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Návrh nařízení Rady, kterým se na rok 2020 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb ve Středozemním moři a v Černém moři
V rámci jednoročního cyklu řízení rybolovu stanoví předkládaný návrh rybolovná práva členských států pro některé populace ryb a skupiny populací ryb ve Středozemním a v
Černém moři na rok 2020. Návrh vychází z víceletého plánu pro lov populací žijících při dně v západním Středozemním moři, který vstoupil v platnost v červenci 2019, a z
doporučení Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři týkajících se úhoře říčního ve Středozemním moři, malých pelagických druhů v Jaderském moři, populací žijících
při dně v západní části Středozemního moře a v Jaderském moři a pakambaly velké a šprota obecného v Černém moři.
12905/19

COM(2019) 453 final

2019/0211(NLE)

st12905.cs19.pdf (569 KB, 9. 10. 2019)
Přílohy:
st12905-ad01.cs19.pdf (679 KB, 9. 10. 2019)

9. 10. 2019 9. 10. 2019

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti Belgie –
EGF/2019/001 BE/Carrefour
Dne 20. června 2019 požádala Belgie o finanční příspěvek z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci v souvislosti s propouštěním ve společnosti Carrefour Belgique SA,
která působí v odvětví maloobchodu. V období od 30. listopadu 2018 do 30. března 2019 bylo propuštěno 751 pracovníků a dalších 268 pracovníků bylo propuštěno před tímto
obdobím nebo po něm. Na základě posouzení žádosti Komise navrhuje poskytnout Belgii pomoc z fondu ve výši 1 632 028 EUR.
12777/19

COM(2019) 442 final

st12777.cs19.pdf (772 KB, 7. 10. 2019)

7. 10. 2019 7. 10. 2019

Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the relevant Committees of the United Nations Economic
Commission for Europe as regards the proposals for modifications to UN Regulations Nos. 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 and 150, as regards the proposal for modifications to Global Technical Regulation (GTR) No. 2, as regards the
proposal for amendments to Mutual Resolution MR.1, as regards the proposals for amendments to Consolidated Resolutions R.E.3 and R.E.5, and as regards the
proposals for authorisations to develop anamendment to GTR No. 6 and to develop a new GTR on the Determination of Electrified Vehicle Power (DEVP) - 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.en19.pdf (395 KB, 11. 10. 2019)
11. 10. 2019 11. 10. 2019
Přílohy:
st13052-ad01.en19.pdf (358 KB, 11. 10. 2019)

2

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

Návrh rozhodnutí Rady o finančních příspěvcích členských států určených na financování Evropského rozvojového fondu, včetně stropu na rok 2021, výše
příspěvku na rok 2020, první splátky na rok 2020 a orientační nezávazné prognózy očekávaných objemů ročních příspěvků na roky 2022 a 2023
V souladu s požadavky dohody o partnerství AKT-EU, vnitřní dohody o 11. Evropském rozvojovém fondu a finančního nařízení pro 11. Evropský rozvojový fond stanoví předkládaný
návrh finanční příspěvky členských států na financování Evropského rozvojového fondu následujícím způsobem: 1) strop ročního příspěvku členských států na rok 2021 činí 4 000
000 000 EUR; 2) roční příspěvek členských států na rok 2020 činí 4 700 000 000 EUR; 3) souhrnná výše první splátky na rok 2020 činí 1 900 000 000 (částky pro jednotlivé členské
státy jsou uvedeny v příloze; příspěvek ČR činí 14 864 100 EUR); 4) orientační nezávazná prognóza očekávaných ročních objemů příspěvků činí 2 700 000 000 EUR pro Komisi a
300 000 000 EUR pro EIB pro rok 2022 a 2 000 000 000 EUR pro Komisi a 100 000 000 EUR pro EIB pro rok 2023.
12972/19

COM(2019) 477 final

2019/0230(NLE)

st12972.cs19.pdf (446 KB, 10. 10. 2019)
Přílohy:
st12972-ad01.cs19.pdf (451 KB, 10. 10. 2019)

10. 10. 2019 10. 10. 2019

Návrh rozhodnutí Rady o finančních příspěvcích členských států určených na financování Evropského rozvojového fondu, včetně třetí splátky na rok 2019
Roční příspěvek členských států do Evropského rozvojového fondu na rok 2019 byl rozhodnutím (EU) 2018/1715 stanoven ve výši 4 700 000 000 EUR, z toho 4 400 000 000 EUR
pro Komisi a 300 000 000 EUR pro Evropskou investiční banku. Předkládaný návrh stanoví výši třetí splátky na rok 2019 pro jednotlivé členské státy. Souhrnná výše třetí splátky
činí 1 000 000 000 EUR a výše splátky pro ČR činí 7 687 050 EUR.
12977/19

COM(2019) 467 final

2019/0221(NLE)

st12977.cs19.pdf (436 KB, 10. 10. 2019)
Přílohy:
st12977-ad01.cs19.pdf (448 KB, 10. 10. 2019)

10. 10. 2019 10. 10. 2019

Dokumenty informační povahy
Zpráva Komise Evropskému parlamentu o činnosti a konzultacích koordinační skupiny proti mučení uvedené v článku 31 nařízení (EU) 2019/125 o obchodování s
některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání
Předkládaná zpráva informuje o činnostech koordinační skupiny proti mučení zřízené nařízením (EU) 2016/2134 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro
trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, v letech 2017 a 2018. Skupina slouží jako platforma pro výměnu informací mezi odborníky o
otázkách týkajících se provádění a uplatňování nařízení. V uvedeném období proběhla dvě zasedání skupiny, kde byly diskutovány následující otázky: oznámení týkající se zamítnutí
a zakázaných vývozů v elektronickém systému pro zboží dvojího užití (DUeS), požadavek předchozího povolení pro technickou pomoc a zprostředkovatelské služby, vymáhání
zákazů týkajících se veletrhů a reklamy a Globální aliance za obchod bez mučení.
12850/19

COM(2019) 449 final

st12850.cs19.pdf (416 KB, 7. 10. 2019)

7. 10. 2019 7. 10. 2019

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o potravinách a složkách potravin ošetřených ionizujícím zářením v letech 2016-2017
Komise předkládá pravidelnou zprávu podle směrnice 1999/2/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravin a složek potravin ošetřovaných ionizujícím
zářením za roky 2016 a 2017. Zpráva je založena na informacích poskytnutých členskými státy. V uvedeném období bylo ozařovnami vybaveno 14 členských států a Norsko,
přičemž 10 členských států spolu s Norskem ozařování skutečně provádělo (nejvíce Belgie - 68 % a Nizozemsko - 13%). Celkový počet schválených ozařoven činil 24, dvě ozařovny
byly uzavřeny. Celkem bylo ozářeno 10 211 tun výrobků (o 11,4 % méně v porovnání s rokem 2015). Nejčastěji ozařovanými výrobky byla zmrazená žabí stehýnka (57 %) a sušené
byliny, koření a zeleninové ochucovací přípravky (20,77 %). Ve fázi uvádění na trh bylo analyzováno 11 162 vzorků, z toho 87 bylo nevyhovujících. Nejčastěji se analyzovaly byliny a
koření (42 %) a obiloviny, semena, zelenina, ovoce a výrobky z nich (22 %).

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o rámci pro zavedení
inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy
Komise předkládá druhou zprávu o pokroku při provádění směrnice 2010/40/EU o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů (ITS), která spolu s doprovodným
pracovním dokumentem analyzuje fungování a provádění směrnice v období od přijetí první zprávy, tj. od října 2014. Podle směrnice může Komise přijímat specifikace s
technickými, funkčními, organizačními a servisními ustanoveními. Tato pravomoc byla Komisi svěřena původně do 27. srpna 2017 a rozhodnutím (EU) 2017/2380 došlo k jejímu
prodloužení o pět let a bylo zavedeno automatické prodlužování. V prosinci 2018 přijala Komise aktualizovaný pracovní program směrnice na období 2018-2022, který se týká akcí
v rámci čtyř prioritních oblastí směrnice, kromě šesti prioritních akcí. Od listopadu 2012 do května 2017 přijala Komise prostřednictvím aktů v přensené pravomoci specifikace pro
všechny prioritní akce. Rovněž byl přijat právní rámec pro zavádění interoperabilní služby eCall v celé EU a normy pro tuto službu, dále normy relevantní pro kooperativní ITS,
standard DATEX II pro výměnu dopravních informací (v reálném čase) o ITS a technická specifikace CEN (CEN/TS 17268) pro výměnu (statických) prostorových dat ITS. Většina
členských států aktivně provádí specifikace, o něž se opírá zavádění služeb ITS. Byly zřízeny nebo jsou zřizovány národní přístupové body a členské státy vyvíjejí operační nástroje
podporující přístupnost dat ITS. Lepší koordinace zahrnující všechny členské státy a všechny specifikace by podpořila harmonizaci digitální infrastruktury ITS v celé EU. V oblasti
ITS se objevují nová témata, jako propojená a automatizovaná mobilita a Mobilita jako služba (MaaS). Komise bude jejich vývoj sledovat a v případě potřeby navrhne nová opatření
nebo je zohlední při budoucí revizi směrnice o ITS.
12906/19

COM(2019) 464 final

st12906.cs19.pdf (795 KB, 10. 10. 2019)

9. 10. 2019 10. 10. 2019

Sdělení Komise Radě - Finanční informace o Evropském rozvojovém fondu - Evropský rozvojový fond (ERF): prognózy závazků, plateb a příspěvků členských států
na roky 2019, 2020 a 2021 a nezávazné prognózy na roky 2022 a 2023
V souladu s požadavky vnitřní dohody o 11. Evropském rozvojovém fondu a finančního nařízení pro 11. Evropský rozvojový fond předkládá Komise odhady závazků, plateb a
příspěvků na roky 2019 až 2021, s přihlédnutím k prognózám Evropské investiční banky. Výše závazků se odhaduje na 5 012 milionů EUR v roce 2019, 4 289 milionů EUR v roce
2020 a 900 milionů EUR v roce 2021. Výše plateb by pak měla činit 4 990 milionů EUR v roce 2019, 4 990 milionů EUR v roce 2020 a 4 290 milionů EUR v roce 2021. Snížení
odhadů pro roky 2020 a 2021 souvisí s plánovanými novými prováděcími pravidly pro rozvojovou a mezinárodní spolupráci na období 2021-2027, podle nichž by mělo dojít ke
snížení ročních příspěvků Komise na rok 2020 a stropu ročních příspěvků na rok 2021. Souhrnná výše příspěvků členských států by měla být 4 700 milionů EUR v roce 2019, 4 700
milionů EUR v roce 2020 a 4 000 milionů EUR v roce 2021. V letech 2022 a 2023 dosáhne podle nezávazných prognóz výše příspěvků pro Komisi a EIB částky 3 000 a 2 100
milionů EUR.
12691/19

COM(2019) 478 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st12691.cs19.pdf (1 MB, 10. 10. 2019)

10. 10. 2019 10. 10. 2019
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Report from the Commission to the Council - 2019 report on the economic and social situation of Gozo (Malta) - Zpráva Komise Radě - Zpráva o hospodářské a
sociální situaci ostrova Gozo (Malta) za rok 2019
Ostrov Gozo ve Středozemním moři je součástí republiky Malta. Předkládaná zpráva na základě žádosti maltské vlády z února 2019 analyzuje hospodářskou a sociální situaci na
ostrově ve srovnání se situací na Maltě. Z dostupných statistických údajů vyplývá, že se mírně zvětšuje rozdíl mezi HDP na hlavu na Gozu a na Maltě. Jedním z hlavních důvodů je
odlišná orientace hospodářství - maltská ekonomika je více zaměřena na služby, zatímco na Gozu převažuje zemědělství, rybářství a stavebnictví. Maltská ekonomika díky
tomu roste rychleji. Přesto je Gozo jedním z hospodářsky nejúspěšnějších ostrovních regionů v EU, k čemuž pravděpodobně přispívá geografická blízkost hlavního ostrova Malty,
dojíždění a nárůst turistiky v regionu. Vnitřní nerovnosti odpovídají průměrné úrovni v přechodových regionech v EU. V rámci politiky soudržnosti byly poskytnuty investice na
rozvoj silniční a námořní dopravní infrastruktury, energetických a zdravotnických zařízení a obnovu kultuního dědictví. V rámci přípravy dohody o partnerství a operačních
programů na období 2021-2027 by maltské orgány měly zvážit investice do případných strukturálních opatření pro odstranění rozdílu ve výši HDP na hlavu. Důležitým faktorem
úspěchu budoucích opatření bude zohlednění specifik ostrova, včetně rychle stárnoucího obyvatelstva.
12950/19

COM(2019) 463 final

st12950.en19.pdf (914 KB, 9. 10. 2019)

9. 10. 2019 9. 10. 2019

Dokumenty zahraničně obchodní povahy
Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the CETA Joint Committee established under the Comprehensive
Economic and Trade Agreement (CETA) between Canada, of the one part, and the European Union and its Member States, of the other part as regards the
adoption of a decision on the procedure for the adoption of interpretations in accordance with Articles 8.31.3 and 8.44.3(a) of CETA as Annex to its Rules of
Procedure - 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

2019/0218(NLE)

st13026.en19.pdf (347 KB, 11. 10. 2019)
11. 10. 2019 11. 10. 2019
Přílohy:
st13026-ad01.en19.pdf (366 KB, 11. 10. 2019)

Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the Committee on Services and Investment established under the
Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) between Canada, of the one part, and the European Union and its Member States, of the other part of the
other part as regards the adoption of a code of conduct for Members of the Tribunal, the Appellate Tribunal and mediators - 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

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2019/0216(NLE)

st13029.en19.pdf (342 KB, 11. 10. 2019)
11. 10. 2019 11. 10. 2019
Přílohy:
st13029-ad01.en19.pdf (380 KB, 11. 10. 2019)
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Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the Committee on Services and Investment established under the
Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) between Canada, of the one part, and the European Union and its Member States, of the other part as
regards the adoption of rules for mediation for use by disputing parties in investment disputes - 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.
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