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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.cs19.pdf (554 KB, 30. 10. 2019)

18. 10. 2019 30. 10. 2019

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2016/1139 as regards the introduction of capacity limits for
Eastern Baltic cod, data collection and control measures in the Baltic Sea, and Regulation (EU) No 508/2014 as regards permanent cessation for fleets fishing for
Eastern Baltic cod - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1139, pokud jde o zavedení kapacitních omezení pro
tresku obecnou ve východní části Baltského moře, sběru údajů a kontrolních opatření v Baltském moři, a nařízení (EU) č. 508/2014, pokud jde o trvalé ukončení
činnosti loďstev lovících tresku obecnou ve východní části Baltského moře
Předkládaným návrhem reaguje Komise na mimořádná opatření přijatá za účelem ochrany a obnovy populace tresky obecné ve východním Baltu. Vzhledem k současnému stavu
ekosystému Baltského moře a dosavadním rybolovným činnostem se neočekává, že by se populace tresky v jeho východní části obnovila před rokem 2024, a to ani v případě
úplného zastavení rybolovu. V červenci 2019 byl proto zakázán její odlov do konce roku a v říjnu 2019 snížila Rada povolené úlovky na rok 2020 o 92 % a povolila pouze vedlejší
úlovky. Cílem předkládaného návrhu je jednak zmírnit ekonomické dopady těchto omezení na rybářské odvětví a jednak posílit kontrolu a sběr údajů týkajících se ekosystému
Baltského moře a dopadů na populaci tresky. Za tím účelem návrh:
• umožňuje postiženým členským státům získat z Evropského námořního a rybářského fondu prostředky na podporu rybářů ochotných trvale vyřadit plavidla lovící tresku ve
východním Baltu z provozu;
• omezuje počet plavidel, která mohou tresku obecnou ve východním Baltu lovit;
• stanoví, že od roku 2020 by měla být plavidla lovící tresku obecnou ve východní části Baltského moře vybavena systémem sledování plavidel a alespoň 20 % těchto plavidel by
mělo mít na palubě pozorovatele.
13679/19

COM(2019) 564 final

2019/0246(COD)

st13679.en19.pdf (493 KB, 31. 10. 2019)

31. 10. 2019 31. 10. 2019

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na třicátém devátém zasedání stálého výboru Úmluvy o ochraně evropských planě
rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť, pokud jde o změny příloh II a III uvedené úmluvy
Úmluva o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť vstoupila v platnost dne 1. června 1982 a EU je její smluvní stranou od 1. září
téhož roku. Smluvními stranami jsou i všechny členské státy EU. Postoj, který má být zaujat jménem EU na 39. zasedání stálého výboru úmluvy, které proběhne ve dnech 3. až 6.
prosince 2019, se týká zamýšlených změn příloh II a III úmluvy. Ty spočívají v přesunutí bernešky bělolící ze seznamu přísně chráněných druhů živočichů na seznam chráněných
druhů živočichů s možnou regulací. Důvodem přesunu je rychlý nárůst populace tohoto druhu, která se od 80. let 20. století do roku 2010 více než zdesetinásobila. Unie by měla
přijetí této změny podpořit, avšak s ohledem na stávající status ochrany bernešky bělolící podle směrnice 2009/147/ES o ochraně volně žijících ptáků bude prozatím uplatňovat
přísnější ochranná opatření.
13470/19

COM(2019) 494 final

2019/0241(NLE)

st13470.cs19.pdf (486 KB, 28. 10. 2019)
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o pokroku Bulharska v rámci mechanismu pro spolupráci a ověřování
Komise předkládá pravidelnou zprávu o pokroku Bulharska v rámci mechanismu pro spolupráci a ověřování za uplynulý rok. Mechanismus byl zaveden v roce 2007 za účelem
sledování pokroku při plnění závazů přijatých Bulharskem v oblasti reformy soudnictví a boje proti korupci a organizovanému zločinu při jeho přistoupení k EU. Zpráva se
zaměřuje na plnění závěrečných 17 doporučení, která vydala Komise ve své zprávě v lednu 2017. Od poslední zprávy vydané v listopadu 2018 došlo ke konsolidaci právního a
institucionálního rámce, včetně přijetí postupů týkajících se odpovědnosti nejvyššího státního zástupce a závazku ohledně změn zákona o soudním systému. Nyní je hlavním úkolem
zajistit jeho řádné provádění, aby byly dosaženy konkrétní výsledky. Toto provádění bude na vnitrostátní úrovni sledovat nově ustavená rada pro následný monitoring a její výstupy
budou základem pro dialog s Komisí v rámci budoucího mechanismu EU pro sledování dodržování zásady právního státu. Komise považuje dosažený pokrok za dostatečný, aby
mohl být mechanismus pro spolupráci a ověřování pro Bulharsko ukončen. O jeho definitivním ukončení rozhodne Komise po vyjádření Rady a Evropského parlamentu.
13382/19

COM(2019) 498 final

st13382.cs19.pdf (685 KB, 28. 10. 2019)

23. 10. 2019 28. 10. 2019

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o pokroku Rumunska v rámci mechanismu pro spolupráci a ověřování
Komise předkládá pravidelnou zprávu o pokroku Rumunska v rámci mechanismu pro spolupráci a ověřování za uplynulý rok. Mechanismus byl zaveden v roce 2007 za účelem
sledování pokroku při plnění závazů přijatých Rumunskem v oblasti reformy soudnictví a boje proti korupci při jeho přistoupení k EU. V lednu 2017 přijala Komise závěrečných 12
doporučení, avšak následný vývoj v Rumunsku zpochybnil dosažený pokrok. Poslední zpráva z listopadu 2018 pak potvrdila, že nezvratnost dosaženého pokroku byla zpochybněna
a Komise v ní formulovala dalších osm doporučení nezbytných k nápravě. Aktuální zpráva hodnotí pokrok týkající se všech doporučení přijatých Komisí od listopadu 2018. Komise
konstatuje že nadále dochází k ústupu od již přijatých reforem, a to jak v oblasti soudnictví, tak v oblasti boje proti korupci. Rumunsko neprovedlo nová doporučení a vývoj v
prvních měsících roku 2019 vzbudil velké obavy. Komise proto v květnu 2019 informovala rumunské orgány, že pokud nedojde ke zlepšení, bude nucena přijmout opatření nad
rámec mechanismu pro spolupráci a ověřování pro zajištění respektování zásady právního státu. V červnu 2019 pak rumunská vláda vyjádřila přání obnovit reformní proces. To
bude vyžadovat přijetí konkrétních legislativních i správních opatření, která potvrdí odhodlání klíčových rumunských institucí zajistit nezávislost soudnictví, bojovat proti korupci a
zajistit účinnost vnitrostátních záruk a kontrolních mechanismů. Komise bude vývoj v Rumunsku nadále sledovat a v případě potřeby podpoří rumunské orgány v reformním úsilí.
13383/19

COM(2019) 499 final

st13383.cs19.pdf (700 KB, 28. 10. 2019)

23. 10. 2019 28. 10. 2019

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o třetím každoročním přezkumu fungování štítu EU-USA na ochranu soukromí
Předkládaná zpráva uzavírá třetí každoroční přezkum fungování štítu EU-USA na ochranu soukromí. Zpráva potvrzuje, že Spojené státy nadále zajišťují odpovídající úroveň
ochrany osobních údajů, které jsou v rámci štítu na ochranu soukromí předávány z EU společnostem v USA. V současné době se tohoto rámce účastní přibližně 5 000 společností.
Od druhého ročního přezkumu se fungování rámce v řadě ohledů zlepšilo - Ministerstvo obchodu USA zajišťuje nezbytný dohled systematičtějším způsobem, Federální obchodní
komise přijala v souvislosti se štítem v sedmi případech donucovací opatření, zvyšuje se počet občanů EU, kteří využívají svých práv v rámci štítu, nápravné mechanismy fungují
řádně a byly obsazeny klíčové orgány dohledu a nápravy (ombudsman ve věcech štítu na ochranu soukromí, dvě poslední volná místa ve Výboru pro dohled nad ochranou soukromí
a občanských svobod). Pro zlepšení fungování štítu v praxi doporučuje Komise následující opatření: zkrácení postupů certifikace či opětovné certifikace společností, které se chtějí
štítu účastnit, na 30 dní, rozšíření kontrol dodržování zásad, vypracování dalších pokynů pro společnosti ohledně údajů o lidských zdrojích a intezivnější prošetřování dodržování
základních požadavků štítu na ochranu soukromí ze strany Federální obchodní komise (včetně informování Komise a úřadů EU pro ochranu údajů o probíhajících šetřeních). U
Soudního dvora EU v současné době probíhá řízení týkající se předávání údajů mezi EU a USA, v červenci 2019 se konalo slyšení ve věci C-311/18 (Schrems II). Jakmile vydá
Soudní dvůr rozsudek, Komise posoudí jeho důsledky pro štít na ochranu soukromí.
13390/19

COM(2019) 495 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st13390.cs19.pdf (523 KB, 31. 10. 2019)
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Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council and the Council - Twentieth Progress Report towards an effective and
genuine Security Union - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Dvacátá zpráva o pokroku na cestě k účinné a skutečné bezpečnostní
unii
Komise předkládá dvacátou zprávu o pokroku při budování účinné a skutečné bezpečnostní unie. Zpráva hodnotí pokrok, jehož bylo v minulých letech dosaženo a shrnuje iniciativy
Komise v některých klíčových oblastech. Současně upozorňuje na potřebu zlepšit provádění právních předpisů EU v oblasti bezpečnosti a v návaznosti na teroristický útok v
Christchurchi z března 2019 doporučuje zahájit jednání s Novým Zélandem o výměně osobních údajů s Europolem za účelem boje proti závažné trestné činnosti a terorismu.
Hlavní témata zprávy jsou následující: teroristický obsah online (dosažení dohody o návrhu na předcházení šíření teroristického obsahu online do konce roku 2019, pokračující
spolupráce na zavádění krizového protokolu EU pro zastavení virálního šíření teroristického obsahu); zlepšení výměny informací (zajištění interoperability informačních systémů,
přijetí návrhů týkajících se systémů ETIAS a Eurodac a posíleného Vízového informačního systému); kybernetická bezpečnost (zajištění bezpečnosti sítí 5G, dosažení dohody o
souboru zmírňujících opatření do konce roku, urychlené dosažení dohody o návrhu na zřízení Evropského průmyslového, technologického a výzkumného centra kompetencí pro
kybernetickou bezpečnost a sítě národních koordinačních center); dezinformace (samoregulační kodex zásad boje proti dezinformacím, potřeba posílení postavení spotřebitelů v
prostředí online platforem); uzavření prostoru, v němž operují teroristé (urychlené dosažení dohody o návrhu týkajícím se elektronických důkazů, zprovoznění protiteroristického
registru Eurojustu); bezpečnostní spolupráce se západním Balkánem (podpis ujednání o boji proti terorismu s Albánií a Severní Makedonií, podpis dohody o spolupráci v oblasti
správy hranic mezi Černou Horou a Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž).
Pokud jde o provádění právních předpisů EU v oblasti bezpečnosti, zpráva upozorňuje na nutnost zlepšit provádění směrnice o výměně údajů jmenné evidence
cestujících, směrnice o boji proti terorismu, směrnice o přístupu k palným zbraním, směrnice o boji proti praní peněz, směrnice o boji proti sexuálnímu zneužívání dětí
nebo směrnice o útocích na informační systémy.
13682/19

COM(2019) 552 final

st13682.en19.pdf (552 KB, 31. 10. 2019)

31. 10. 2019 31. 10. 2019

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Roční pracovní program Unie pro oblast
evropské normalizace na rok 2020
V souladu s nařízením (EU) č. 1025/2012 o evropské normalizaci předkládá Komise roční pracovní program Unie pro oblast evropské normalizace, který určuje priority na rok
2020. Program stanoví konkrétní cíle a politiky týkající se evropských norem, uvádí druhy opatření, která Komise hodlá přijmout, a nastiňuje plánovaná opatření pro zlepšení
řízení, inkluzivnosti a mezinárodního dopadu evropského systému normalizace.
V oblasti harmonizace na podporu právních předpisů EU budou patřit mezi priority: normy pro recyklaci a opětovné využití plastových lovných zařízení; normy pro měření
energetické náročnosti elektromotorů, praček, ohřívačů vody a praček se sušičkou; aktualizace norem pro pyrotechnické výrobky; normy pro navrhování, výrobu, instalaci,
používání a ověření výkonnosti radionuklidových kalibrátorů; harmonizace analytických zkušebních metod pro ověřování shody hnojivých výrobků z druhotných surovin; migrační
limity pro polycyklické aromatické uhlovodíky v pryžových a plastových materiálech; normy pro stavební výrobky; a normy týkající se požadavků na akreditaci, dozoru nad trhem a
požadavků na přístupnost. Strategickými prioritami pro systém evropské normalizace pak budou následující oblasti: umělá inteligence; ochrana před kybernetickými hrozbami;
výměna elektronických zdravotních záznamů; automatizovaná mobilita (interoperabilita, automobilová doprava, železniční sektor); ocelářský průmysl; a obranný průmysl. Opatření
pro zlepšení řízení a fungování evropského systému normalizace by pak měla zahrnovat např. vydání pokynů ohledně praktických aspektů provádění nařízení o evropské
normalizaci, pokračující podporu (včetně finanční podpory) zapojení zástupců malých a středních podniků, spotřebitelů a environmentálních a odborových organizací do procesu
normalizace, zajištění financování evropské normalizace po roce 2020 z Programu pro jednotný trh a provedení studie o funkcích a účincích evropských norem a normalizace v EU.
13548/19

COM(2019) 486 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st13548.cs19.pdf (622 KB, 28. 10. 2019)
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Zpráva Komise Radě - Zpráva o hospodářské a sociální situaci na ostrově 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.cs19.pdf (1008 KB, 29. 10. 2019)

9. 10. 2019 29. 10. 2019

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě hodnotící konzistentnost přístupů členských států při určování provozovatelů základních služeb v souladu s čl. 23
odst. 1 směrnice 2016/1148/EU o bezpečnosti sítí a informačních systémů
Směrnice 2016/1148/EU o bezpečnosti sítí a informačních systémů zavádí opatření zaměřená na budování kapacit v oblasti kybernetické bezpečnosti v EU a zmírňování hrozeb pro
sítě a informační systémy využívané k poskytování základních služeb v klíčových odvětvích. Členským státům směrnice ukládá definovat základní služby a určit jejich provozovatele
základních služeb. Předkládaná zpráva posuzuje, zda jsou přístupy členských států k určování provozovatelů základních služeb konzistentní. Za tím účelem zkoumá používané
metodiky, postup a výsledky určování služeb, uplatňované mezní hodnoty, počet určených provozovatelů, použití směrnice na jiná než stanovená odvětví, postup při přeshraničních
konzultacích a uplatňování zásady lex specialis v procesu určování. Z provedené analýzy vyplývá, že směrnice přispívá ke změně institucionálního a regulačního prostředí v oblasti
kybernetické bezpečnosti a že vedla ke komplexnímu posuzování rizik spojených s provozovateli působícími v oblasti kritických činností a moderních sítí a informačních
systémů. Rozdíly ve výkladu pojmu "základní služba" a úrovni podrobnosti způsobují, že seznamy základních služeb jsou obtížně porovnatelné, a navíc mohou vést k roztříštění
oblasti působnosti směrnice a rozdílné míře regulace srovnatelných subjektů. Velké nesrovnalosti byly zjištěny i u způsobů uplatňování mezních hodnot. Určení základních služeb i
v dalších odvětvích nestanovených směrnicích ukazuje, že směrnice nepokryla všechna zranitelná odvětví. Celkově Komise konstatuje, že v rámci EU je určování provozovatelů
základních služeb značně roztříštěné. S cílem tuto situaci zlepšit navrhuje opatření na vnitrostátní i unijní úrovni. Vnitrostátní opatření zahrnují: co nejrychlejší dokončení procesu
určování; zajištění určení všech stávajících základních služeb; vzájemnou spolupráci členských států za účelem sladění mezních hodnot; stanovení srovnatelných požadavků na
bezpečnost a hlášení incidentů pro přeshraniční provozovatele. Opatření na úrovni EU zahrnují: posílení úlohy skupiny pro spolupráci v oblasti bezpečnosti sítí a informací a
přepracování jejích pokynů v zájmu lepšího řešení stávajících nesrovnalostí; rozšíření využívání přeshraničního konzultačního postupu a umožnění bezpečné výměny informací mezi
příslušnými orgány; projednávání případů potenciálně nesprávného uplatnění zásady lex specialis v rámci skupiny pro spolupráci.
13596/19

COM(2019) 546 final
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Dokumenty zahraničně obchodní povahy
Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Generální radě Světové obchodní organizace
Postoj, který má být zaujat jménem Unie v Generální radě Světové obchodní organizace (WTO) v prosinci 2019, se týká plánovaného přijetí rozhodnutí o přezkumu Ujednání o
pravidlech správy celních kvót pro zemědělské produkty z roku 2013. Cílem ujednání je zefektivnit správu těchto kvót. Jeho přezkum byl zahájen v roce 2018 a členové WTO se
prozatím neshodli na věcných změnách ujednání. Období přezkumu by mělo být prodlouženo do konce roku 2021, aby mohla jednání pokračovat, a současně by měla být zvýšena
transparentnost správy celních kvót. Unie by měla přijetí těchto opatření podpořit.
13660/19

COM(2019) 563 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2019/0245(NLE)

st13660.cs19.pdf (470 KB, 31. 10. 2019)
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Přílohy:
st13660-ad01.cs19.pdf (448 KB, 31. 10. 2019)
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