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Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu mezi Evropskou unií, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím k Dohodě mezi Evropským
společenstvím a Švýcarskou konfederací o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států
nebo ve Švýcarsku, který se týká přístupu do systému Eurodac pro účely vymáhání práva
Nařízení (EU) č. 603/2013 o zřízení systému Eurodac pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování Dublinské úmluvy mimo jiné umožňuje orgánům pro vymáhání
práva nahlížet do systému Eurodac pro účely prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů a jiných závažných trestných činů. V květnu 2014 vyjádřily Dánsko,
Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Norsko a Island zájem zahájit jednání s EU ohledně uzavření mezinárodní dohody, která by jim umožnila využívat systém Eurodac pro účely vymáhání
práva v souladu s uvedeným nařízením. Rada zmocnila Komisi k zahájení těchto jednání dne 14. prosince 2015. Jednání byla úspěšně dokončena a byla parafována dohoda ve
formě protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v
některém z členských států nebo ve Švýcarsku, protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Islandskou republikou a Norským královstvím o kritériích a mechanismech
určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo na Islandu nebo v Norsku a protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a
Dánským královstvím o kritériích a mechanismech pro určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v Dánsku nebo jiném členském státě Evropské unie a o
systému „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování Dublinské úmluvy. Tyto protokoly rozšiřují působnost uvedených dohod na vymáhání práva a
stanoví, že všechny zúčastněné státy, které mají přístup do systému Eurodac, mohou rovněž mít pro účely vymáhání práva vzájemný přístup k údajům ostatních zúčastněných
států. Cílem předkládaných návrhů je schválit podpis a uzavření těchto protokolů jménem Unie.
15626/18

COM(2018) 828 final

2018/0418(NLE)

st15626.cs18.pdf (445 KB, 18. 12. 2018)
17. 12. 2018 18. 12. 2018
Přílohy:
st15626-ad01.cs18.pdf (410 KB, 18. 12. 2018)

Návrh rozhodnutí Rady o podpisu Protokolu mezi Evropskou unií, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím k Dohodě mezi Evropským
společenstvím a Švýcarskou konfederací o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států
nebo ve Švýcarsku, který se týká přístupu do systému Eurodac pro účely vymáhání práva, jménem Evropské unie
15638/18

COM(2018) 831 final

2018/0421(NLE)

st15638.cs18.pdf (445 KB, 18. 12. 2018)

17. 12. 2018 18. 12. 2018

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu mezi Evropskou unií, Islandskou republikou a Norským královstvím k Dohodě mezi Evropským společenstvím a
Islandskou republikou a Norským královstvím o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských
států nebo na Islandu nebo v Norsku, který se týká přístupu do systému Eurodac pro účely vymáhání práva
15653/18

COM(2018) 826 final

2018/0419(NLE)

st15653.cs18.pdf (443 KB, 18. 12. 2018)
17. 12. 2018 18. 12. 2018
Přílohy:
st15653-ad01.cs18.pdf (407 KB, 18. 12. 2018)

Návrh rozhodnutí Rady o podpisu Protokolu mezi Evropskou unií, Islandskou republikou a Norským královstvím k Dohodě mezi Evropským společenstvím a
Islandskou republikou a Norským královstvím o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských
států nebo na Islandu nebo v Norsku, který se týká přístupu do systému Eurodac pro účely vymáhání práva, jménem Evropské unie
15658/18

COM(2018) 827 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2018/0420(NLE)

st15658.cs18.pdf (441 KB, 18. 12. 2018)

17. 12. 2018 18. 12. 2018
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Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím o kritériích a mechanismech pro určení státu
příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v Dánsku nebo jiném členském státě Evropské unie a o systému „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů za
účelem účinného uplatňování Dublinské úmluvy, jímž se uvedená dohoda rozšiřuje na vymáhání práva
15676/18

COM(2018) 835 final

2018/0423(NLE)

st15676.cs18.pdf (447 KB, 19. 12. 2018)
18. 12. 2018 19. 12. 2018
Přílohy:
st15676-ad01.cs18.pdf (413 KB, 19. 12. 2018)

Návrh rozhodnutí Rady o podpisu Protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím o kritériích a mechanismech pro určení státu
příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v Dánsku nebo jiném členském státě Evropské unie a o systému „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů za
účelem účinného uplatňování Dublinské úmluvy, jímž se uvedená dohoda rozšiřuje na vymáhání práva, jménem Evropské unie
15680/18

COM(2018) 836 final

2018/0424(NLE)

st15680.cs18.pdf (445 KB, 19. 12. 2018)

Dokumenty informační povahy

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

18. 12. 2018 19. 12. 2018

3

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

Sdělení Komise - Příprava na vystoupení Spojeného království z Evropské unie dne 30. března 2019: provádění alternativního akčního plánu
Alternativní akční plán pro případ vystoupení Spojeného království z EU bez dohody byl Komisí přijat 13. listopadu 2018. Dohoda o vystoupení byla v listopadu 2018 schválena
Komisí a Evropskou radou a 5. prosince 2018 přijala Komise návrhy rozhodnutí o podpisu a uzavření této dohody. Evropská rada pak 13. prosince 2018 potvrdila své schválení
dohody a úmysl přistoupit k její ratifikaci. Spojené království musí ratifikaci provést v souladu se svými ústavními požadavky. Protože průběh ratifikace je nejistý, přijala Komise v
rámci provádění alternativního akčního plánu soubor legislativních návrhů a aktů v přenesené pravomoci, které mají zmírnit bezprostřední dopady případného vystoupení bez
dohody. Předkládané sdělení tato opatření shrnuje a blíže vysvětluje. Týkají se následujících oblastí:
• právo na pobyt - občané Spojeného království pobývající v některém členském státě dne 29. března 2019 mají být i nadále považováni za osoby oprávněně pobývající v daném
členském státě, zajištění vydávání povolení k pobytu těmto občanům jako dokladu jejich oprávněného pobytu a práva na práci, zajištění vydávání povolení k dočasnému pobytu a
zpracovávání žádostí o povolení k trvalému pobytu za použití jednotného vzoru do konce roku 2019;
• koordinace sociálního zabezpečení - zohlednění doby práce a pojištění ve Spojeném království v době před vystoupením, informování občanů o potřebě ponechat si příslušné
doklady prokazující uvedenou dobu práce či pojištění, zajištění započtení „sčítání dob“ dovršených před vystoupením i osobám žijícím i nadále ve Spojeném království, převedení
starobních důchodů do Spojeného království;
• finanční služby - dočasné a podmíněné rozhodnutí o rovnocennosti týkající se centrálního clearingu derivátů (C(2018) 9139) a centrálních depozitářů cenných papírů (C(2018)
9138), dvě nařízení v přenesené pravomoci, kterými se na pevně stanovenou dobu usnadňuje novace určitých OTC derivátových smluv s protistranou usazenou ve Spojeném
království (C(2018) 9122 a 9118);
• letecká doprava - návrh nařízení, aby se na 12 měsíců dočasně zajistilo poskytování určitých leteckých služeb mezi Spojeným královstvím a členskými státy EU-27 (COM(2018)
893 final), a návrh nařízení o dočasném prodloužení platnosti určitých stávajících licencí na 9 měsíců (COM(2018) 894 final);
• silniční přeprava zboží - návrh nařízení, kterým se podnikatelům v silniční dopravě licencovaným ve Spojeném království na omezenou dobu 9 měsíců umožní silniční přeprava
zboží mezi jeho územím a územím členských států EU-27 (COM(2018) 895 final);
• cla a vývoz zboží - nařízení v přenesené pravomoci začleňující moře obklopující Spojené království do ustanovení o lhůtách pro předložení vstupních a výstupních celních
prohlášení (C(2018) 9094), návrh nařízení o zařazení Spojeného království na seznam zemí, pro něž v celé EU platí všeobecné povolení na vývoz zboží dvojího užití (COM(2018)
891 final);
• politika EU v oblasti změny klimatu - rozhodnutí Komise o dočasném pozastavení bezplatného přidělování emisních povolenek, dražení a výměn mezinárodních kreditů pro
Spojené království (C(2018) 8707), prováděcí rozhodnutí povolující přidělení příslušné roční kvóty podnikům ze Spojeného království (C(2018) 8801), prováděcí rozhodnutí pro
zajištění podávání zpráv ze strany podniků rozslišujících mezi trhem EU a trhem Spojeného království (C(2018) 8575);
• pokračování stávajících programů regionální spolupráce mezi Irskem a Severním Irskem (návrh nařízení COM(2018) 892 final);
• statistika - nařízení v přenesené pravomoci upravující úrovně geografického členění (C(2018) 8872).
Právní akty je třeba přijmout tak, aby vstoupily v platnost ke dni vystoupení Spojeného království z EU. Komise rovněž vyzývá členské státy, aby při jednání se Spojeným
královstvím postupovaly jednotně a neuzavíraly dvoustranné dohody.
15775/18

COM(2018) 890 final

st15775.cs18.pdf (595 KB, 21. 12. 2018)

20. 12. 2018 21. 12. 2018

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o přehledu a hodnocení statistik a informací týkajících se automatických výměn v oblasti přímých daní
Na základě požadavku směrnice 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní předkládá Komise zprávu o provádění automatické výměny informací o zahraničních příjmech a
aktivech daňových rezidentů za období 2015-2017. Ze zjištěných údajů vyplývá, že údaje získávané z automatické výměny lze využívat k různým účelům, přičemž nejběžnější je
využití pro hodnocení rizik a vyměřování daně z příjmu fyzických osob. Některé státy však údaje využívají pouze velmi omezeně. Automatická výměna si vyžádala značné počáteční
investice a jsou s ní spojeny každoroční správní výdaje, byť u opakovaných činností jsou náklady nižší. Za hlavní přínosy automatické výměny informací pokládají členské státy
zajištění lepšího dodržování daňových předpisů a odrazující účinek na daňové poplatníky. Vyčíslení přesného dopadu na dodatečné daňové příjmy je však obtížné. V předávaných
informacích často chybí identifikační prvky nezbytné pro spárování s údaji dostupnými na národní úrovni. V zájmu zlepšení uplatňování směrnice by se členské státy měly zaměřit
na zvýšení kvality informací a na lepší využívání získávaných informací.
Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění nařízení Rady (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy,
zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití
Komise předkládá každoroční zprávu o činnosti Koordinační skupiny pro dvojí užití (DUCG). Zpráva poskytuje informace o provádění nařízení (ES) č. 428/2009 v roce 2017 a
obsahuje souhrnné údaje o kontrole vývozu za rok 2016. V září 2016 předložila Komise návrh na přepracování nařízení o kontrole vývozu zboží dvojího užití, který je nyní
projednáván Radou, a v září 2017 byly do kontrolního seznamu EU začleněny změny dohodnuté v mnohostranných režimech pro kontrolu vývozu v roce 2016. Skupina DUCG
provedla obecné výměny informací na podporu modernizace kontrol vývozu EU a několik technických výměn informací o specifických otázkách provádění. Podporovala rovněž další
rozvoj elektronického systému informací o zboží dvojího užití (DUeS), uspořádala seminář v ústředí Světové celní organizace v Bruselu, pomohla zorganizovat Fórum pro kontrolu
vývozu a připravila dokumentaci k podpoře provádění předpisů vývozci. V roce 2017 se nařízení vztahovalo na vývoz přibližně 1 841 položek kontrolního seznamu. Nejvíce zboží
směřovalo do USA, Číny a Švýcarska, v kontinentálním měřítku pak do Asie. Celková hodnota žádostí dosáhla 45,7 miliardy EUR, a kontrolovaný vývoz zboží dvojího užití tak
představoval přibližně 2,6 % celkového vývozu EU. Povolený obchod se zbožím dvojího užití dosáhl 33,1 miliardy EUR a představoval 1,9 % celkového vývozu mimo EU. V roce
2016 bylo vydáno přibližně 690 zamítavých rozhodnutí, která představují zhruba 1,1 % hodnoty kontrolovaného vývozu zboží dvojího užití v uvedeném roce.
15682/18

COM(2018) 852 final

st15682.cs18.pdf (842 KB, 18. 12. 2018)

17. 12. 2018 18. 12. 2018

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Zpráva o hodnocení rámce EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů do roku 2020
Rámec EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů do roku 2020 byl přijat v roce 2011 s cílem řešit sociální a ekonomické vyloučení a diskriminaci Romů prosazováním rovného
přístupu ke vzdělávání, zaměstnání, zdravotní péči a bydlení. Předkládaná zpráva shrnuje výsledky hodnocení provádění tohoto rámce za období 2011-2017 a zjištění z otevřených
veřejných konzultací. Z hodnocení vyplývá, že rámec EU představuje pouze začátek dlouhodobého procesu, který by mohl vést k odstranění vyloučení a diskriminace Romů. Již byly
zaznamenány některé pozitivní výsledky a počáteční změny trendů (zejména v oblasti vzdělávání), ale strukturální změny vyžadují čas. V řadě oblastí by bylo možné učinit více zatím nebylo dosaženo pokroku v oblasti zdravotní péče a bydlení. Za prioritní pokládá Komise dlouhodobě: potřebu lepšího začleňování, jasné zaměření na potírání protiromského
smýšlení, zlepšování partnerství a zapojení Romů, upření pozornosti na rozdíly mezi Romy (se zaměřením na romské ženy, děti a mládež) a lepší stanovování cílů, shromažďování
údajů a podávání zpráv za účelem podpory získávání politických poznatků.
15628/18

COM(2018) 785 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st15628.cs18.pdf (754 KB, 17. 12. 2018)

14. 12. 2018 17. 12. 2018
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Druhá zpráva o pokroku dosaženém v oblasti boje proti obchodování s lidmi (2018) podle článku 20 směrnice
2011/36/EU o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí
Komise předkládá druhou zprávu o pokroku v oblasti boje proti obchodování s lidmi. Za období 2015-2016 bylo v EU 20 532 registrovaných obětí obchodování s lidmi.
Nejrozšířenějšími formami obchodování zůstává obchodování za účelem pohlavního vykořisťování (56 %) a pracovního vykořisťování (26 %). 68 % registrovaných obětí tvoří ženy a
dívky a 23 % děti. Občané EU představovali 44 % registrovaných obětí. Z hlediska občanství jsou nejčastějšími oběťmi v rámci EU občané Rumunska, Maďarska, Nizozemska,
Polska a Bulharska a mezi třetími zeměmi občané Nigérie, Albánie, Vietnamu, Číny a Eritreje. Mezi nové trendy patří vnitřní obchod s lidmi v rámci území některého členského
státu, obchodování s těhotnými ženami za účelem prodeje jejich novorozených dětí, obchodování s lidmi za účelem odběru orgánů nebo lidských tkání a dětské sňatky. Obchodníci
s lidmi se v rostoucí míře zaměřují na osoby s vývojovým a tělesným postižením. Rizika obchodování s lidmi se zvýšila i v souvislosti s migrační krizí. Dalšího úsilí je třeba v boji
proti beztrestnosti, ve zlepšování efektivity a účinnosti vyšetřování a trestních stíhání, v posilování nadnárodního prosazování práva a soudní spolupráce a při zvyšování povědomí a
zlepšování odborné přípravy odborníků, kteří se dostávají do styku s oběťmi. V oblasti pomoci obětem a prosazování jejich práv členské státy prohloubily spolupráci s organizacemi
občanské společnosti. Nadále však existují problémy s včasnou identifikací obětí, zapojením občanské společnosti a uplatňováním víceoborového přístupu, ochranou dětských obětí
a zajištěním přístupu k odškodnění. Komise vybízí členské státy, aby přidělily dostatečné zdroje na služby podpory obětem a bojovaly proti obchodování s lidmi jakožto závažnou a
organizovanou trestnou činností. Členské státy se dále vybízejí, aby přijaly rozhodná opatření a provedly komplexní strategii, která obsáhne všechny aspekty řetězce obchodování s
lidmi, s cílem čelit beztrestnosti a podpořit omezování poptávky, v neposlední řadě i kriminalizací osob, které vědomě využívají služby obětí obchodování s lidmi.
15677/18

COM(2018) 777 final

st15677.cs18.pdf (575 KB, 19. 12. 2018)

18. 12. 2018 19. 12. 2018

Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council and the Council - Seventeenth Progress Report towards an effective and
genuine Security Union - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Sedmnáctá zpráva o pokroku na cestě k účinné a skutečné
bezpečnostní unii
Komise předkládá sedmnáctou zprávu o pokroku při budování bezpečnostní unie. S ohledem na blížící se volby do Evropského parlamentu v květnu 2019 je zpráva věnována
zejména prioritním legislativním návrhům v oblasti bezpečnosti, které dosud nebyly schváleny. Jedná se o návrhy týkající se informačních systémů v oblasti svobody, bezpečnosti a
práva, posílení Evropské pohraniční a pobřežní stráže, prevence šíření teroristického obsahu online, financování politických stran, boje proti dezinformacím, kybernetické
bezpečnosti (včetně bezhotovostních platebních prostředků), elektronických důkazů a používání finančních údajů. Dalším tématem zprávy je provádění již přijatých předpisů v
oblasti bezpečnosti. Komise zejména upozorňuje na předpisy, u nichž nebyla včas provedena notifikace vnitrostátních prováděcích opatření, konkrétně směrnici o jmenné evidenci
cestujících, směrnici o bezpečnosti síťových informačních systémů, směrnici o boji proti terorismu, směrnici o kontrole nabývání a držení zbraní, směrnici o vymáhání práva v
oblasti ochrany údajů a čtvrtou směrnici o boji proti praní peněz. Zpráva dále shrnuje pokrok v oblasti zlepšování připravenosti a ochrany, bezpečnostního výzkumu a spolupráce s
třetími zeměmi.
15686/18

COM(2018) 845 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st15686.en18.pdf (524 KB, 18. 12. 2018)
18. 12. 2018 18. 12. 2018
Přílohy:
st15686-ad01.en18.pdf (337 KB, 18. 12. 2018)
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o druhém každoročním přezkumu fungování štítu EU–USA na ochranu soukromí
Předkládaná zpráva uzavírá druhý každoroční přezkum fungování štítu EU-USA na ochranu soukromí. V otázkách týkajících se správy, dohledu a prosazování povinností
vztahujících se na certifikované společnosti Ministerstvo obchodu USA dále posílilo certifikační proces a zavedlo nové postupy dohledu v souladu s doporučeními Komise z prvního
každoročního přezkumu. Federální obchodní komise pak vydala správní předvolání, aby si vyžádala informace od řady organizací zapojených do štítu, a pokračuje rovněž ve
vyšetřování případu Facebook / Cambridge Analytica. Pokud jde o přístup orgánů veřejné moci USA k osobním údajům, Komise konstatuje, že právní vývoj nijak neomezil ochranu
údajů ani nerozšířil pravomoci orgánů v tomto směru. Byli jmenováni členové Výboru pro dohled nad ochranou soukromí a občanských svobod Senátu USA, čímž výbor znovu získal
usnášeníschopnost. Dosud však nebyl trvale obsazen post ombudsmana ve věcech štítu na ochranu soukromí. Na základě zjištěných skutečností Komise konstatuje, že Spojené
státy i nadále zajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů předávaných v rámci štítu na ochranu soukromí z Unie organizacím ve Spojených státech. V budoucnu se zaměří
především na účinnost mechanismů a nástrojů zavedených Ministerstvem obchodu, průběh a výsledky kontrolních akcí prováděných Federální obchodní komisí, společné
vypracování dalších pokynů Ministerstvem obchodu, Federální obchodní komisí a orgány EU pro ochranu údajů ohledně prvků, které vyžadují další objasnění (např. údaje o
lidských zdrojích), jmenování stálého ombudsmana ve věcech štítu na ochranu soukromí a účinnost vyřizování a řešení stížností ombudsmanem. Komise opětovně vyzývá vládu USA
ke jmenování stálého ombudsmana, a to do 28. února 2019. Pokud se tak nestane, zváží přijetí příslušných opatření podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
15836/18

COM(2018) 860 final

st15836.cs18.pdf (440 KB, 21. 12. 2018)

21. 12. 2018 21. 12. 2018

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Současný stav a další kroky v případě neuplatňování vzájemnosti v oblasti vízové politiky
Posledním státem, který neuplatňuje zásadu vzájemnosti v oblasti vízové politiky vůči občanům EU jsou Spojené státy. Poslední sdělení věnované této problematice vydala Komise
v prosinci 2017 a v návaznosti na něj byla vyzvána některými členy Evropského parlamentu, aby přijala akt v přenesené pravomoci, kterým pozastaví zrušení vízové povinnosti pro
státní příslušníky USA, jak jí ukládá nařízení (ES) č. 539/2001, které upravuje vízový režim se třetími zeměmi (nyní nahrazeno nařízením (EU) 2018/1806). Jiní členové však
souhlasili s názorem Komise, že takový krok by byl kontraproduktivní. Předkládané sdělení shrnuje vývoj od prosince 2017. Přestože Bulharsko, Chrovatsko, Kypr, Polsko a
Rumunsko dosáhly pokroku, pokud jde o splnění zákonných požadavků programu bezvízového styku, zůstává vízová povinnost pro jejich občany nadále zachována. Na rok 2019
jsou naplánována další jednání na různých úrovních s cílem dále pokročit v jednání. Komise proto stále považuje dočasné zavedení vízové povinnosti pro občany USA za
kontraproduktivní a hodlá pokračovat v jednání se Spojenými státy jako doposud.
15837/18

COM(2018) 855 final

st15837.cs18.pdf (497 KB, 21. 12. 2018)

20. 12. 2018 21. 12. 2018

Report from the Commission to the European Parliament and the Council - Second Report under the Visa Suspension Mechanism - Zpráva Komise Evropskému
parlamentu a Radě - Druhá zpráva podle mechanismu pro pozastavení zrušení vízové povinnosti
Komise předkládá druhou zprávu podle mechanismu pro pozastavení zrušení vízové povinnosti, v níž posuzuje, zda třetí země plní požadavky nezbytné pro uvolnění vízového
režimu. Zpráva je zaměřena na státy západního Balkánu a Východního partnerství. Všechny dotčené země požadavky plní. Zpráva nicméně uvádí řadu oblastí, v nichž je třeba
zvýšit úsilí, aby bylo zajištěno, že tomu tak bude trvale. Patří mezi ně zejména řešení nelegální migrace (Ukrajina, Srbsko, Bosna a Hercegovina), rostoucí počet nepodložených
žádostí o azyl (Moldavsko a Gruzie), zajištění souladu s vízovou politikou EU (Srbsko), boj proti organizovanému zločinu a boj proti korupci a praní peněz (Moldavsko, Ukrajina).
Komise připomíná, že důležitý příspěvek k řízení nelegální migrace představují i dohody se státy západního Balkánu o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže, a
měly by proto být uzavřeny co nejdříve.
15838/18

COM(2018) 856 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st15838.en18.pdf (446 KB, 21. 12. 2018)
Přílohy:
st15838-ad01.en18.pdf (2 MB, 21. 12. 2018)

20. 12. 2018 21. 12. 2018
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/64/EU ze dne 20. října 2010 o právu na tlumočení a
překlad v trestním řízení
Směrnice 2010/64/EU o právu na tlumočení a překlad v trestním řízení je jednou ze šesti směrnic přijatých podle cestovní mapy pro posílení procesních práv podezřelých nebo
obviněných osob v trestním řízení z roku 2009. Stanoví obecné právo na tlumočení a překlad v trestním řízení od okamžiku, kdy jsou osoby informovány příslušnými orgány, že jsou
podezřelé nebo obviněné ze spáchání trestného činu, až do ukončení řízení. Předkládaná zpráva hodnotí opatření přijatá členskými státy k dosažení souladu se směrnicí.
Transpoziční lhůta směrnice uplynula 27. října 2013 a prováděcí opatření včas nesdělilo 16 členských států. Komise následně zahájila proti těmto státům řízení o nesplnění
povinnosti, z nichž některá nebyla ukončena ještě na konci roku 2017. Přestože směrnice celkově zvýšila úroveň ochrany občanů zapojených do trestního řízení, zejména v
členských státech, kde právo na tlumočení a překlad dříve neexistovalo, v některých státech přetrvávají problémy s klíčovými ustanoveními směrnice. To se týká zejména
komunikace mezi podezřelými nebo obviněnými a jejich právním zástupcem, překladu podstatných dokumentů a nákladů na tlumočení a překlad. Komise v tuto chvíli neplánuje
revizi směrnice, ale zaměří se na zlepšení jejího uplatňování v praxi.
15854/18

COM(2018) 857 final

st15854.cs18.pdf (582 KB, 21. 12. 2018)

21. 12. 2018 21. 12. 2018

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/13/EU ze dne 22. května 2012 o právu na informace v
trestním řízení
Směrnice 2012/13/EU o právu na informace v trestním řízení je jednou ze šesti směrnic přijatých podle cestovní mapy pro posílení procesních práv podezřelých nebo obviněných
osob v trestním řízení z roku 2009. Stanoví společná minimální pravidla, jimiž se řídí právo na informace v trestním řízení. Předkládaná zpráva informuje o opatřeních přijatých
členskými státy k provedení směrnice a hodnotí je z hlediska včasnosti přijetí a souladu se směrnicí. Transpoziční lhůta směrnice uplynula 2. června 2014 a nedodrželo ji sedm
členských států včetně ČR. Některá řízení o nesplnění povinnosti z důvodu neoznámení nebyla ukončena ještě na konci roku 2017. Dopad směrnice se liší podle zavedených
vnitrostátních systémů trestního soudnoctví. V několika členských státech přetrvávají problémy s dodržováním klíčových ustanovení směrnice, zejména pokud jde o písemné
poučení o právech v trestním řízení a v řízení týkajícím se evropského zatýkacího rozkazu, o právo na informace o obvinění a o právo na přístup k materiálům k případu. Komise
nepokládá v tuto chvíli za nutné směrnici revidovat, avšak lze zlepšit její uplatňování v praxi. To bude Komise nadále sledovat a v případě potřeby přijme vhodná opatření k
zajištění souladu.
15855/18

COM(2018) 858 final

st15855.cs18.pdf (698 KB, 21. 12. 2018)

21. 12. 2018 21. 12. 2018

Sdělení Komise - Třetí zpráva o pokroku při snižování úvěrů v selhání a snižování dalších rizik v bankovní unii
Toto sdělení je příspěvkem Komise k prosincovému zasedání Evropské rady a Euro summitu, které se budou zabývat mj. pokrokem při posilování Evropského mechanismu stability
a dokončování bankovní unie. Podává přehled o vývoji v EU v oblasti úvěrů v selhání a o provádění akčního plánu zaměřeného na řešení problému těchto úvěrů, který byl přijat v
červenci 2017. Z dostupných údajů vyplývá, že objem nesplácených úvěrů v EU se trvale snižuje a bylo dosaženo významného pokroku - průměrný podíl úvěrů v selhánív EU činil v
druhém čtvrtletí 2018 3,4 % oproti 4,6 % o rok dříve. Vysoký podíl úvěrů v selhání (nad 10 %) je nicméně stále problémem v Řecku, Bulharsku, Irsku, Chorvatsku, Itálii,
Portugalsku a na Kypru. Ze 14 opatření akčního plánu jich bylo osm dokončeno, dvě probíhají a zvývající čtyři budou zahájena v blízké budoucnosti. Jedná se o vypracování pokynů
ohledně původu a monitoringu úvěrů, rozvoj makroobezřetnostních přístupů zaměřených na předcházení systémovým problémům způsobeným nesplácenými úvěry, posílení
požadavků na zveřejňování informací o kvalitě aktiv a nesplácených úvěrech pro všechny relevantní instituce a posílení datové infrastruktury pro nesplácené úvěry, včetně zvážení
možnosti vytvoření specializovaných platforem. Komise zdůrazňuje klíčový význam plného provedení akčního plánu všemi aktéry a vyzývá Parlament a Radu k urychlenému přijetí
legislativních návrhů zaměřených na nesplácené úvěry, které byly předloženy v březnu 2018, a dosažení dohody ohledně již navržených opatření zaměřených na snižování rizika v
bankovní unii, která jsou uvedena v příloze.
14651/18

COM(2018) 766 final,
COM(2018) 767 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st14651.cs18.pdf (813 KB, 17. 12. 2018)

29. 11. 2018 17. 12. 2018
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Sdělení Komise o pokynech pro národní regulační orgány týkajících se transparentnosti a posuzování sazeb za přeshraniční balíky podle nařízení (EU) 2018/644 a
prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1263
Předkládané sdělení obsahuje pokyny pro národní regulační orgány, které by měly přispět k řádnému provádění nařízení (EU) 2018/644 o službách přeshraničního dodávání balíků.
Tyto pokyny se týkají používání formulářů pro předkládání informací ze strany poskytovatelů služeb dodávání balíků, předkládání údajů Komisi prostřednictvím specializované
elektronické databáze, metodiky pro posuzování sazeb za přeshraniční jednotlivé balíky a konečně objektivního mechanismu filtru předběžného posouzení pro určování těchto
sazeb.
15718/18

COM(2018) 838 final

st15718.cs18.pdf (591 KB, 19. 12. 2018)
18. 12. 2018 19. 12. 2018
Přílohy:
st15718-ad01.cs18.pdf (835 KB, 19. 12. 2018)

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Evropské strukturální a investiční fondy na
období 2014–2020: souhrnná zpráva o výročních zprávách o provádění programů z roku 2018 týkajících se provádění v letech 2014–2017
Komise předkládá třetí výroční přehled o provádění celostátních a regionálních programů sdíleného řízení financovaných z evropských strukturálních a investičních fondů za
období 2014-2017. Do konce roku 2017 bylo v Evropě vybráno přes 1,7 milionu projektů, což odpovídá celkovému investičnímu objemu 338 miliard EUR resp. 53 % plánované
celkové částky na období 2014-2020. Z hlediska prioritních tematických oblastí byly úspěšné například investice do malých a středních podniků a zlepšila se míra výběru u opatření
v oblasti klimatu a u investic do digitální ekonomiky. Celkově se rozdíly v míře výběru snižují. Celkové výdaje u vybraných projektů činily do konce roku 2017 téměř 96 miliard EUR
a členským státům bylo z rozpočtu EU vyplaceno 16 % z celkových dostupných prostředků pro období 2014-2020. V případě programů pro rozvoj venkova obdrželi příjemci do
podzimu roku 2018 více než 33,8 miliardy EUR, což představuje téměř 33 % celkového finančního krytí pro programové období. Z celkových údajů o výkonnosti vyplývá, že: 1
milion podniků obdržel podporu v zájmu zvýšení produktivity, zajištění růstu či vytvoření pracovních míst; 15,3 milionu občanů obdrželo podporu při hledání zaměstnání nebo
absolvování školení či vzdělání; a na 15 % z celkové zemědělské plochy byla uplatněna opatření v oblasti klimatu a ochrany životního prostředí za účelem zlepšení biologické
rozmanitosti a hospodaření s půdou a vodou. Z dostupných údajů vyplývá, že v průběhu roku 2017 došlo k významnému zrychlení celkového provádění programů
spolufinancovaných z ESI fondů: míra výběru projektů se oproti konci roku 2016 téměř zdvojnásobila a k 30. září 2018 činila míra výběru u fondů politiky soudržnosti 67 %.
Přetrvávají nicméně rozdíly mezi regiony, členskými státy i investičními tématy.
15844/18

COM(2018) 816 final

st15844.cs18.pdf (799 KB, 21. 12. 2018)
20. 12. 2018 21. 12. 2018
Přílohy:
st15844-ad01.cs18.pdf (763 KB, 21. 12. 2018)

Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi podle směrnice 2008/105/ES o normách
environmentální kvality v oblasti vodní politiky
Směrnice 2008/105/ES o normách environmentální kvality v oblasti vodní politiky zmocňuje Komisi k přijímání aktů v přenesené pravomoci za účelem přizpůsobení specifikací
týkajících se frakce, v nichž jsou vymezeny normy environmentální kvality, a specifikací týkajících se posouzení souladu s normami environmentální kvality pro kovy vědeckému a
technickému pokroku. Pravomoc je Komisi svěřena na dobu šesti let od 13. září 2013 a automaticky se prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud proti tomu Evropský parlament
nebo Rada nevznesou námitku. Komise informuje Evropský parlament a Radu, že svěřenou pravomoc dosud nevyužila.
15716/18

COM(2018) 847 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st15716.cs18.pdf (496 KB, 19. 12. 2018)

18. 12. 2018 19. 12. 2018
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Zpráva o fungování evropského trhu s uhlíkem
Komise předkládá každoroční zprávu o vývoji evropského trhu s uhlíkem za rok 2017. Oproti předchozí zprávě obsahuje novou kapitolu o rámci systému EU pro obchodování s
emisemi (EU ETS) ve čtvrté fázi (2021-2030) a nový dodatek o pokroku dosaženém při provádění a informace o ukazateli přebytku rezervy tržní stability (MSR) v roce 2018
a o příspěvcích členských států do rezervy tržní stability na rok 2019. V roce 2017 se emise ze zařízení zahrnutých do systému EU ETS mírně zvýšily, a to o 0,18 % oproti roku
2016. Tím byl přerušen sestupný trend, který trval od roku 2013. Podle Komise může tato skutečnost souviset s nejvyšším růstem reálného HDP od roku 2013 - o 2,4 %. Emise
rostly zejména v odvětví průmyslu a letecké dopravy (zde o 4,5 % oproti roku 2016), v odvětví energetiky se naopak snížily. Dne 14. března 2018 byla zveřejněna revidovaná
směrnice o systému EU ETS na období 2021-2030 s cílem usnadnit snížení emisí ze zahrnutých odvětví do roku 2030 o 43 % (mj. podporou mízkouhlíkové modernizace a inovací).
Přebytek povolenek na evropském trhu s uhlíkem v posledních třech letech trvale klesal: jeho celková výše se snížila o téměř půl miliardy povolenek, zejména v důsledku
dočasného zastavení dražeb povolenek. Reformovaný systém EU ETS by měl dále posílit rezervu tržní stability, která začne fungovat v roce 2019, a to zvýšením procentního podílu
přebytku povolenek umisťovaných do rezervy z 12 % v roce 2019 na 24 % v roce 2023. Od roku 2023 pak povolenky držené v rezervě, jež přesáhnou dražební objem z předchozího
roku, přestanou platit. Díky těmto reformám by pak už v období od ledna do srpna 2019 měl dražební objem poklesnout ve srovnání s rokem 2018 o 40 %. Omezení oblasti
působnosti systému EU ETS v letecké dopravě pouze na lety uvnitř Evropského hospodářského prostoru bylo prodlouženo do roku 2023. Od roku 2021 bude lineární redukční
koeficient poprvé uplatněn i na odvětví letecké dopravy, což sníží emisní strop v oblasti letecké dopravy ročně o 2,2 %.
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Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Koordinovaný plán v oblasti
umělé inteligence
V dubnu 2018 zveřejnila Komise evropskou strategii pro oblast umělé inteligence s cílem reagovat na výzvy spojené s rozvojem a šířením technologií založených na umělé
inteligenci (UI). Ve spolupráci s členskými státy připravila Komise koordinovaný plán v oblasti umělé inteligence, který obsahuje opatření, jež mají být zahájena v období 20192020, a je přípravou na činnost v letech následujících. Plán bude každý rok revidován a aktualizován. Členské státy by měly do poloviny roku 2019 vypracovat svou vnitrostátní
strategii pro UI založenou na výsledcích dosažených na evropské úrovni. Je rovněž nezbytné zvýšit veřejné a soukromé investice do UI, aby jejich celková výše v příštím desetiletí
činila 20 miliard EUR ročně. Z programů Horizont Evropa a Digitální Evropa by měla být v příštím programovém období 2021-2027 do UI investována 1 miliarda EUR ročně.
Komise rovněž zdůrazňuje nezbytnost odstranění roztříštěnosti trhů, a to především ve strategických odvětvích. Opatření koordinovaného plánu jsou zaměřena na:
1. vybudování evropského partnerství veřejného a soukromého sektoru v oblasti UI a rozšíření financování začínajících a inovativních malých a středních podniků;
2. posilování excelence v důvěryhodných technologiích UI a rozsáhlé šíření;
3. přizpůsobení programů a systémů vzdělávání a odborné přípravy za účelem lepší přípravy společnosti na UI;
4. vybudování evropského datového prostoru nezbytného pro UI v Evropě (i pro veřejný sektor);
5. vypracování etických pokynů s globální perspektivou a zajištění právního rámce vstřícného k inovacím;
6. bezpečnostní aspekty aplikací a infrastruktury UI a mezinárodní bezpečnostní program.
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění nařízení (EU) č. 1260/2013 o evropské demografické statistice
Komise předkládá první zprávu o provádění nařízení (EU) č. 1260/2013, které stanoví společný právní rámec pro vývoj, tvorbu a šíření evropských statistik týkajících se
obyvatelstva a událostí přirozené měny. Většinu údajů požadovaných nařízením již členské státy poskytovaly před jeho vstupem v platnost na dobrovolném základě. Díky nařízení
se však podstatně zlepšila dostupnost a úplnost údajů, stejně jako dochvilnost při poskytování údajů národními statistickými úřady a včasnost tvorby a šíření údajů Eurostatem.
Využívání statistik veřejnými i nevládními subjekty a veřejností se zvyšuje, avšak údaje by měly lépe odrážet vyvíjející se potřeby uživatelů (např. pokud jde o počet osob hledajících
v Evropě útočiště) s ohledem na demografické změny. V souladu s požadavky nařízení provedly členské státy studie proveditelnosti týkající se užití definice „místa obvyklého
pobytu“ pro veškeré členění obyvatelstva a událostí přirozené měny s cílem posoudit, zda by bylo možné sjednotit se na jediném pojetí „obyvatelstva“ pro všechny členské státy a
veškeré údaje. Výsledky studií ukazují, že uplatňování definice by bylo pro některé členské státy problematické, a to zejména pro ty, které pro poskytování požadovaných údajů
Eurostatu používají administrativní zdroje (např. registry obyvatelstva). Většina zemí plánuje alespoň částečné využití těchto zdrojů i při sčítání lidu v roce 2021.
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 531/2012 ze dne 13. června 2012 o roamingu ve
veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii ve znění nařízení (EU) 2015/2120 a nařízení (EU) 2017/920
V říjnu 2015 byla nařízením (EU) 2015/2120 přijata nová pravidla roamingu v EU - tzv. "roaming za domácích podmínek". V souladu s požadavky nařízení předkládá Komise zprávu
o jeho dosavadním provádění a dopadech. Díky včasné přípravě byla nová pravidla široce uplatňována již od prvního dne účinnosti nařízení (15. června 2017) a operátoři je obecně
dodržují. Pokuty byly uloženy jen v několika málo případech. Na straně uživatelů vedla nová pravidla k výraznému a rychlému nárůstu spotřeby roamingu (v roce 2017 v porovnání
s rokem 2016 o 435 % u datových služeb a o 145 % u volání). Služby podle nových pravidel byly již v létě 2017 dostupné téměř všem uživatelům v EU, příplatky na roaming se
vztahovaly jen na 3,4 % účastníků. Čistě vnitrostátní nabídky se využívají pouze v omezené míře, zejména u předplacených služeb. Míra spokojenosti spotřebitelů s novými pravidly
je vysoká. Na straně operátorů podpořila nová pravidla hospodářskou soutěž a vedla k výraznému snížení velkoobchodních cen, což bylo přínosem zejména pro operátory s
převahou roamingu v zahraničí. Zvýšená poptávka po roamingu však byla přínosem i pro ostatní operátory. Většina mobilních operátorů zavedla mechanismy politiky přiměřeného
využívání, aby zabránila zneužívání nových pravidel. Za nejúčinnější z těchto mechanismů je považováno omezení otevřených balíčků. Operátoři virtuálních mobilních sítí si ve
většině zemí udrželi svou pozici na trhu i po zavedení nových pravidel. V prvním roce uplatňování nových pravidel bylo uděleno celkem 30 odchylek, které by však měly postupně
vymizet. Pokud jde o dopady na domácí trhy, i po zavedení nových pravidel pokračoval postupný pokles vnitrostátních cen v zemích EU/EHP a dále se zvyšovalo využívání
mobilního širokopásmového připojení a pokrytí sítěmi 4G.
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Dokumenty zahraničně obchodní povahy
Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci pracovní skupiny pro víno zřízené dohodou o hospodářském partnerství mezi
Evropskou unií a Japonskem, pokud jde o formuláře používané pro osvědčení pro dovoz vinařských produktů pocházejících z Japonska do Evropské unie a postupy
týkající se autocertifikace
Postoj Unie se týká plánovaného přijetí rozhodnutí o formulářích používaných jako osvědčení pro dovoz vinařských produktů pocházejících z Japonska do Evropské unie a o
postupech provádění autocertifikace na prvním zasedání pracovní skupiny pro víno dne 1. února 2019.
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