1

Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období
14. - 20. října 2019
Rada EU - kód dokumentu

Evropská komise
číslo vydaného dokumentu COM

Interinstitucionální Soubory dokumentu
kód dokumentu

Datum
Datum
Usnesení
vydání
doručení do VEZ
dokumentu PSP ČR

Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Union Solidarity Fund to provide assistance to Greece
- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Řecku
Cílem předkládaného návrhu je schválit poskytnutí finančních prostředků z Fondu solidarity Evropské unie Řecku v návaznosti na záplavy a sesuvy půdy na Krétě, které ji postihly
v únoru 2019 v důsledku silných dešťů a bouří. Celková částka pomoci by měla činit 4 552 517 EUR, přičemž záloha ve výši 455 252 EUR (10 %) již byla vyplacena v červenci 2019.
13281/19

COM(2019) 496 final

st13281.en19.pdf (375 KB, 18. 10. 2019)

18. 10. 2019 18. 10. 2019

Návrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2007/441/ES, kterým se Italské republice povoluje použít opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1
písm. a) a článku 168 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Dopisem ze dne 12. dubna 2019 požádala Itálie o povolení nadále uplatňovat odchylky od směrnice 2006/112/ES o společném systému DPH, které spočívají v omezení nároku na
odpočet DPH na vstupu na 40 % v případě výdajů spojených se silničními motorovými vozidly, která nejsou využívána výhradně pro účely podnikání, a v osvobození od DPH
vztahujícím se na používání vozidel, která jsou součástí obchodního majetku osoby povinné k dani, pro soukromou potřebu, vztahuje-li se na tato vozidla omezení nároku na
odpočet. Účelem těchto opatření je zjednodušit dodržování daňových povinností pro mikropodniky, které představují 99 % italských podniků a čítají přibližně 5,2 milionu osob
povinných k dani. Poprvé byly uvedené odchylky povoleny v roce 2007 a následně byly třikrát prodlouženy, Jejich aktuální platnost skončí 31. prosince 2019. Na základě posouzení
žádosti Komise navrhuje schválit další prodloužení platnosti odchylek do 31. prosince 2022.
13224/19

COM(2019) 476 final

2019/0229(NLE)

st13224.cs19.pdf (506 KB, 17. 10. 2019)

16. 10. 2019 17. 10. 2019

Návrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Protokolu o změně Mezinárodní úmluvy na ochranu tuňáků v Atlantiku
Mezinárodní úmluva na ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT) vstoupila v platnost dne 21. března 1969 a Unie je její smluvní stranou od 9. června 1986. Cílem úmluvy je podporovat
spolupráci při udržování populací tuňáka a tuňákovitých v Atlantském oceánu na úrovních umožňujících maximální udržitelný odlov. Úmluvou byla zřízena komise ICCAT pro účely
ochrany a řízení druhů v oblasti působnosti úmluvy. V zájmu zlepšení účinnosti úmluvy a posílení ochrany a řízení dotčených druhů se komise ICCAT dohodla na potřebě změny
úmluvy. Rada zmocnila Komisi k vyjednání změn úmluvy jménem Unie dne 13. května 2013. Výsledkem jednání, která probíhala v letech 2013-2018, je protokol o změnách úmluvy,
který zahrnuje tyto hlavní body: rozšíření oblasti působnosti úmluvy, pokud jde o ochranu a řízení populací žraloků; vyjasnění pravidel hlasování a usnášeníschopnosti komise
ICCAT; vymezení zásad provádění činností upravených úmluvou ze strany komise ICCAT; zkrácení doby pro nabytí účinnosti doporučení přijatých komisí ICCAT z šesti na čtyři
měsíce; vyjasnění podmínek pro vznášení námitek k doporučením přijatým komisí ICCAT; umožnění větší účasti zemí, které nejsou smluvními stranami, a rybářských subjektů na
činnosti komise ICCAT; a zavedení dobrovolného mechanismu pro řešení sporů týkajících se ICCAT, jehož výsledek je konečný a závazný. Protokol by měl být přijat na 28. řádném
zasedání komise ICCAT ve dnech 18. až 25. listopadu 2019 spolu s jedním usnesením a jedním doporučením ICCAT. Účelem předkládaných návrhů je schválit podpis, prozatímní
provádění a uzavření protokolu jménem Unie.
13118/19

COM(2019) 470 final

2019/0223(NLE)

st13118.cs19.pdf (491 KB, 16. 10. 2019)
15. 10. 2019 16. 10. 2019
Přílohy:
st13118-ad01.cs19.pdf (514 KB, 16. 10. 2019)

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Protokolu o změně Mezinárodní úmluvy na ochranu tuňáků v Atlantiku
13124/19

COM(2019) 472 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2019/0225(NLE)

st13124.cs19.pdf (485 KB, 16. 10. 2019)

16. 10. 2019 16. 10. 2019
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Návrh prováděcího rozhodnutí Rady o mechanismu náhrad pro členský stát, jehož národní člen byl zvolen předsedou Eurojustu
Nařízení (EU) 2018/1727 o Agentuře Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust) stanoví, že v případě, kdy je národní člen zvolen předsedou Eurojustu,
může dotčený členský stát v případě potřeby posílení národního zastoupení vyslat do Eurojustu jinou vhodně kvalifikovanou osobu na dobu, kdy bude tento národní člen vykonávat
funkci předsedy. Za tuto osobu může být členskému státu vyplacena náhrada. Cílem předkládaného návrhu je stanovit mechanismus pro poskytnutí této náhrady. Náhrada se
vyplácí na základě schválení žádosti předložené členským státem kolegiu Eurojustu. Zahrnuje dvě složky: 50 % národní měsíční hrubé mzdy vyslané osoby a životní náklady a další
související výdaje, které dotčenému členskému státu skutečně vznikly v souvislosti s vyslanou osobou. Dotčený stát má nárok na náhradu po dobu, kdy jeho národní člen vykonává
funkci předsedy, a po dobu vyslání dotčené osoby. Náhradu vyplácí Eurojust.
13103/19

COM(2019) 471 final

2019/0224(NLE)

st13103.cs19.pdf (468 KB, 15. 10. 2019)

14. 10. 2019 15. 10. 2019

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v rámci rozšířené komise Eurocontrolu, pokud jde o zásady pro stanovení
nákladového základu pro výpočet poplatků za traťové letecké navigační zařízení a pro výpočet jednotkových sazeb a podmínky uplatňování systému poplatků za
traťové navigační služby a podmínky úhrady
Mnohostranná úmluva o letových poplatcích vstoupila v platnost v roce 1986 a jejími smluvními stranami jsou všechny členské státy EU. Na základě dohody s Evropskou organizací
pro bezpečnost leteckého provozu (Eurocontrol) byla vytvořena rozšířená komise Eurocontrolu, která provádí zavedení společného systému poplatků za traťovou navigaci
stanoveného úmluvou. Na svém zasedání, které proběhne dne 28. listopadu 2019, má tato komise přijmout aktualizaci podmínek uplatňování systému poplatků za traťové
navigační služby a aktualizaci zásad pro stanovení nákladového základu pro výpočet poplatků za traťové letecké navigační zařízení a pro výpočet jednotkových sazeb. Účelem
těchto aktů je zajistit soulad s pravidly Unie v oblasti sledování výkonnosti v rámci projektu jednotného evropského nebe a systému poplatků, konkrétně s nařízením (EU)
2019/317. Navrhované změny podmínek uplatňování se týkají faktoru vzdálenosti, faktoru hmotnosti, výjimek a přidělování plateb k fakturám a dále zahrnují nové ustanovení o
bankovních poplatcích. Součástí změn je i aktualizace seznamu oblastí zpoplatnění traťových navigačních služeb (redakční úpravy, nové názvy a popisy oblastí). Unie by měla
přijetí navržených změn podpořit.
13154/19

COM(2019) 466 final

2019/0233(NLE)

st13154.cs19.pdf (494 KB, 16. 10. 2019)

16. 10. 2019 16. 10. 2019

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v příslušných výborech Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů,
pokud jde o návrhy změn předpisů OSN č. 0, 16, 17, 21, 29, 43, 44, 48, 53, 55, 58, 67, 74, 80, 83, 85, 86, 98, 107, 112, 113, 115, 116, 123, 129, 135, 148, 149 a
150, návrh změn celosvětového technického předpisu č. 2, návrh změn vzájemného usnesení MR.1, návrhy změn úplných usnesení R.E.3 a R.E.5 a návrhy na
povolení vypracovat změnu celosvětového technického předpisu č. 6 a vypracovat nový celosvětový technický předpis o stanovení výkonu elektrifikovaného vozidla
(DEVP)
Od roku 1997 je Unie smluvní stranou Dohody Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů o přijetí jednotných technických pravidel pro kolová vozidla, zařízení a
části, které se mohou montovat nebo užívat na kolových vozidlech, a o podmínkách pro vzájemné uznávání schválení typu udělených na základě těchto pravidel. Každý kalendářní
rok zasedá třikrát (v březnu, červnu a listopadu) Světové fórum pro harmonizaci předpisů týkajících se vozidel, kde se přijímají za účelem přizpůsobení technickému pokroku nové
předpisy OSN, nové celosvětové technické předpisy OSN a/nebo změny stávajících předpisů OSN nebo celosvětových technických předpisů OSN. Cílem předkládaného návrhu je
stanovit postoj Unie k hlasování o předpisech, změnách, doplňcích a opravách, které budou předloženy k hlasování na zasedání fóra, jež se bude konat ve dnech 12. až
14. listopadu 2019. Unie by měla tyto návrhy podpořit.
13052/19

COM(2019) 480 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2019/0232(NLE)

st13052.cs19.pdf (500 KB, 14. 10. 2019)
11. 10. 2019 14. 10. 2019
Přílohy:
st13052-ad01.cs19.pdf (469 KB, 14. 10. 2019)
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Joint Proposal for a Council Regulation amending Council Regulation (EU) 2017/2063 concerning restrictive measures in view of the situation in Venezuela Společný návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (EU) 2017/2063 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Venezuele
Nařízení (EU) 2017/2063 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Venezuele uvádí v účinnost některá omezující opatření stanovená v rozhodnutí (SZBP) 2017/2074, jako je
zákaz vývozu zbraní nebo vybavení, které by mohlo být použito k vnitřní represi, zákaz vývozu vybavení pro ostrahu a zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů.
Uvedené rozhodnutí bylo změněno zavedením článku o zpracování osobních údajů Radou a vysokou představitelkou. Odpovídajícím způsobem by proto mělo být změněno i nařízení
(EU) 2017/2063, aby byl zajištěn soulad s platnými předpisy Unie v oblasti ochrany údajů.
Jedná se o dokument kategorie Limité, který je vyhrazen pro osobní potřebu těch, jimž je určen. Nelze jej dále šířit ani zveřejňovat jeho obsah.
13000/19

JOIN(2019) 17 final

2019/0236(NLE)

st13000.cs19.pdf (446 KB, 16. 10. 2019)

15. 10. 2019 16. 10. 2019

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve smíšeném výboru a v podvýboru pro obchod a investice zřízených Rámcovou
dohodou o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Mongolskem na straně druhé, pokud jde o přijetí rozhodnutí o
jednacím řádu smíšeného výboru a o jednacím řádu podvýboru pro obchod a investice
Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Mongolskem vstoupila v platnost dne 1. listopadu 2017. Dohodu se zřizuje smíšený výbor, který má zajistit řádné fungování
a provádění dohody, stanovovat priority ohledně cílů dohody a vydávat doporučení pro prosazování těchto cílů, a podvýbor pro obchod a investice. V zájmu zajištění účinného
provádění dohody by měly smíšený výbor a podvýbor pro obchod a investice přijmout své jednací řády. Unie by měla jejich přijetí podpořit.
13089/19

COM(2019) 462 final

2019/0220(NLE)

st13089.cs19.pdf (483 KB, 15. 10. 2019)
14. 10. 2019 15. 10. 2019
Přílohy:
st13089-ad01.cs19.pdf (505 KB, 15. 10. 2019)

Joint Proposal for a Council Regulation concerning restrictive measures in view of the situation in the Eastern Mediterranean - Společný návrh nařízení Rady o
omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve východním Středomoří
Předkládaným návrhem se uvádí v účinnost omezující opatření přijatá v reakci na nelegální vrtné činnosti prováděné Tureckem v kyperských teritoriálních vodách ve východním
Středomoří. Opatření zahrnují zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů osob, subjektů a orgánů odpovědných za nebo podporujících tyto činnosti.
13264/19

JOIN(2019) 18 final

2019/0237(NLE)

st13264.en19.pdf (361 KB, 18. 10. 2019)
18. 10. 2019 18. 10. 2019
Přílohy:
st13264-ad01.en19.pdf (318 KB, 18. 10. 2019)
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Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut
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Sdělení Komise - Čas přijmout rozhodnutí o finančním rámci Unie na období 2021–2027: příspěvek Evropské komise k zasedání Evropské rady ve dnech 17. a 18.
října 2019
S ohledem na zasedání Evropské rady, které proběhne ve dnech 17. a 18. října 2019 a jehož hlavním tématem bude víceletý finanční rámec EU na období 2021-2027, shrnuje
Komise v tomto sdělení klíčové otázky týkající se budoucího financování EU, na nichž je třeba dosáhnout co nejdříve shody. První z těchto otázek je celková výše financování
odpovídající společným prioritám Unie. Komise připomíná, že je třeba brát ohled na odchod Spojeného království jako jednoho z hlavních přispěvatelů do rozpočtu EU a
spravedlivě zohlednit důsledky tohoto odchodu. Domnívá se, že jí navržená výše dlouhodobého rozpočtu odpovídající 1,114 % hrubého národního důchodu zemí EU-27 představuje
vyvážený kompromis, který nezatíží neúměrně členské státy a současně zajistí dostatek prostředků pro nové priority. Druhou klíčovou otázkou je spravedlivější přístup k
financování rozpočtu EU, jehož základem je ukončení stávajícího systému slev z odvodů a jejich oprav. Komise upozorňuje, že aktuální výše příspěvků jednotlivých členských států
neodráží solidaritu, ani relativní prosperitu. V novém, transparentnějším a spravedlivějším systému by pro všechny měla platit stejná pravidla. Evropská rada by měla podpořit také
zavedení nových zdrojů financování rozpočtu EU a přispět k dosažení konečného rozhodnutí o nových vlastních zdrojích. Třetí klíčovou otázkou je modernizace rozpočtu, která
zajistí rovnováhu mezi výdajovými oblastmi a posílí důraz na přidanou hodnotu EU a nové priority. V této souvislosti Komise zdůrazňuje potřebu modernizace politiky soudržnosti a
společné zemědělské politiky, zvýšení účinnosti rozpočtu a posílení vazby mezi programy a politickými prioritami Unie. Za hlavní nové prvky rozpočtu pro posílení této vazby
pokládá Komise: ambiciózní přístup k opatřením v oblasti klimatu, komplexní reakci rozpočtu na výzvy v oblasti migrace, využití rozpočtu k zásadním reformám členských států a
investičním prioritám určeným v rámci evropského semestru a posílenou podporu provádění evropského pilíře sociálních práv. Nedílnou a zásadní součástí modernizace je i
zavedení nástrojů pro ochranu rozpočtu EU v případě všeobecných nedostatků v oblasti právního státu.
13051/19

COM(2019) 456 final

st13051.cs19.pdf (652 KB, 14. 10. 2019)

14. 10. 2019 14. 10. 2019

Report from the Commission to the European Parliament and the Council - 30th Annual Report on the Protection of the European Union’s financial interests —
Fight against fraud - 2018 - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - 30. výroční zpráva o ochraně finančních zájmů Evropské unie - Boj proti podvodům 2018
Komise předkládá 30. výroční zprávu o ochraně finančních zájmů Unie a boji proti podvodům za rok 2018. V úvodu zprávy Komise shrnuje vývoj rámce EU pro boj proti podvodům
v uplynulých 30 letech a poté se zaměřuje na vývoj v roce 2018. V roce 2018 bylo přijato tzv. souhrnné nařízení, které zjednodušilo pravidla pro využívání finančních prostředků
EU. Opatření zaměřená na boj proti podvodům jsou rovněž součástí jednání o novém víceletém finančním rámci na období 2021-2027 a zahrnují mimo jiné povinnost příjemců
evropských fondů plně spolupracovat při ochraně finančních zájmů EU a umožnit přístup k nezbytným údajům Komisi, úřadu OLAF, Úřadu evropského veřejného žalobce a
Účetnímu dvoru. Pokud jde o příjmovou stranu rozpočtu, Komise představila nový akční plán pro boj proti nelegálnímu obchodu s tabákem, byla přijata nová pravidla pro boj proti
přeshraničním podvodům s DPH a posílena správní spolupráce v této oblasti, členské státy zavedly nové IT nástroje a nové přístupy a iniciativy zaměřené na podhodnocování zboží
(zejména obuvi a oděvů). Přestože ve srovnání s rokem 2017 bylo zjištěno méně nesrovnalostí v oblasti cel, finanční náklady byly vyšší. Na straně výdajů přijaly členské státy řadu
operačních opatření, která zahrnovala IT nástroje (např. ARACHNE), hodnocení rizika podvodů nebo kurzy zaměřené na zvyšování obecného povědomí o podvodech. I zde se snížil
počet zjištěných případů nesrovnalostí, avšak jejich finanční dopady byly vyšší. Srovnávací analýza zaměřená na programy politiky soudržnosti v letech 2007-2013 a 2014-2020
ukázala zlepšení, které může být výsledkem lepšího odhalování podvodů a předcházení nesrovnalostem. Komise bude tyto výsledky dále sledovat, aby potvrdila, zda jsou skutečně
důsledkem účinnějšího systému boje proti podvodům. V roce 2018 bylo poskytnuto 15,35 milionu EUR z programu Hercule III na podporu operační a správní kapacity členských
států. Soudní dvůr EU přijal jeden rozdsudek týkající se boje proti podvodům, a to v případu Sigma Orionis v Komise (kontroly na místě a inspekce prováděné úřadem OLAF).
Členské státy oznámily přijetí celkem 71 opatření zaměřených na ochranu finančních zájmů EU a boj proti podvodům. V roce 2017 bylo Komisi oznámeno celkem 11 638 podvodů a
dalších nesrovnalostí (z toho 1 152 podvodů), což představuje ve srovnání s rokem 2017 pokles o 25 %. Celková dotčená částka činila přibližně 2,5 miliardy EUR, což je na
úrovni roku 2017, přičemž na podvody připadlo 1 197,2 milionu EUR, což je ve srovnání s rokem 2017 nárůst o 183 %. Na základě zjištěných údajů formuluje Komise dvě
doporučení určená členským státům: 1) přijmout další opatření k řešení otázek spojených s přeshraničním elektronickým obchodem, zejména pokud jde o možné zneužívání
osvobození od cla pro zásilky nízké hodnoty, a 2) přijmout národní strategie boje proti podvodům.

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o souladu Evropského orgánu pro bankovnictví s požadavky týkajícími se umístění jeho sídla
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z EU bylo sídlo Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) přemístěno z Londýna do Paříže. Nařízení (EU) č. 1093/2010 o zřízení
EBA stanoví, že Komise každý rok podává zprávu o tom, jak orgán EBA plní požadavky stanovené nařízením, pokud jde o jeho sídlo. Ty zahrnují podporu zaměstnanců (včetně
zřízení Evropské školy v pařížském regionu), vybavení a pronájem kanceláří a přemístění kanceláří a datového střediska. Vrcholné vedení orgánu EBA působí v Paříži od 30. března
2019 a plný provoz byl zahájen 3. června 2019. Na základě dostupných informací Komise konstatuje, že přemístěním sídla orgánu EBA nebyl dotčen výkon jeho pravomocí ani
plnění úkolů, organizace řídící struktury, chod hlavní organizace nebo financování jeho činností.
13214/19

COM(2019) 451 final

st13214.cs19.pdf (458 KB, 16. 10. 2019)

16. 10. 2019 16. 10. 2019

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění dohod o volném obchodu 1. ledna
2018 – 31. prosince 2018
Komise předkládá třetí výroční zprávu o provádění dohod o volném obchodu za rok 2018. Zpráva podává aktualizovaný přehled o provádění 35 hlavních obchodních dohod s 62
partnery a o činnostech, které přecházely vstupu v platnost dohody o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem dne 1. února 2019. Věnuje se nejdůležitějším aspektům v
každé z kategorií dohod o volném obchodu, plnění závazků týkajících se obchodu a udržitelného rozvoje, hodnocení obchodování se zemědělsko-potravinářskými produkty na
základě dohod o volném obchodu, probíhajícím činnostem Komise ve specifických oblastech, jako jsou malé a střední podniky nebo služby, a aktuálnímu stavu v oblasti právní
vymahatelnosti (řešení sporů s Jižní Koreou, Ukrajinou a Jihoafrickou celní unií). Hlavní zjištění zprávy lze shrnout do následujících bodů: v roce 2018 bylo 31 % obchodu EU se
zbožím se zbytkem světa realizováno v rámci preferenčních obchodních dohod (33 % vývozu EU a 29 % dovozu EU); obchodování na základě dohod o volném obchodu
vygenerovalo obchodní přebytek ve výši 84,6 miliardy EUR, zatímco obchod s ostatními zeměmi skončil deficitem ve výši 24,6 miliardy EUR; obchod se zbožím zaznamenal v roce
2018 celkový nárůst, i když nižší, než v roce 2017; největšími obchodními partnery EU v rámci preferenčních dohod byly ŠVýcarsko (24 % vývozu EU), Turecko (12 %) a Norsko (8
%); vývoz nezemědělských produktů se zvýšil o 1,9 % a dovoz o 5,2 %; vývoz zemědělsko-potravinářských produktů se zvýšil o 2,2 % a dovoz poklesl o 0,5 %; zlepšila se míra
využívání preferencí při vývozu z EU do Jižní Koreje, Kolumbie, Ekvádoru, Egypta a Jordánska; míra využívání preferencí při vývozu z EU do Kanady byla 37 %, avšak díky dohodě
CETA by se měla v budoucnu zvyšovat; průměrná míra využití preferencí při dovozu do EU činila 87 %. Zpráva shrnuje také dosažený pokrok v oblasti obchodu se třetími zeměmi a
uvádí hlavní přetrvávající problémy. Ty se týkají technických a administrativních překážek obchodu (vývoz EU do Středomoří, omezení týkající se vývozu alkoholických nápojů z EU
do Kanady, Kostariky, Ekvádoru a Peru, zákaz vývozu nezpracovaného dřeva z EU na Ukrajinu) a zadávání veřejných zakázek (určitého pokroku bylo dosaženo v případě Kanady,
Ukrajiny a některých zemí západního Balkánu). Některé otázky otevřely rovněž partnerské země, mj. v souvislosti s ochrannými opatřeními EU proti dovozu oceli a některými
sanitárními a fytosanitárními opatřeními (politika v oblasti pesticidů, nové nařízení o veterinárních přípravcích).
13110/19

COM(2019) 455 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st13110.cs19.pdf (1 MB, 17. 10. 2019)

14. 10. 2019 17. 10. 2019
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Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Zpráva o pokroku v provádění evropského programu pro migraci
Předkládaná zpráva shrnuje pokrok dosažený v provádění evropského programu migraci přijatého v roce 2015 od poslední zprávy z března 2019. V úvodu jsou uvedeny hlavní
dosažené výsledky programu od jeho zavedení, včetně snížení počtu nedovolených překročení hranic EU, počtu zachráněných životů, podpory poskytované nejvíce postiženým
členským státům, vytvoření a posilování Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž, opatření na podporu uprchlíků ve třetích zemích a uzavření dohod o zpětném přebírání
osob nebo ujednání o navracení s 23 zeměmi původu.
Přestože se celkově situace na všech hlavních migračních trasách již vrátila na úroveň před krizí, zůstává i nadále nestabilní. Od začátku roku 2019 bylo odhaleno přibližně 70 800
případů nelegálního překročení vnější hranice EU a zahynulo nebo je pohřešováno téměř 1 100 migrantů. Výrazně se zvýšil zejména počet příchozích osob na řecké ostrovy (47
500), což vedlo k dalšímu zhoršení situace v již i tak přetížených hotspotech s kapacitou 8 000 osob. Nejvíce jsou mezi příchozími zastoupeni afghánští státní příslušníci (41 %).
Nárůst byl zaznamenán i v celém regionu západního Balkánu a v počtu příchozích na Maltu (byť v centrálním Středomoří došlo celkově k poklesu). V prvních devíti měsících roku
2019 bylo podáno téměř 500 000 žádostí o azyl, přičemž 72 % příchozích mířilo do Německa, Francie, Španělska, Řecka a Spojeného království. Hlavními zeměmi původu byly
Afghánistán, Sýrie a Venezuela. V první polovině roku 2019 bylo vydáno 96 800 kladných rozhodnutí a míra uznání prvoinstančních rozhodnutí činila 34 %.
V rámci podpory nejvíce zasaženým státům pokračovalo provádění nástroje pro uprchlíky v Turecku, z něhož bylo dosud přiděleno 97 % finančních prostředků a do konce roku
2019 se očekává rozdělení celé částky 6 miliard EUR. Vyplaceny byly téměř 3 miliardy EUR. Pokračovala také podpora politického dialogu mezi Afghánistánem, Pákistánem
a Íránem s cílem nalézt trvalá řešení pro afghánské uprchlíky v hostitelských zemích a humanitární pomoc Sýrii, kde EU jen v roce 2019 vyčlenila 170 milionů EUR na poskytování
mnohaodvětvové pomoci zaměřené na záchranu životů a určené zranitelným osobám uvnitř Sýrie. V červnu 2019 byl v rámci Regionálního svěřenského fondu EU pro Sýrii
schválen další balíček ve výši 100 milionů EUR zaměřený na vysokoškolské vzdělávání, odolnost a ochranu v Libanonu, Jordánsku a Iráku a na třetí konferenci o podpoře
budoucnosti Sýrie a celého regionu přislíbilo mezinárodní společenství pro rok 2019 více než 6,2 miliardy EUR (92 % této částky již bylo poskytnuto) a další 2,1 miliardy EUR
na rok 2020 a dále. Pokračovala rovněž podpora pro Řecko a Kypr (např. zlepšení podmínek pro ochranu a přijímání nezletilých osob bez doprovodu a posílení bezpečnosti
na pevnině, pomoc v oblasti integrace a ubytování), západní Balkán (zejména Bosnu a Hercegovinu), Itálii (např. humanitární evakuace z Libye), Maltu (usnadňování relokace
vyloděných migrantů), Maroko (zlepšení řízení migračních toků) a Španělsko (posílení azylového úřadu a přijímacího systému, integrace cizích státních příslušníků, rozmístění
lepšího vybavení a více personálu na hranicích a navracení). Vážným problémem zůstává situace v Libyi, která je řešena především prostřednictvím evakuace osob z Libye (včetně
mechanismu nouzového tranzitu UHNCR) a dobrovolnými návraty (od listopadu 2015 podpořil svěřenský fond pro Afriku návrat více než 49 000 osob). V řešení základních příčin
nelegální migrace hrál nadále klíčovou úlohou svěřenský fond pro Afriku, spolu s plánem vnějších investic EU. V roce 2019 poskytovala EU pomoc i uprchlíkům a migrantům ve
Venezuele, oblasti Afrického rohu a Bangladéši (Rohingové). Pokračovalo provádění akčního plánu EU proti pašování migrantů a doplňujících operativních opatření, která byla
přijata Radou v prosinci 2018. V roce 2018 bylo nařízeno odejít 478 155 osobám, jež nelegálně pobývaly v EU, a 170 380 osob bylo skutečně navráceno do třetí země. Míra
navracení tak dosáhla výše 36 %, přičemž v některých zemích se pohybovala pouze v jednotkách procent (Mali, Guinea). S pěti zeměmi západního Balkánu vyjednala Komise
dohody o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže, přičemž dohoda s Albánií vstoupila v platnost 1. května 2019, dohoda s Černou Horou byla podepsána 7. října
2019 a dohody se Severní Makedonií, Srbskem a Bosnou a Hercegovinou čekají na podpis. V prosinci 2019 vstoupí v platnost nové nařízení o Evropské pohraniční a pobřežní
stráži, které mimo jiné zřizuje stálý útvar čítající 10 000 operativních pracovníků. Do 7. října 2019 bylo přesídleno 39 000 osob (78 % celkového počtu přislíbených míst) v rámci
současného režimu pro přesídlování. V oblasti legální migrace bylo zahájeno pět pilotních projektů, jejichž cílem je zavést cirkulační a dlouhodobé programy mobility pro mladé
absolventy a pracovníky z Egypta, Maroka, Nigérie a Tuniska. V oblasti integrace pak mj. Komise vyvinula nástroj pro profilování státních příslušníků třetích zemí, byla zahájena
činnost osmi rozsáhlých sítí měst a regionů a byla spuštěna iniciativa Města a regiony za integraci migrantů.
13249/19

COM(2019) 481 final

st13249.cs19.pdf (771 KB, 18. 10. 2019)

17. 10. 2019 18. 10. 2019

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o přenesení pravomoci podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014 ze dne 3. dubna 2014 o
hlášení událostí v civilním letectví, analýze těchto hlášení a navazujících opatřeních a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010 a zrušení
směrnic Evropského parlamentu a Rady 2003/42/ES, nařízení Komise (ES) č. 1321/2007 a nařízení Komise (ES) č. 1330/2007
Nařízení (EU) č. 376/2014 o hlášení událostí v civilním letectví svěřuje Komisi v některých ustanoveních pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci za účelem vymezení
společného evropského systému klasifikace rizik (ERCS), aktualizace seznamu povinných datových polí a formuláře pro žádost o informace z evropské centrální evidence a sladění
všech příloh se softwarem ECCAIRS a s taxonomií ADREP. V rámci dosavadního výkonu přenesené pravomoci Komise žádný akt nepřijala, avšak aktuálně pracuje na přijetí aktu v
přenesené pravomoci vymezujícího ERCS.
Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o vývoji, validaci a právním přijímání alternativních metod ke zkouškám kosmetických přípravků na zvířatech
(2018)
Komise předkládá třináctou zprávu o vývoji, validaci a právním přijímání alternativních metod ke zkouškám kosmetických přípravků na zvířatech. Tyto zkoušky jsou v EU zakázány,
stejně jako uvádění přípravků, které byly zkoušeny na zvířatech, na trh. V souladu s nařízením (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích tato zpráva informuje o dosaženém
pokroku v této oblasti na úrovni EU i mezinárodní úrovni. V roce 2018 byly jedním členským státem nahlášeny tři případy nedoržení zákazu zkoušek a uvádění na trh. Hlavním
problémem členských států při provádění dozoru nad trhem jsou neúplné údaje o zkouškách na zvířatech v informační dokumentaci. Jedná se však o malý počet případů. Na úrovni
EU pokračovala řada činností zaměřených na výzkum a rozvoj alternativních metod, mj. v rámci projektu EU-ToxRisk, iniciativy pro inovativní léčiva, sítě laboratoří Evropské unie
pro validaci alternativních metod (EU-NETVAL) nebo Evropského partnerství pro alternativní přístupy ke zkouškám na zvířatech (EPAA). Na mezinárodní úrovni nebyly alternativní
zkušební metody dosud uznány pro účely posouzení bezpečnosti přísad z hlediska toxicity po opakované dávce, reprodukční toxicity nebo karcinogenity. To představuje omezení
pro evropský kosmetický průmysl, a Komise tak bude nadále podporovat právní přijímání alternativních metod schválených na úrovni OECD a propagovat unijní zákaz zkoušek
kosmetických přípravků na zvířatech na mezinárodní úrovni, aby došlo ke sblížení metod posuzování bezpečnosti v celosvětovém měřítku.
13153/19

COM(2019) 479 final

st13153.cs19.pdf (538 KB, 16. 10. 2019)

15. 10. 2019 16. 10. 2019

Dokumenty zahraničně obchodní povahy
Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru CETA zřízeném podle Komplexní hospodářské a obchodní
dohody (CETA) mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé k přijetí rozhodnutí, kterým se upravují administrativní a
organizační záležitosti fungování odvolacího tribunálu
Postoj, který má být zaujat jménem Unie ve Smíšeném výboru CETA zřízeném podle Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA) mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou
unií a jejími členskými státy na straně druhé, se týká přijetí rozhodnutí, kterým se upravují administrativní a organizační záležitosti fungování odvolacího tribunálu. Toto
rozhodnutí je součástí balíčku iniciativ zaměřených na provádění systému soudů pro investice CETA. Unie by měla jeho přijetí podpořit.
13023/19

COM(2019) 457 final

2019/0217(NLE)

st13023.cs19.pdf (487 KB, 14. 10. 2019)
11. 10. 2019 14. 10. 2019
Přílohy:
st13023-ad01.cs19.pdf (452 KB, 14. 10. 2019)

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru CETA zřízeném podle Komplexní hospodářské a obchodní
dohody (CETA) mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé k přijetí rozhodnutí o postupu přijímání výkladu
ustanovení v souladu s čl. 8.31 odst. 3 a čl. 8.44 odst. 3 písm. a) dohody CETA jako přílohy jeho jednacího řádu
Postoj, který má být zaujat jménem Unie ve Smíšeném výboru CETA zřízeném podle Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA) mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou
unií a jejími členskými státy na straně druhé, se týká přijetí rozhodnutí, jehož cílem je objasnit postup přijímání výkladu ustanovení dohody o investicích Smíšeným výborem CETA.
Toto rozhodnutí je součástí balíčku iniciativ zaměřených na provádění systému soudů pro investice CETA. Unie by měla jeho přijetí podpořit.
13026/19

COM(2019) 458 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2019/0218(NLE)

st13026.cs19.pdf (489 KB, 14. 10. 2019)
11. 10. 2019 14. 10. 2019
Přílohy:
st13026-ad01.cs19.pdf (442 KB, 14. 10. 2019)
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Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro služby a investice zřízeném podle Komplexní hospodářské a obchodní
dohody (CETA) mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé k přijetí kodexu chování pro členy tribunálu a odvolacího
tribunálu a mediátory
Postoj, který má být zaujat jménem Unie ve Výboru pro služby a investice zřízeném podle Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA) mezi Kanadou na jedné straně a
Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé, se týká přijetí kodexu chování pro členy tribunálu a odvolacího tribunálu a mediátory, který se použije při sporech
vyplývajících z kapitoly osm (Investice) dohody. Kodex je součástí balíčku iniciativ zaměřených na provádění systému soudů pro investice CETA. Unie by měla jeho přijetí podpořit.
13029/19

COM(2019) 459 final

2019/0216(NLE)

st13029.cs19.pdf (487 KB, 14. 10. 2019)
11. 10. 2019 14. 10. 2019
Přílohy:
st13029-ad01.cs19.pdf (452 KB, 14. 10. 2019)

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro služby a investice zřízeném podle Komplexní hospodářské a obchodní
dohody (CETA) mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé k přijetí pravidel pro mediaci, která mohou využít strany
sporu v investičních sporech
Postoj, který má být zaujat jménem Unie ve Výboru pro služby a investice zřízeném podle Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA) mezi Kanadou na jedné straně a
Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé, se týká zřízení mechanismu mediace, který má napomoci nalezení vzájemně dohodnutého řešení mezi stranami sporu v
investičním sporu prostřednictvím uceleného a urychleného řízení za pomoci mediátora. Mechanismus je součástí balíčku iniciativ zaměřených na provádění systému soudů pro
investice CETA. Unie by měla jeho vytvoření podpořit.
13032/19

COM(2019) 460 final

2019/0219(NLE)

st13032.cs19.pdf (472 KB, 14. 10. 2019)
11. 10. 2019 14. 10. 2019
Přílohy:
st13032-ad01.cs19.pdf (449 KB, 14. 10. 2019)

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě pro obchod zbožím Světové obchodní organizace, pokud jde o jednací řád
Výboru pro usnadnění obchodu
Postoj, který má být zaujat jménem Unie ve Světové obchodní organizaci (WTO), se týká plánovaného přijetí jednacího řádu Výboru pro usnadnění obchodu v souladu s Dohodou
WTO o usnadnění obchodu, která vstoupila v platnost dne 22. února 2017. Výbor byl zřízen touto dohodou a jeho úkolem je dohlížet na její řádné provádění. Unie by měla přijetí
jednacího řádu podpořit, aby bylo zajištěno účinné fungování výboru.
13140/19

COM(2019) 469 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2019/0222(NLE)

st13140.cs19.pdf (401 KB, 16. 10. 2019)
15. 10. 2019 16. 10. 2019
Přílohy:
st13140-ad01.cs19.pdf (400 KB, 16. 10. 2019)
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Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union within the Joint Committee established by the Regional Convention
on pan-Euro-Mediterranean preferential rules of origin as regards the amendment of the Convention - Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat
jménem Evropské unie ve smíšeném výboru zřízeném regionální úmluvou o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu, pokud jde o změnu
úmluvy
Postoj, který má být zaujat jménem EU ve smíšeném výboru zřízeném regionální úmluvou o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu, se týká plánovaného
přijetí změn úmluvy na 9. zasedání smíšeného výboru dne 27. listopadu 2019. Cílem těchto změn je zajistit, že pravidla původu budou lépe odpovídat ekonomické realitě,
modernizovat je a zvýšit jejich flexibilitu. Změny se týkají odchylek, podmínek pro plavidla v případě zcela získaných produktů, dostatečného zpracování nebo opracování,
tolerance, kumulace, účetního rozlišování, zásady teritoriality, poskytnutí preferenčního zacházení pro produkty s jednoznačným původem i při nesplnění všech formálních
požadavků, zákazu navracení cel nebo osvobození od cla a dokladu o původu a jeho platnosti. Měly by začít platit od 1. ledna 2021. Unie by měla přijetí navržených změn podpořit.
13169/19

COM(2019) 482 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2019/0234(NLE)

st13169.en19.pdf (411 KB, 16. 10. 2019)
Přílohy:
st13169-ad01.en19.pdf (2 MB, 16. 10. 2019)

16. 10. 2019 16. 10. 2019

