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SCHENGENSKÝ PROSTOR A CHORVATSKO

VÍCE ZDE

Chorvatsko dosáhlo pokroku při plnění nezbytných

Do Schengenského prostoru patří 22 zemí EU

podmínek ke vstupu do schengenského prostoru.

(Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko,

I přesto, že Chorvatsko pro přístup do Schengenu

Francie, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Ma-

splnilo podmínky, musí pracovat na bezpečnosti

ďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Por-

vnější hranice.

tugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko,

Dále musí vstup do Schengenu schválit všechny

Španělsko a Švédsko) a dále čtyři přidružené země

členské státy EU. Komise uvedla, že Chorvatsko

mimo EU (Island, Lichtenštejnsko, Norsko

schengenská pravidla v oblasti ochrany údajů, poli-

a Švýcarsko). Státy, které chtějí být součás-

cejní spolupráce, společné vízové politiky, Schen-

tí schengenského prostoru, absolvují hodnocení

genského informačního systému (SIS), palných zbra-

a musí prokázat, že splňují podmínky nutné

ní a justiční spolupráce v trestních věcech plní.

k uplatňování schengenských pravidel. (EC 1)

EVROPSKÝ ORGÁN PRO PRACOVNÍ ZÁLEŽITOSTI

VÍCE ZDE

Nově začal fungovat Evropský orgán pro pracovní

mezi příslušnými vnitrostátními orgány. Evropský

záležitosti. Úkolem je zajistit spravedlivé a účinné

orgán pro pracovní záležitosti má zjednodušovat

uplatňování pracovněprávních předpisů EU.

lidem i firmám přístup ke službám a informacím

Zaměstnavatelé a pracovníci budou mít lepší pří-

o jejich právech a povinnostech, usnadnit spolu-

stup k informacím o právech a povinnostech a bude

práci mezi členskými státy při vymáhání unijních

podporovat vnitrostátní orgány práce v jejich

právních předpisů, stejně tak řešit nehlášenou

přeshraničních aktivitách. Členské státy zvolily hlav-

práci. ELA sleduje pravidla pohybu pracovních sil

ním sídlem Evropského orgánu pro pracovní záleži-

v oblasti volného pohybu a vysílání pracovníků,

tosti Bratislavu. V současnosti žije nebo pracuje

koordinace sociálního zabezpečení a právních

v jiném členském státě EU 17,5 milionů Evropanů.

předpisů v oblasti silniční dopravy. Členské státy

Aby bylo právo pro pracovníky, stejně jako koordi-

nadále jako doposud budou zodpovídat za prosa-

nace sociálních systémů, snadněji vymahatelné, je

zování předpisů v oblasti práce a sociálního zabez-

jedním z úkolů ELA posílit spolupráci a výměnu

pečení. (EC 2)

Slavnostní zahájení činnosti ELA.
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DOHODA O BREXITU

VÍCE ZDE

Premiér Boris Johnson a Jean-Claude Juncker

budou mít členové Shromáždění Severního Irska

představili novou dohodu o brexitu. Dohoda ob-

rozhodující hlas, jde-li o dlouhodobé uplatňování

sahuje protokol o Irsku, resp. Severním Irsku.

právních předpisů EU v Severním Irsku. Politické

Ostatní prvky dohody jsou nezměněny a lze je zto-

prohlášení stanovilo dohodu o volném obchodu

tožnit s dohodou, kterou domluvila Theresa May.

s nulovými celními sazbami a kvótami mezi EU

Komise Evropskému parlamentu doporučila, aby

a Spojeným královstvím. Ještě než dohoda vstoupí

s dohodou vyslovil souhlas. Dohoda je výsledkem

v platnost, musí ji ratifikovat EU a UK. (EC 4)

jednání mezi vyjednavači Evropské komise a Spojeného království. V protokolu o Severním Irsku se

Prodloužení lhůty

uvádí právně funkční řešení, které zabrání vzniku

Evropská rada přijala rozhodnutí o prodloužení

klasické hranice na irském ostrově, a tímto ochra-

lhůty podle čl. 50 odst. 3 na 31. ledna 2020. Hlav-

ňuje ostrovní hospodářství a Velkopáteční

ním záměrem prodloužení je poskytnout více času

(Belfastskou) dohodu ve všech směrech a dále

pro ratifikaci dohody o vystoupení. Jestliže do to-

zajistí integritu jednotného trhu. Nová dohoda

hoto termínu ratifikují dohodu obě strany, může

skýtá jistotu v oblasti občanských práv, finančního

vystoupit Velká Británie i ke dnům 1. prosince

vypořádání, přechodného období alespoň do konce

2019 či 1. ledna 2020. Do vystoupení z EU platí

roku 2020, systému správy, protokolů ohledně

pro Velkou Británii všechna práva a povinnosti

Gibraltaru a Kypru. Pro Severní Irsko budou platit

stanovené ve Smlouvách a v právu EU. (EC 5)

omezená pravidla týkající se jednotného trhu EU.
Tímto se zabrání vzniku tvrdé hranice. Na ostrově

Předčasné volby

nebude nutné zřídit celní unii a zároveň Severní

Dolní sněmovna britského parlamentu schválila

Irsko zůstane součástí celního území Spojeného

návrh zákona o předčasných volbách, které by se

království. Dohoda chrání integritu jednotného trhu

měly uskutečnit 12.12.2019. Tento návrh musí

a zároveň zabrání regulačním a celním kontrolám

schválit Sněmovna lordů, avšak podle očekávání jej

na hranicích mezi Irskem a Severním Irskem. EU

plně podpoří. Při hlasování návrh podpořilo 438

a Spojené království se domluvily na tzv. mechanis-

poslanců, proti bylo 20 poslanců. (BBC)

mu souhlasu. Prostřednictvím tohoto mechanismu

Lhůta se prodlužuje do 31. ledna 2020.
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STRUČNÝ PŘEHLED
Rozpočet EU na rok 2020
Rada nemůže akceptovat všechny změny v rozpočtu EU
pro rok 2020, které Evropský parlament přijal na plenárním
zasedání. Od 29. října do 18. listopadu 2019 plyne lhůta dohodovacího řízení, v níž by měly Parlament a Rada dosáhnout
shody v oblasti rozpočtu. Společně se shodují na tvorbě nových pracovních míst, boji proti klimatickým změnám, zaměřují se také na bezpečnost a migraci. Rozchází se v celkovém

objemu prostředků na závazky a platby. Zatímco Parlament
žádá navýšení celkových závazků na 171,0 miliard eur a celkových plateb na 159,1 miliardy eur, Rada stanovila celkové
závazky na 166,8 miliardy eur a celkové platby na 153,1 miliardy eur. Žádost o navýšení závazků ze strany Parlamentu
překračuje v porovnání s rokem 2019 položky o 0,6 %, u plateb o 3,3 %. (EC 3)

USA zrušily sankce pro Turecko
Spojené státy zrušily sankce, které uvalily na Turecko

z důvodu vojenského vpádu na severovýchod Sýrie. Turecko
uvedlo, že v Sýrii ukončí bojové operace. Prezident Donald
Trump zároveň řekl, že by měly státy Evropy převzít své občany, kteří se připojili k Islámskému státu a jsou nyní ve vězení
v dané oblasti. Dále také sdělil, že USA může sankce opět
uvalit. (E15, 1)

Americká cla na evropské zboží
Na evropské zboží začala platit americká cla, která se dotýkají
leteckého průmyslu, výrobků z oceli a hliníku, zemědělských
produktů, potravin, alkoholu, motocyklů či oblečení. České
podniky celní válku pocítí zprostředkovaně. Drobné firmy a
výrobci v oblasti potravinového průmyslu, kteří produkují
olivový olej, víno či sýry, budou spadat do 25procentního
celního tarifu. (E 15, 2)

Německý klimatický balíček
Německá vláda schválila klimatický balíček, jehož součástí je
vyšší zdanění letenek a zároveň zlevnění vlakového jízdného.
Cílem je, aby vlak používalo více lidí a dalo mu přednost před
automobilem. DPH z vlakových jízdenek na dálkové spoje se

sníží ze současných 19 % na 7 %. Od 1. dubna 2020 budou
více zdaněny letenky. Daň na letenku do evropských destinací
vzroste o 5,65 eur a bude nově 13 eur. Lety do 6000 kilometrů budou zdaněny 33 eury (o 10 eur více), lety nad 6000
kilometrů budou zdaněny 60 eury (o 18 eur více). Dále v důsledku schválení balíčku podraží palivo z ropy, zemního plynu
a uhlí. Zavede se systém emisních povolenek. (Zeit.de)
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