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Návrh nařízení Rady o opatřeních týkajících se plnění a financování souhrnného rozpočtu Unie v roce 2019 v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie
Předkládaný návrh je součástí balíčku opatření pro případ, že Spojené království vystoupí 30. března 2019 z EU bez dohody. Jeho cílem je minimalizovat negativní dopad
vystoupení na rozpočet Unie a na provádění politik Unie. S platností do 31. prosince 2019 stanoví možnost zachovat způsobilost k čerpání finančních prostředků Unie pro Spojené
království a subjekty ze Spojeného království podle právních závazků uzavřených před dnem vystoupení z EU po tomto datu. Podmínkou je, že Spojené království se písemně
zaváže, že bude nadále přispívat na financování rozpočtu na rok 2019 za podmínek stanovených v návrhu a že bude akceptovat kontroly a audity během celého prováděcího období
programů nebo činností. Způsobilost se začne uplatňovat po splnění stanovených podmínek, včetně podmínky, že Spojené království provede svou první platbu do rozpočtu EU na
období po jeho vystoupení. V případě zastavení plateb se uplatňovat přestane. Návrhem nejsou dotčena jednání o dohodě se Spojeným královstvím o finančním vypořádání
zahrnujícím veškeré vzájemné závazky.
5933/19

COM(2019) 64 final

2019/0031(APP)

st05933.cs19.pdf (874 KB, 1. 2. 2019)

31. 1. 2019 1. 2. 2019

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 508/2014, pokud jde o některá pravidla týkající se Evropského námořního a
rybářského fondu, z důvodu vystoupení Spojeného království z Unie
V rámci příprav na možné vystoupení Spojeného království z EU bez dohody zavádí předkládaný návrh možnost poskytnutí časově omezené (šest, příp. devět měsíců) veřejné
podpory z Evropského námořního a rybářského fondu těm rybářům a provozovatelům rybářských lodí, kteří jsou do značné míry závislí na přístupu do vod Spojeného království a v
případě jejich uzavření by byli nuceni dočasně přerušit rybolovné činnosti.
5668/19

COM(2019) 48

2019/0009(COD)

st05668.cs19.pdf (524 KB, 30. 1. 2019)

23. 1. 2019 30. 1. 2019

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/2403, pokud jde o oprávnění k rybolovu pro rybářská plavidla Unie ve vodách
Spojeného království a rybolovné operace plavidel Spojeného království ve vodách Unie
V rámci příprav na možné vystoupení Spojeného království z EU bez dohody zavádí předkládaný návrh právní rámec pro zajištění pokračujícího plného recipročního přístupu k
rybolovným činnostem pro Unii a Spojené království v jejich vodách od momentu, kdy se na Spojené království přestane vztahovat společná rybářská politika, do 31. prosince 2019.
Součástí návrhu jsou podmínky a zvláštní postup pro zjednodušené vydávání oprávnění k rybolovu pro plavidla Unie a Spojeného království a úprava převodů a výměn rybolovných
kvót mezi členskými státy a Spojeným královstvím.
5678/19

COM(2019) 49

2019/0010(COD)

st05678.cs19.pdf (558 KB, 30. 1. 2019)

23. 1. 2019 30. 1. 2019

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví alternativní opatření v oblasti koordinace sociálního zabezpečení v návaznosti na vystoupení
Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie
Předkládaný návrh je součástí balíčku opatření pro případ, že Spojené království vystoupí 30. března 2019 z EU bez dohody. Jeho cílem je zajistit, aby si osoby, které jako občané
Unie vykonávaly své právo na volný pohyb před dnem vystoupení, zachovaly své nároky na sociální zabezpečení související se skutečnostmi nebo událostmi nastalými a obdobími
dokončenými před dnem vystoupení. Tyto nároky by si měly zachovat i další příslušné osoby v situacích zahrnujících Spojené království před dnem vystoupení, konkrétně osoby bez
státní příslušnosti, uprchlíci a rovněž rodinní příslušníci a pozůstalí všech příslušných osob. Členské státy by měly v případě těchto osob nadále uplatňovat zásady rovného
zacházení, stejného posuzování a sčítání stanovené v příslušných předpisech EU, konkrétně v nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a jeho
prováděcím nařízení (ES) č. 987/2009.
5949/19

COM(2019) 53 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2019/0019(COD)

st05949.cs19.pdf (475 KB, 1. 2. 2019)

31. 1. 2019 1. 2. 2019

2

Rada EU - kód dokumentu

Evropská komise
číslo vydaného dokumentu COM

Interinstitucionální Soubory dokumentu
kód dokumentu

Datum
Datum
Usnesení
vydání
doručení
VEZ
dokumentu do PSP ČR

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na 62. zasedání Komise pro narkotika, pokud jde o zařazení látek na seznamy podle
Jednotné Úmluvy o omamných látkách z roku 1961 ve znění protokolu z roku 1972 a podle Úmluvy o psychotropních látkách z roku 1971
Jednotná úmluva o omamných látkách a Úmluva o psychotropních látkách jsou mezinárodními nástroji pro kontrolu a boj proti zneužívání těchto látek. Jejich smluvními stranami
jsou všechny členské státy EU. Problematikou těchto látek se zabývá Komise OSN pro omamné látky, která mimo jiné na základě doporučení Světové zdravotnické organizace
pravidelně aktualizuje seznamy dotčených látek připojené k uvedeným úmluvám. Dne 7. prosince 2018 doporučila Světová zdravotnická organizace Generálnímu sekretariátu OSN
zařadit na tyto seznamy deset nových látek. Rozhodnutí o jejích zařazení by měla Komise OSN pro omamné látky přijmout na svém 62. zasedání, které proběhne ve dnech 18. - 22.
března 2019. Členské státy, které jsou členy komise, by měly přijetí tohoto rozhodnutí jménem Unie podpořit.
5065/19

COM(2018) 862 final

2018/0437(NLE)

st05065.cs19.pdf (536 KB, 28. 1. 2019)
Přílohy:
st05065-ad01.cs19.pdf (399 KB, 28. 1. 2019)

7. 1. 2019 28. 1. 2019

Návrh rozhodnutí Rady o oznámení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, že si již nepřeje účastnit se některých ustanovení schengenského
acquis obsažených v nařízení Rady (ES) č. 377/2004 ze dne 19. února 2004 o vytvoření sítě styčných úředníků pro přistěhovalectví
Spojené království se účastnilo nařízení (ES) č. 377/2004 o vytvoření sítě styčných úředníků pro přistěhovalectví, které je součástí schengenského acquis. Dne 16. května 2018
navrhla Komise přepracované znění tohoto nařízení a Spojené království ve stanovené lhůtě oznámilo, že si již nepřeje účastnit se přijetí přepracovaného nařízení. Protože se v
rámci schengenského acquis jedná o samostatné opatření, které není v přímém vztahu s dalšími akty, je Komise toho názoru, že Spojené království se i přes neúčast na tomto
konkrétním nařízení může i nadále účastnit stávajícího schengenského acquis v souladu s platnou úpravou obsaženou v rozhodnutí 2000/365/ES.
5939/19

COM(2019) 23 final

2019/0011(NLE)

st05939.cs19.pdf (463 KB, 1. 2. 2019)

1. 2. 2019 1. 2. 2019

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down provisions for the continuation of ongoing learning mobility activities under
the Erasmus+ programme in the context of the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland ("United Kingdom") from the European
Union - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro pokračování probíhajících činností spojených se vzdělávací mobilitou v
rámci programu Erasmus+ v kontextu vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska („Spojené království“) z Evropské unie
Předkládaný návrh je součástí balíčku opatření pro případ, že Spojené království vystoupí 30. března 2019 z EU bez dohody. V okamžiku vystoupení bude ve Spojeném království
téměř 14 000 účastníků vzdělávání ze zemí EU-27 a v EU-27 bude přibližně 7 000 účastníků vzdělávání ze Spojeného království. Cílem návrhu je zavést nouzová opatření, která
zabrání přerušení činností spojených se vzdělávací mobilitou programu Erasmus+ týkajících se Spojeného království v době jeho vystoupení z Unie. Tato opatření se uplatní na
probíhající činnosti zahájené nejpozději 30. března 2019, které budou nadále pokládány za způsobilé v rámci programu Erasmus+. Návrh je v souladu s víceletým finančním
rámcem na období 2014-2020 a jeho přijetí nebude znamenat žádné dodatečné náklady.
5892/19

COM(2019) 65 final

2019/0030(COD)

st05892.en19.pdf (736 KB, 31. 1. 2019)

Dokumenty informační povahy

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

31. 1. 2019 31. 1. 2019
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Režimy občanství pro investory a režimy
pobytu pro investory v Evropské unii
Režimy občanství pro investory ("zlaté pasy") a režimy pobytu pro investory ("zlatá víza") jsou nástroje, které umožňují investorům získat výměnou za investice zjednodušeným
způsobem občanství nebo povolení k pobytu v členských státech EU. V současné době mají tři členské státy (Bulharsko, Kypr a Malta) režimy občanství pro investory a dvacet
členských států (včetně ČR) režimy pobytu pro investory. Tyto režimy dopadají i na ostatní členské státy, protože s občanstvím členského státu investor současně získává občanství
Unie se všemi právy, která k němu patří, zejm. pak právem na volný pohyb. Určitý rozsah těchto práv je pak spojen i s povolením k pobytu v členském státě. Předkládaná zpráva
zkoumá stávající režimy a zabývá se hlavními obavami a riziky, které jsou s nimi spojeny. Jako hlavní rizikové oblasti spojené s těmito režimy vidí Komise bezpečnost, praní peněz,
korupci, obcházení předpisů EU a daňové úniky. Z dostupných údajů navíc vyplývají závažné nedostatky, pokud jde o transparentnost a správu těchto režimů: chybí zejména údaje
o přijatých, schválených a zamítnutých žádostech a neexistují mechanismy pro spolupráci členských států v oblasti těchto režimů (např. pokud jde o bezpečnostní prověrky). Trend
zavádět tyto režimy se navíc rozšiřuje i ve třetích zemích, včetně kandidátských a potenciálních kandidátských zemí a zemí, které mají s EU bezvízový styk. Komise bude
podporovat zlepšení transparentnosti a správy těchto režimů a sledovat opatření, která v této oblasti přijmou členské státy. Rovněž bude monitorovat problematiku souladu těchto
režimů s právními předpisy EU a v případě potřeby přijme opatření.
5840/19

COM(2019) 12 final

st05840.cs19.pdf (830 KB, 1. 2. 2019)

31. 1. 2019 1. 2. 2019

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění makroregionálních strategií EU
V rámci provádění politiky soudržnosti byly od roku 2009 přijaty čtyři makroregionální strategie: strategie EU pro region Baltského moře, strategie EU pro dunajský region,
strategie EU pro jadransko-jónský region a strategie EU pro alpský region. Předkládaná zpráva jednak posuzuje provádění těchto strategií a jednak zkoumá možnosti zlepšení v
období po roce 2020. Mezi tematické priority stávajících strategií patřily zejména životní prostředí a změna klimatu, výzkum a inovace, hospodářský rozvoj a konektivita.
Úspěšnému provádění však brání některé přetrvávající problémy, které se týkají správní kapacity (např. fluktuace zaměstnanců, rozdíly v kapacitě jednotlivých účastníků,
nedostatečné zapojení všech zúčastněných zemí), správy a řízení (např. nedostatečná politická dynamika na vnitrostátní úrovni, malé zapojení občanské společnosti), plánování
politik (např. příliš vysoký počet priorit, nedostatek politické odpovědnosti), financování (potřeba překlenout propast mezi makroregionálními strategiemi a možnostmi financování)
a komunikace (nedostatečná viditelnost strategií). Komise předložila řadu návrhů pro oblast politiky soudržnosti na období po roce 2020. Pro toto období je třeba zlepšit koordinaci
s programy evropských strukturálních a investičních fondů a s programy EU. Země provádějící makroregionální strategie by se měly zaměřit na: posouzení situace každé oblasti
politiky v zájmu zjištění možností zlepšení a odstranění překážek; zlepšování mechanismů správy a řízení za podpory odpovědných ministrů; revizi akčních plánů u strategií pro
region Baltského moře a dunajský region za účelem volby klíčových priorit; zlepšení plánování a koordinace na úrovni jednotlivých zemí i mezi vnitrostátními koordinátory a
řídícími orgány příslušných programů EU; koordinované a synchronizované provádění dohodnutých priorit ve všech zapojených zemích.
5927/19

COM(2019) 21 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st05927.cs19.pdf (952 KB, 31. 1. 2019)

31. 1. 2019 31. 1. 2019
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014 ze dne 16. dubna 2014 o opatřeních pro dodržování
pravidel, která vyplývají z Nagojského protokolu o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů plynoucích z jejich využívání, ze
strany uživatelů v Unii
Komise předkládá zprávu o prvních třech letech uplatňování nařízení (EU) č. 511/2014 o přístupu ke genetickým zdrojům a sdílení přínosů za období od října 2014 do srpna 2017.
Zpráva vychází především ze zpráv předložených Komisi členskými státy. Z dostupných údajů vyplývá, že provádění nařízení je teprve v rané fázi, u řady členských států došlo ke
zpoždění při vytváření nezbytného institucionálního a správního rámce. V lednu 2018 požadavky dosud nesplnilo devět členských států (včetně ČR, jejíž případ byl uzavřen v
listopadu 2018) a ve dvou případech (Řecko, Irsko) byla v listopadu 2018 vydána odůvodněná stanoviska. Mnoho členských států splnilo formální požadavky nařízení, ale provádění
v praxi je pomalé a nerovnoměrné. Mezi hlavní zjištěné problémy patří: pomalé vytváření institucionálního rámce, mj. z důvodu chybějících lidských a finančních zdrojů; zpoždění v
přijímání správních opatření k zavedení monitorování; minimum (pět) přijatých plánů kontrol vypracovaných na základě hodnocení rizik a provedených kontrol; předložení pouze
dvou prohlášení o náležité péči; nízký zájem o registraci sbírky v registru sbírek Unie; nízká úroveň povědomí zúčastněných stran o povinnostech vyplývajících z Nagojského
protokolu a z nařízení; problémy s výkladem některých ustanovení nařízení. Celkem 20 členských států přijalo legislativní opatření zavádějící (různé) sankce za porušení povinností
vyplývajících z nařízení. Spolupráce mezi příslušnými orgány členských států probíhá. Komise bude i nadále podporovat řádné a jednotné uplatňování nařízení v celé Unii, své úsilí
však musí zvýšit především členské státy.
5925/19

COM(2019) 13 final

st05925.cs19.pdf (575 KB, 1. 2. 2019)
Přílohy:
st05925-ad01.cs19.pdf (470 KB, 1. 2. 2019)

31. 1. 2019 1. 2. 2019

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění nařízení Rady (ES) č. 577/98
Komise předkládá sedmou zprávu o provádění nařízení (ES) č. 577/98 o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve Společenství za období 2015-2017. Zpráva podává přehled
o výběrovém šetření pracovních sil v Evropské unii a jeho úloze při podpoře politik Evropské unie, hodnotí provádění nařízení v členských státech, kandidátských zemích a zemích
ESVO a informuje o probíhajících iniciativách zaměřených na zlepšení kvality šetření. Provádění výběrového šetření pracovních sil bylo velmi uspokojivé, členské státy plně
dodržují příslušné právní předpisy. Případné problematické otázky jsou s členskými státy projednávány a v případě potřeby se řeší prostřednictvím akčních plánů. Celková kvalita
výběrového šetření pracovních sil v Evropské unii je dobrá. V zájmu soustavného zlepšování procesů a metod jsou jednak průběžně modernizovány sociální statistiky (např. přijetí
návrhu rámcového nařízení o integrované evropské sociální statistice Komisí v srpnu 2016) a jednak realizovány individuální projekty výběrového šetření zaměřené na
přizpůsobení změnám potřeb uživatelů a novým výzvám. Tyto činnosti budou v budoucnu pokračovat.
5831/19

COM(2019) 14 final

st05831.cs19.pdf (750 KB, 29. 1. 2019)

29. 1. 2019 29. 1. 2019

Dokumenty zahraničně obchodní povahy
Doporučení pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání o dohodě se Spojenými státy americkými o odstranění cel na průmyslové zboží
V návaznosti na společné prohlášení EU a USA ze dne 25. července 2018, které bylo přijato s cílem zabránit eskalaci napětí v obchodních vztazích mezi oběma stranami, předkládá
Komise doporučení ohledně zahájení jednání se Spojenými státy o uzavření dohody o zrušení veškerých cel pro průmyslové výrobky na reciproční bázi.
5459/19

COM(2019) 16 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st05459.cs19.pdf (472 KB, 28. 1. 2019)
Přílohy:
st05459-ad01.cs19.pdf (424 KB, 28. 1. 2019)
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Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro vládní zakázky, pokud jde o přistoupení Spojeného království Velké
Británie a Severního Irska k Dohodě o vládních zakázkách v souvislosti s jeho vystoupením z Evropské unie
Dohoda o vládních zakázkách je vícestranná dohoda v rámci Světové obchodní organizace, která nastavuje všeobecné podmínky v oblasti veřejných zakázek. Evropská unie je její
smluvní stranou, a dohoda se tak vztahuje i na všechny členské státy. Spojené království přestane být její smluvní stranou v momentě vystoupení z EU, avšak má zájem přistoupit
k dohodě jako samostatná smluvní strana. Unie by měla jeho přistoupení podpořit. Návrh současně upravuje postup pro případ, že nebude schválena dohoda o vystoupení nebo že
Spojené království zůstane smluvní stranou podle práva EU.
Jedná se o dokument kategorie Limité, který je vyhrazen pro osobní potřebu těch, jimž je určen. Nelze jej dále šířit ani zveřejňovat jeho obsah.
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