn jeho právní základ, a Komise proto předkládá návrh pozměněný.
11415/19

COM(2019) 345 final
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st11415.cs19.pdf (494 KB, 22. 7. 2019)
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Dokumenty informační povahy
Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru - Výroční zpráva orgánu příslušnému k udělení absolutoria o interních auditech provedených v
roce 2018
Předkládaná zpráva informuje o činnosti útvaru interního auditu Komise v roce 2018. K 31. lednu 2019 dosáhlo provádění aktualizovaného plánu auditů na rok 2018 100 %
plánovaných auditních zakázek. Bylo dokončeno 166 zakázek, z toho 48 auditů a 114 následných činností, a vydáno 181 zpráv. Útvar vydal 233 doporučení a všechna byla přijata. V
letech 2014-2018 bylo přijato celkem 1 938 doporučení, z nichž bylo provedeno 1 572 (81 %). Ze zbývajících 366 doporučení, která se provádějí, je jedno hodnoceno jako kritické a
135 jako velmi důležité. Provádění 103 doporučení má zpoždění, z toho 18 velmi důležitých více než 6 měsíců (tj. 2,9 % ze všech kritických a velmi důležitých doporučení vydaných
v letech 2014-2018). Na základě provedené auditní činnosti vydal útvar roční souhrnný výrok k finančnímu řízení Komise, podle nějž je rozpočet EU náležitě chráněn, a to jako
celek (nikoli nezbytně v jednotlivých oblastech politiky) a dlouhodobě (někdy se zpožděním několika let). Útvar dále opětovně zdůraznil potřebu řádného provádění kontrol ze
strany generálních ředitelství, pokud jde o dohled nad třetími stranami, které provádějí politiky a programy. Generální ředitelství by měla ve svých strategiích kontroly a dohledu
jasněji stanovit priority a potřeby, pokud jde o získávání jistoty o řádném finančním řízení těchto subjektů v EU i mimo ni.
10732/19
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o společném přezkumu provádění Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o zpracovávání a
předávání údajů o finančních transakcích z Evropské unie do Spojených států pro účely Programu sledování financování terorismu
Předkládaná zpráva informuje o výsledcích pátého společného přezkumu Dohody mezi EU a Spojenými státy americkými o zpracovávání a předávání údajů o finančních transakcích
pro účely Programu sledování financování terorismu. Přezkum zahrnoval období od 1. ledna 2016 do 30. listopadu 2018. Komise je přesvědčena, že dohoda a její záruky a kontroly
jsou řádně prováděny. Mechanismus dohledu funguje odpovídajícím způsobem a program zůstává klíčovým nástrojem pro poskytování včasných, přesných a spolehlivých informací
o aktivitách, u nichž existuje podezření z plánování a financování teroristických činů. Další zlepšení by mohlo dle Komise přinést posuzování druhů zpráv a zeměpisných regionů s
největší a nejmenší odezvou ze strany ministerstva financí Spojených států, poskytování zpětné vazby o přidané hodnotě informací z programu získaných od ministerstva financí
členskými státy a zajištění ověřování dodržování všech příslušných práv týkajících se ochrany údajů, která vyplývají z dohody.
11454/19

COM(2019) 342 final

st11454.cs19.pdf (418 KB, 25. 7. 2019)
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Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council and the Council - Nineteenth Progress Report towards an effective and
genuine Security Union - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Devatenáctá zpráva o pokroku na cestě k účinné a skutečné
bezpečnostní unii
Komise předkládá devatenáctou zprávu o pokroku při budování účinné a skutečné bezpečnostní unie. Jednou z hlavních priorit nové strategické agendy EU na období 2019-2024 je
ochrana občanů a svobod. Díky spolupráci Komise s Evropským parlamentem a Radou již byla přijata a provedena řada legislativních iniciativ i nelegislativních opatření v oblasti
bezpečnostní unie. Mezi hlavní úspěchy se řadí omezení prostoru, v němž operují teroristé a zločinci, zákaz nabývání a používání některých palných zbraní a výbušnin a omezení
přístupu k financování. Bylo rovněž posíleno sdílení informací mezi členskými státy a učiněn pokrok v oblasti boje proti radikalizaci, ochrany Evropanů online, boje proti
kybernetickým hrozbám, posilování správy vnějších hranic EU a posilování mezinárodní spolupráce v oblasti bezpečnosti. Řada dalších piroritních iniciativ však stále čeká na své
přijetí spolunormotvůrci. V návaznosti na zahájení 9. funkčního období Evropského parlamentu tato zpráva:
• uvádí oblasti, které vyžadují akci pro řešení bezprostředních hrozeb. Jedná se především o boj proti teroristické propagandě a radikalizaci online;
• uvádí prioritní projednávané iniciativy na zvýšení kybernetické bezpečnost a usnadnění přístupu k elektronickým důkazům a na dokončení informačních systémů pro bezpečnost,
správu hranic a řízení migrace;
• informuje o pokroku činností zahájených v březnu 2019 v oblasti hodnocení a zvyšování bezpečnosti sítí 5G na základě národních hodnocení rizika zaslaných členskými státy;
• představuje balíček čtyř zpráv týkajících se boje proti praní peněz přijatý Komisí dne 24. července 2019, které analyzují aktuální rizika a slabá místa a hodnotí uplatňování
relevantní legislativy EU v soukromém a veřejném sektoru;
• uvádí aktuální informace o pokroku dosaženém od března 2019 při provádění legislativních opatření v oblasti bezpečnostní unie, přičemž jednou z priorit zůstává dosažení
interoprability informačních systémů;
• shrnuje pokračující činnosti zaměřené na boj proti dezinformacím, ochranu voleb před kybernetickými hrozbami, zvyšování připravenosti na bezpečnostní hrozby a ochranu před
nimi a spolupráci s mezinárodními partnery v bezpečnostních otázkách.
11501/19
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Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the assessment of the risk of money laundering and terrorist financing affecting the
internal market and relating to cross-border activities - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o posouzení rizik praní peněz a financování terorismu,
která ovlivňují vnitřní trh a týkají se přeshraničních činností
Předkládaná zpráva je součástí balíčku sdělení a čtyř zpráv, jehož cílem je podpořit evropské a vnitrostátní orgány v lepším zvládání rizik spojených s praním peněz a financováním
terorismu. Jedná se o druhou zprávu podle 4. směrnice o boji proti praní peněz. Zpráva posuzuje odvětvová rizika spojená s praním peněz a financováním terorismu na vnitřním
trhu. Navazuje na zprávu z roku 2017 a hodnotí provádění doporučení Komise a zbývající rizika, včetně rizik týkajících se nových produktů a odvětví. Posouzení se zaměřovalo na
hotovostní operace, finanční odvětví, nefinanční odvětví a produkty, odvětví hazardních her, sběr a převody prostředků prostřednictvím neziskových organizací a nově na
profesionální fotbal, zóny volného obchodu (bezcelní zóny, tzv. free ports) a mechanismy pro udílení občanství a/nebo povolení k pobytu investorům. Většina doporučení určených
evropským orgánům dohledu formulovaných v předchozí zprávě byla provedena. V případě členských států Komise u většiny doporučení potvrzuje jejich přetrvávající platnost a
formuluje doporučení nová. Přetrvávají některé horizontální nedostatky, zejména pokud jde o anonymní produkty, identifikaci skutečných vlastníků a nové neregulované výrobky,
jako jsou virtuální aktiva. Některé nové nástroje k jejich řešení přináší 5. směrnice o boji proti praní peněz, která by měla být provedena do vnitrostátního práva členských států do
konce ledna 2020. V některých státech však nebyla dosud plně provedena ani 4. směrnice, jejíž plné provedení by zlepšilo spolupráci mezi orgány dohledu, zvýšilo povědomí mezi
povinnými osobami a nabídlo další vodítka pro identifikaci skutečných majitelů. Komise vyzývá členské státy, aby obě směrnice řádně a plně provedly a řídily se uvedenými
doporučeními.
11514/19
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zpráva o politice hospodářské soutěže v roce
2018
Předkládaná zpráva shrnuje hlavní činnosti Komise v oblasti politiky hospodářské soutěže za rok 2018. Komise se zaměřovala mimo jiné na zvýšení účinnosti prosazování pravidel
hospodářské soutěže. Byla přijata tzv. směrnice ECN+, která posiluje postavení orgánů pro hospodářskou soutěž v členských státech, a pokračovalo provádění refomního balíčku
opatření pro modernizaci státní podpory z roku 2012. V rámci boje proti kartelům byl zaveden anonymní nástroj pro oznamovatele a byly uloženy pokuty v celkové výši 546 milionů
EUR ve třech případech týkajících se námořní přepravy automobilů a dodávek automobilových součástek. Další prioritou Komise bylo řešení nových výzev v digitální ekonomice,
zejména prosazování antimonopolních opatření na obranu inovací (pokuty 4,34 a 1,49 miliardy EUR pro společnost Google a pokuta 997 milionů EUR pro společnost Qualcomm),
boj proti kartelům (pokuta pro osm výrobců kondenzátorů a čtyři výrobce spotřební elektroniky) a posuzování významných projektů společného evropského zájmu. Dále se Komise
soustředila na státní podporu na ekologizaci hospodářství, regulaci trhu s elektřinou při plnění cílů EU v oblasti energetiky a klimatu, podporu otevřených a integrovaných trhů se
zemním plynem a elektřinou, klíčové fúze v agrochemickém průmyslu, zachování účinné hospodářské soutěže na evropských trzích s ocelí, spojování podniků v oblasti železniční
dopravy, podporu konkurenceschopného dopravního trhu, zvýšení odolnosti finančního sektoru v rámci bankovní unie, boj proti selektivním daňovým výhodám, šetření týkající se
individuálních daňových rozhodnutí v členských státech, podporu celosvětové kultury hospodářské soutěže a interinstitucionální dialog s Evropským parlamentem a Radou.
11414/19

COM(2019) 339 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st11414.cs19.pdf (1 MB, 22. 7. 2019)

22. 7. 2019 22. 7. 2019

4

Rada EU - kód dokumentu

Evropská komise
číslo vydaného dokumentu COM

Interinstitucionální Soubory dokumentu
kód dokumentu

Datum
Datum
Usnesení
vydání
doručení
VEZ
dokumentu do PSP ČR

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Stepping up EU Action to Protect and Restore the World’s Forests - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu
výboru a Výboru regionů - Posílení akce EU na ochranu a obnovu světových lesů
Odlesňování a znehodnocování lesů dosahují v současné době historicky největší intenzity a představují zásadní hrozbu pro světové lesy. Mezi lety 1990-2016 bylo zničeno 1,3
milionu čtverečních kilometrů lesních ploch. Stávající politiky a nástroje nejsou dostatečné pro zajištění zachování a udržitelného využívání lesů. Jedná se o komplexní úkol, který
může EU splnit pouze ve spolupráci s třetími zeměmi, mezinárodními organizacemi a dalšími partnery. Konkrétní opatření musí brát v úvahu specifika a potřeby jednotlivých zemí
a regionů. V předkládaném sdělení navrhuje Komise nová opatření pro posílení činnosti EU zaměřené na ochranu světových lesů, především původních, a jejich udržitelnou
obnovu. Základem těchto opatření je partnerský přístup, který spočívá v úzké spolupráci se zeměmi původu a spotřeby, podnikatelskou sférou a občanskou společností. Opatření
jsou zaměřena na pět prioritních oblastí:
1. snížení spotřeby EU a jejího dopadu na půdu a podporu spotřeby výrobků z dodavatelských řetězců, které nezahrnují odlesňování;
2. spolupráci se zeměmi produkujícími dřevo na snížení tlaku na lesy a podporu zastavení odlesňování v rámci rozvojové spolupráce;
3. posílení mezinárodní spolupráce k zastavení odlesňování a znehodnocování lesů a na podporu obnovy lesů;
4. přesměrování finančních prostředků na podporu více udržitelných způsobů využívání půdy;
5. podporu dostupnosti kvalitních informací o lesích a dodavatelských řetězcích výrobků a přístupu k nim a podporu výzkumu a inovací.
V přílohách jsou uvedena konkrétní opatření v rámci prioritních okruhů a doporučení pro orgány členských států, průmysl a občanskou společnost.
11449/19
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Dokumenty zahraničně obchodní povahy
Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Podvýboru pro sanitární a fytosanitární správu zřízeném Dohodou o přidružení mezi
Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé
Dohoda o přidružení mezi EU a Ukrajinou vstoupila v platnost dne 1. září 2017. Postoj, který má být zaujat jménem Unie v Podvýboru pro sanitární a fytosanitární správu zřízeném
dohodou, se týká plánovaného přijetí seznamu acquis Unie v oblasti sanitárních a fytosanitárních otázek a otázek týkajících se dobrých životních podmínek zvířat, s nímž Ukrajina
zamýšlí sblížit své vnitrostátní právní předpisy. Unie by měla jeho přijetí podpořit.
11416/19

COM(2019) 344 final

2019/0157(NLE)

st11416.cs19.pdf (471 KB, 23. 7. 2019)
Přílohy:
st11416-ad01.cs19.pdf (811 KB, 23. 7. 2019)

22. 7. 2019 23. 7. 2019

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru dohody o hospodářském partnerství zřízeném na základě Prozatímní
dohody o hospodářském partnerství mezi Ghanou na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, pokud jde o přijetí protokolu
č. 1 o definici pojmu „původní produkty“ a metodách správní spolupráce
Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství mezi Ghanou a EU se prozatímně provádí od 15. prosince 2016. Postoj, který má být zaujat jménem Unie ve Výboru dohody o
hospodářském partnerství zřízeném na základě dohody, se týká plánovaného přijetí protokolu č. 1 k dohodě týkajícího se definice pojmu „původní produkty“ a metod správní
spolupráce, který odráží nejnovější vývoj pravidel původu, včetně změn zahrnutých do nedávno uzavřených protokolů o pravidlech původu v rámci dohod o hospodářském
partnerství s africkými, karibskými a tichomořskými státy (AKT). Unie by měla jeho přijetí podpořit.
Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut
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Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru dohody o hospodářském partnerství zřízeném Prozatímní dohodou o
hospodářském partnerství mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a smluvní stranou střední Afrika na straně druhé, pokud jde o
přijetí seznamu rozhodců
Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a střední Afrikou je prozatímně prováděna od 4. srpna 2014. Postoje, které mají být zaujaty jménem Unie ve Výboru
dohody o hospodářském partnerství zřízeném touto dohodou, se týkají jednak přijetí seznamu patnácti osob, které mohou zastávat funkci rozhodce v rámci postupu pro řešení
sporů podle dohody, a jednak přijetí jednacího řádu pro zprostředkování, jednacího řádu pro rozhodčí řízení a kodexu chování rozhodců. Unie by měla přijetí těchto aktů podpořit.
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Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Unie ve Výboru dohody o hospodářském partnerství zřízeném Prozatímní dohodou o hospodářském
partnerství mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a smluvní stranou střední Afrika na straně druhé, v souvislosti se zamýšleným
přijetím jednacího řádu pro zprostředkování, jednacího řádu pro rozhodčí řízení a kodexu chování rozhodců
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Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro obchod zřízeném podle prozatímní dohody o partnerství mezi
Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé, pokud jde o změnu příloh II a VIII protokolu II dohody
Prozatímní dohoda o partnerství mezi EU a tichomořskými státy byla podepsána dne 30. července 2009 a prozatímně ji provádí Papua-Nová Guinea, Fidži a Samoa. Postoj, který
má být zaujat jménem Unie ve Výboru pro obchod zřízeném podle této dohody, se týká změny příloh II a VIII protokolu II dohody. Tato změna spočívá v aktualizaci sazebního
zařazení s ohledem na novou nomenklaturu harmonizovaného systému Světové celní organizace 2017 a v aktualizaci seznamu zámořských zemí a území EU s ohledem na
nedávnou změnu statusu některých území. Unie by měla přijetí těchto změn podpořit.
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