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Doporučení pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání za účelem dosažení dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o přeshraničním
přístupu k elektronickým důkazům pro justiční spolupráci v trestních věcech
Spojené státy americké jsou jako sídlo největších poskytovatelů služeb jedním z hlavních příjemců žádostí z členských států Evropské unie o vzájemnou právní pomoc při přístupu k
elektronickým důkazům. Rámec pro vzájemnou spolupráci EU a USA v oblasti trestního soudnictví tvoří především dohoda o vzájemné právní pomoci, která vstoupila v platnost
dne 1. února 2010. Z přezkumu dohody, který proběhl v roce 2016, vyplynulo, že dohoda podstatným způsobem zlepšuje vzájemnou spolupráci, nicméně používaná metoda je často
zdlouhavá, což může mít v případě elektronických důkazů nevratný dopad. Jako alternativa k justiční spolupráci se tak od roku 2016 rozvíjí přímá spolupráce s poskytovateli služeb
v USA, která je omezena na neobsahové údaje a z pohledu práva USA je dobrovolná. V rámci iniciativy Komise zaměřené na urychlení procesu zajišťování a získávání
elektronických důkazů přímo od poskytovatelů služeb usazených v jiné jurisdikci je cílem předkládaného doporučení zahájit jednání mezi EU a USA, aby bylo možné dosáhnout
uzavření transatlantické dohody o přeshraničním přístupu k elektronickým důkazům přímo od poskytovatelů služeb za účelem jejich použití v trestním řízení. Hlavní body dohody
by měly zahrnovat: reciproční přístup justičních orgánů k údajům o obsahu; přístup k neobsahovým údajům na základě příkazů vydaných justičními orgány; řešení rizika kolize
norem; harmonizaci práv a záruk prostřednictvím jediného mandátu pro všechny členské státy Evropské unie k vyjednávání se Spojenými státy; a vyjasnění závazné povahy
příkazů, jejich vymáhání a povinností justičních orgánů. Dohoda by měla být podmíněna silnými mechanismy ochrany základních práv.
6102/19

COM(2019) 70 final

st06102.cs19.pdf (539 KB, 8. 2. 2019)

5. 2. 2019 8. 2. 2019

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě Mezinárodní organizace pro civilní letectví, pokud jde o přijetí změny č. 17
přílohy 13
Cílem předkládaného návrhu je stanovit postoj Unie k přijetí změny 17 přílohy 13 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (Chicagské úmluvy), která se týká podávání zpráv a
včasného vyšetřování nehod a incidentů, na 216. zasedání Rady Mezinárodní organizace pro civilní letectví, které bude zahájeno 14. února 2019. Změna by měla být účinná od
července 2019 a použitelná od 5. listopadu 2020. Vychází z doporučení panelu pro vyšetřování nehod a druhé konference na vysoké úrovni o bezpečnosti. Unie by měla její přijetí
podpořit.
5936/19

COM(2019) 72 final

st05936.cs19.pdf (469 KB, 7. 2. 2019)

4. 2. 2019 7. 2. 2019

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, jenž má být zaujat jménem Evropské unie na 14. valném shromáždění Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční
přepravu (OTIF), pokud jde o volbu generálního sekretáře OTIF na období od 8. dubna 2019 do 31. prosince 2021
Od 1. července 2011 je Unie smluvní stranou Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), která upravuje fungování Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční
přepravu (OTIF). Nejvyšším rozhodovacím orgánem OTIF je valné shromáždění, které má na svém 14. zasedání dne 27. února 2019 zvolit generálního sekretáře OTIF na období od
8. dubna 2019 do 31. prosince 2021. Cílem předkládaného návrhu je stanovit postoj Unie při této volbě. Z pěti navržených kandidátů by měla Unie podpořit uchazeče, který je
občanem Unie, byl navržen členským státem, splňuje všechny požadavky stanovené ve výzvě k podávání přihlášek zveřejněné organizací OTIF a co nejlépe splňuje soubor kritérií
souvisejících se zvláštním zájmem Unie na této volbě.
5985/19

COM(2019) 56 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2019/0028(NLE)

st05985.cs19.pdf (545 KB, 4. 2. 2019)

1. 2. 2019 4. 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 ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy II (Technické předpisy, normy, zkoušení a
certifikace) a přílohy XI (Elektronické komunikace, audiovizuální služby a informační společnost) Dohody o EHP
Cílem předkládaného návrhu je stanovit postoj Unie k návrhu rozhodnutí Smíšeného výboru EHP, jehož účelem je začlenit do přílohy II (Technické předpisy, normy, zkoušení a
certifikace) a přílohy XI (Elektronické komunikace, audiovizuální služby a informační společnost) Dohody o EHP směrnici (EU) 2015/1535 o postupu při poskytování informací v
oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti. Tímto rozhodnutím bude stávající acquis EU rozšířeno na státy ESVO EHP (Norsko, Island a
Lichtenštejnsko). Unie by měla jeho přijetí podpořit.
5997/19

COM(2019) 31 final

2019/0021(NLE)

st05997.cs19.pdf (438 KB, 4. 2. 2019)
Přílohy:
st05997-ad01.cs19.pdf (427 KB, 4. 2. 2019)

1. 2. 2019 4. 2. 2019

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změnám přílohy IX (Finanční služby) Dohody o EHP
(nařízení o trzích finančních nástrojů (MiFIR) a směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID II))
Cílem předkládaného návrhu je stanovit postoj Unie k návrhu rozhodnutí Smíšeného výboru EHP, jehož účelem je začlenit do přílohy IX (Finanční služby) Dohody o EHP nařízení o
trzích finančních nástrojů (MiFIR) a směrnici o trzích finančních nástrojů (MiFID II). Tímto rozhodnutím bude stávající acquis EU rozšířeno na státy ESVO EHP (Norsko, Island a
Lichtenštejnsko). Unie by měla jeho přijetí podpořit.
6000/19

COM(2019) 32 final

2019/0022(NLE)

st06000.cs19.pdf (473 KB, 4. 2. 2019)
Přílohy:
st06000-ad01.cs19.pdf (453 KB, 4. 2. 2019)

1. 2. 2019 4. 2. 2019

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy IX (Finanční služby) a přílohy XIX
(Ochrana spotřebitele) Dohody o EHP
Cílem předkládaného návrhu je stanovit postoj Unie k návrhu rozhodnutí Smíšeného výboru EHP, jehož účelem je začlenit do přílohy IX (Finanční služby) a přílohy XIX (Ochrana
spotřebitele) Dohody o EHP směrnici 2014/17/EU o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení. Tímto rozhodnutím bude stávající acquis EU rozšířeno na
státy ESVO EHP (Norsko, Island a Lichtenštejnsko). Unie by měla jeho přijetí podpořit.
6003/19

COM(2019) 33 final

2019/0023(NLE)

st06003.cs19.pdf (437 KB, 4. 2. 2019)
Přílohy:
st06003-ad01.cs19.pdf (422 KB, 4. 2. 2019)

1. 2. 2019 4. 2. 2019

Společný návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 314/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Zimbabwe
Nařízení Rady (ES) č. 314/2004 uvádí v účinnost několik omezujících opatření vůči Zimbabwe stanovených rozhodnutím 2011/101/SZBP. Tato opatření zahrnují zmrazení
finančních prostředků a hospodářských zdrojů některých fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů. V návaznosti na přijetí rozhodnutí Rady, jímž se vyjímají z příloh I a II
rozhodnutí 2011/101/SZBP jména dvou osob, je třeba odpovídajícím způsobem změnit i uvedené nařízení.
Jedná se o dokument kategorie Limité, který je vyhrazen pro osobní potřebu těch, jimž je určen. Nelze jej dále šířit ani zveřejňovat jeho obsah.
5904/19

JOIN(2019) 1 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2019/0035(NLE)

st05904.cs19.pdf (398 KB, 4. 2. 2019)
Přílohy:
st05904-ad01.cs19.pdf (355 KB, 4. 2. 2019)

1. 2. 2019 4. 2. 2019
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Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o zdroje na zvláštní příděl pro Iniciativu na podporu
zaměstnanosti mladých lidí
Cílem předkládaného návrhu je zohlednit v nařízení (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o evropských strukturálních a investičních fondech navýšení prostředků na
zvláštní příděl pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí v rozpočtu Unie na rok 2019. Prostředky na závazky pro tuto iniciativu by měly být navýšeny o 116,7 milionu
EUR v běžných cenách, a celková částka pro rok 2019 by tak měla činit 350 milionů EUR. Návrh rovněž zavádí ustanovení, která mají usnadnit programování dodatečných zdrojů
ze strany členských států. Protože zvláštní příděl pro iniciativu má být doplněn o odpovídající podporu z Evropského sociálního fondu, mohou členské státy pro účely splnění tohoto
požadavku převést až 50 % dodatečných zdrojů pro tuto iniciativu do ESF.
6197/19

COM(2019) 55 final

2019/0027(COD)

st06197.cs19.pdf (828 KB, 7. 2. 2019)
Přílohy:
st06197-ad01.cs19.pdf (396 KB, 7. 2. 2019)

7. 2. 2019 7. 2. 2019

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2015/757 za účelem náležitého zohlednění celosvětového systému shromažďování
údajů o spotřebě topných olejů u lodí
Emise skleníkových plynů z mezinárodní námořní dopravy činí 2 - 3 % celosvětových emisí skleníkových plynů a očekává se, že do roku 2050 by mohly vzrůst o 50 % až 250 %. V
zájmu postupného začleňování emisí z námořní dopravy do politiky EU pro snižování emisí skleníkových plynů bylo přijato nařízení (EU) 2015/757 o monitorování, vykazování a
ověřování emisí oxidu uhličitého z námořní dopravy, které se vztahuje na dopravní činnosti v rámci Evropského hospodářského prostoru. První výkazy emisí podle tohoto nařízení
mají být předloženy v dubnu 2019. V roce 2016 přijal Výbor pro ochranu mořského prostředí Mezinárodní námořní organizace právní rámec pro celosvětový systém shromažďování
údajů o spotřebě topného oleje u lodí, podle něhož musí provozovatelé lodní dopravy začít od roku 2019 monitorovat své emise a od roku 2020 tyto emise vykazovat. Provozovatelé
námořní dopravy v rámci EHP tak budou muset od ledna 2019 plnit požadavky v oblasti monitorování a vykazování emisí podle uvedeného nařízení i podle celosvětového systému.
Cílem předkládaného návrhu je proto racionalizovat a snížit administrativní zátěž dotčených subjektů vyplývající z plnění stanovených povinností tím, že v nařízení bude náležitě
zohledněn nový celosvětový systém shromažďování údajů. Změny spočívají především ve sladění použitých definic a vykazovaných parametrů a ve zjednodušení minimálního
obsahu plánů monitorování.
6117/19

COM(2019) 38 final

2019/0017(COD)

st06117.cs19.pdf (560 KB, 7. 2. 2019)
Přílohy:
st06117-ad01.cs19.pdf (342 KB, 7. 2. 2019)
st06117-ad03.cs19.pdf (449 KB, 7. 2. 2019)

6. 2. 2019 7. 2. 2019

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na devátém zasedání konference smluvních stran Stockholmské úmluvy o
perzistentních organických znečišťujících látkách, pokud jde o návrhy změn příloh A a B
Předkládaný návrh stanoví postoj, který by měla Unie zaujmout na devátém zasedání konference smluvních stran Stockholmské úmluvy o perzistentních organických znečišťujících
látkách ve dnech 29. dubna - 10. května 2019 k zařazení nových chemických látek mezi látky podléhající opatřením zaměřeným na odstranění nebo omezení jejich výroby a
používání. Na základě doporučení Výboru pro hodnocení perzistentních organických znečišťujících látek by měly mezi tyto látky být zařazeny dikofol a kyselina perfluoroktanová
(PFOA), její soli a sloučeniny příbuzné PFOA. Tyto látky již podléhají některým omezením podle práva EU. Unie by měla jejich zařazení do příloh Stockholmské úmluvy podpořit.
6168/19

COM(2019) 52 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2019/0025(NLE)

st06168.cs19.pdf (454 KB, 7. 2. 2019)

7. 2. 2019 7. 2. 2019
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Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na konferenci smluvních stran, pokud jde o změny přílohy III Rotterdamské úmluvy o
postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu
Předkládaný návrh stanoví postoj, který by měla Unie zaujmout na devátém zasedání konference smluvních stran Rotterdamské úmluvy ve dnech 29. dubna - 10. května 2019 k
rozšíření seznamu chemických látek, při obchodování s nimiž se uplatňuje postup předchozího souhlasu podle úmluvy. Na základě doporučení Výboru pro přezkum chemických
látek by na tento seznam měly být nově zařazeny acetochlor, karbosulfan, chyrosotilový azbest, fenthion (přípravky v ultranízkých objemech (ULV) s obsahem účinné látky 640 g/l
nebo vyšším), hexabromcyklododekan, kapalné přípravky (emulgovatelný koncentrát a rozpustný koncentrát) s obsahem paraquat-dichloridu 276 g/l nebo vyšším, což odpovídá
koncentraci iontů paraquatu 200 g/l nebo vyšší, a forát. Tyto látky již podléhají omezení vývozu podle práva EU. Unie by měla jejich zařazení na seznam podle Rotterdamské
úmluvy podpořit.
6169/19

COM(2019) 54 final

2019/0026(NLE)

st06169.cs19.pdf (441 KB, 7. 2. 2019)

7. 2. 2019 7. 2. 2019

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.cs19.pdf (809 KB, 6. 2. 2019)

31. 1. 2019 6. 2. 2019

Dokumenty informační povahy
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výdajích EZZF - Systém včasného varování č. 11-12/2018
Komise předkládá pravidelnou zprávu o výdajích Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) za období do 31. prosince 2018. Rozpočet EZZF na rok 2018 zahrnuje
prostředky na závazky ve výši 43 235 milionů EUR a prostředky na platby ve výši 43 189 milionů EUR. Čerpání prostředků na intervence na zemědělských trzích bylo o 351,3
milionu EUR vyšší než prostředky, avšak toto číslo nezohledňuje účelově vázané příjmy ve výši 400 milionů EUR na režim v odvětví ovoce a zeleniny. Čerpání prostředků na přímé
platby překročilo rozpočtové prostředky o 845,6 milionu EUR, ale při zohlednění účelově vázaných příjmů bylo plnění pouze 230,3 milionu EUR za očekáváním (tj. -0,6 %).
Předběžné výdaje z rozpočtu EZZF na rok 2018, včetně odhadovaných výdajů na akce v rámci přímého řízení Komise do 31. prosince 2018, mají za následek přečerpání ve výši 1
152 milionů EUR ve srovnání se schválenými rozpočtovými prostředky. Toto přečerpání je kryto dostupnými účelově vázanými příjmy ve výši 1 598 milionů EUR. Rezerva pro
případ krize (459,5 milionu EUR) nebyla v roce 2018 využita, a bude proto k dispozici pro přenos prostředků do roku 2019 na úhradu přímých plateb příjemcům. Konečný zůstatek
účelově vázaných příjmů, který má být převeden do roku 2019, se odhaduje na 444 milionů EUR.
6058/19

COM(2019) 73 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st06058.cs19.pdf (536 KB, 6. 2. 2019)
Přílohy:
st06058-ad01.cs19.pdf (426 KB, 6. 2. 2019)

5. 2. 2019 6. 2. 2019
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o fungování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1337/2011 ze dne 13. prosince 2011 o evropské
statistice trvalých kultur
Předkládaná zpráva shrnuje výsledky přezkumu fungování nařízení (EU) č. 1337/2011 o evropské statistice trvalých kultur, které tvoří právní rámec pro shromažďování údajů o
sadech a vinicích. Dosud byly provedeny dva sběry dat o sadech (2012 a 2017) a jeden sběr dat o vinicích (2015). Ze zkušeností vyplývá, že nařízení je těžko proveditelné. Obsah
údajů a příliš podrobná data srovnávaná v křížových tabulkách způsobily velkou administrativní zátěž respondentů a vysoké náklady na shromažďování dat. V důsledku toho byly
získané údaje důvěrné. Od přijetí nařízení se navíc změnily uživatelské potřeby a Komise nyní vyžaduje méně detailní informace. Údaje o ovocných sadech a vinicích jsou nově
začleněny do nařízení (EU) 2018/1091 o integrované statistice zemědělských podniků. Nařízení (EU) č. 1337/2011 proto bylo zrušeno s účinkem od 1. ledna 2022.
6235/19
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Výjimka pro Bank of England a United Kingdom Debt Management Office podle nařízení o zneužívání trhu
Nařízení (EU) č. 596/2014 o zneužívání trhu stanoví, že členské státy, členové Evropského systému centrálních bank (ESCB), ministerstva a jiné agentury a subjekty zvláštního
určení jednoho či několika členských států nebo osoby jednající jejich jménem jsou vyňaty z oblasti působnosti nařízení, pokud jde o obchody, pokyny nebo jednání, které provádějí
v rámci řízení měnové nebo kurzové politiky či politiky v oblasti správy veřejného dluhu. Tato výjimka byla prostřednictvím aktu Komise v přenesené pravomoci rozšířena i na
některé veřejné orgány a centrální banky třetích zemí. V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie zadala Komise vypracování studie, která měla posoudit,
zda je vhodné, aby byla tato výjimka udělena příslušným orgánům Spojeného království, jimiž jsou Bank of England a United Kingdom Debt Management Office. Na základě
provedené analýzy Komise konstatuje, že udělení této výjimky je vhodné, jakmile se Spojené království stane třetí zemí.
6231/19
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Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu - Prosazování hospodářské soutěže ve farmaceutickém odvětví (2009–2017): Společné úsilí evropských orgánů pro
hospodářskou soutěž o zajištění cenově dostupných a inovativních léčiv
Předkládaná zpráva informuje o prosazování antimonopolních pravidel a pravidel spojování podniků ve farmaceutickém odvětví v letech 2009-2017 ze strany Komise a
vnitrostátních orgánů členských států pro hospodářskou soutěž. Od roku 2009 bylo přijato 29 antimonopolních rozhodnutí vůči farmaceutickým společnostem a uložené sankce
přesáhly v souhrnu 1 miliardu EUR. Některá rozhodnutí se týkala protisoutěžních praktik, které dříve nebyly v rámci právních předpisů EU v oblasti hospodářské soutěže řešeny, a
představují tak precedenty pro další praxi. V letech 2009-2017 bylo řešeno více než 100 dalších případů a v současné době se prošetřuje přes 20 případů možného porušení
antimonopolních pravidel. Komise přezkoumala více než 80 transakcí týkajících se spojování podniků; v 19 případech fúzí byly dotyčné společnosti nuceny transakci upravit, aby
nedošlo k narušení hospodářské soutěže. Řada šetření se týkala praktik, které omezují cenovou konkurenci, a udržují tak uměle vysoké ceny léčiv. Byla přijata rozhodnutí proti
ujednáním o úplatě za pozdržení vstupu na trh (případy Lundbeck, Fentanyl, Servier a Paroxetin), zákaz znevažujících praktik uplatňovaných zavedenými výrobci originálních
léčivých přípravků vůči generickým přípravkům, proběhlo šetření tvorby cen určitých léčiv, u nichž skončila platnost patentové ochrany, a u řady fúzí si Komise vyžádala
dodatečná opatření pro zabránění zvyšování cen (např. Pfizer/Hospira, Teva/Allergan). Další zásahy Komise směřovaly k ochraně hospodářské soutěže v oblasti inovací s cílem
zabránit zmaření či zpožďování projektů výzkumu a vývoje důležitých léčivých přípravků (např. Novartis/GlaxoSmithKline Oncology, Johnson & Johnson/Actelion).
6232/19
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o přístupu k centrálním bankám a veřejným subjektům spravujícím veřejný dluh v mezinárodním prostředí, pokud
jde o obchod s OTC deriváty
Nařízení o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů vyžaduje mimo jiné provádění clearingu všech standardizovaných OTC derivátových smluv
ústřední protistranou, oznamování všech derivátových smluv registrům obchodních údajů a provádění technik zmírňování rizika pro obchody, jejichž clearing neprovádí ústřední
protistrana. Tyto povinnosti se nevztahují na centrální banky Unie a veřejné subjekty Unie pověřené správou veřejného dluhu. Nařízení svěřuje Komisi pravomoc rozšířit
prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci seznam osvobozených subjektů, pokud to bude na základě analýzy právních řádů jiných jurisdikcí považovat za nezbytné. V souvislosti
s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provedla Komise analýzu přístupu k centrálním bankám a veřejným subjektům spravujícím veřejný dluh, pokud jde o obchody
s OTC deriváty, v této jurisdikci a dospěla k závěru, že centrální banka a další veřejné subjekty Spojeného království pověřené správou veřejného dluhu by měly přidány na seznam
osvobozených subjektů.
6250/19

COM(2019) 62 final

st06250.cs19.pdf (465 KB, 8. 2. 2019)
Přílohy:
st06250-co01.cs19.pdf (273 KB, 8. 2. 2019)
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o přístupu k centrálním bankám a veřejným subjektům spravujícím veřejný dluh v mezinárodním prostředí, pokud
jde o obchody zajišťující financování
Podle nařízení (EU) 2015/2365 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování jsou od oznamovací povinnosti a požadavků na transparentnost opětovného použití podle
tohoto nařízení osvobozeny centrální banky EU a veřejné subjekty EU pověřené správou veřejného dluhu. Nařízení svěřuje Komisi pravomoc rozšířit prostřednictvím aktu v
přenesené pravomoci seznam osvobozených subjektů, pokud to bude na základě analýzy právních řádů jiných jurisdikcí považovat za nezbytné. V souvislosti s vystoupením
Spojeného království z Evropské unie provedla Komise analýzu přístupu k centrálním bankám a veřejným subjektům spravujícím veřejný dluh v této jurisdikci a dospěla k závěru,
že centrální banka a další veřejné subjekty Spojeného království pověřené správou veřejného dluhu by měly přidány na seznam osvobozených subjektů.
6252/19

COM(2019) 63 final
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Výjimka pro centrální banku Spojeného království („Bank of England“) podle nařízení o trzích finančních
nástrojů (MiFIR)
Nařízení (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů uděluje výjimku z požadavků na předobchodní a poobchodní transparentnost v souvislosti s nekapitálovými finančními
nástroji v případě obchodů, u nichž je protistranou člen Evropského systému centrálních bank (ESCB) a daný obchod je součástí výkonu měnové politiky, politiky směnných kurzů a
politiky finanční stability, kterou je člen ESCB ze zákona zmocněn provádět. Současně nařízení svěřuje Komisi pravomoc rozšířit působnost této výjimky na centrální banky třetích
zemí. V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie zadala Komise vypracování studie, která měla posoudit, zda je vhodné, aby byla tato výjimka udělena
centrální bance Spojeného království (Bank of England). Na základě provedené analýzy Komise konstatuje, že udělení této výjimky je vhodné.
6254/19
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Výroční zpráva o provádění nástrojů Evropské unie pro financování vnější činnosti v roce 2017
Komise předkládá výroční zprávu o provádění nástrojů EU pro financování vnější činnosti za rok 2017. V roce 2017 bylo v plném rozsahu zahájeno provádění globální strategie
zahraniční a bezpečnostní politiky EU, byl přijat nový Evropský konsensus o rozvoji a bylo zahájeno provádění plánu vnějších investic EU. EU a její členské státy poskytují více než
polovinu celosvětové oficiální rozvojové pomoci; v roce 2017 vyplatila jen samotná Komise pomoc ve výši 13,34 miliardy EUR. Současně jsou nadále největším poskytovatelem
humanitární pomoci na světě - v roce 2017 bylo vyplaceno přes 2,2 miliardy EUR na operace ve více než 90 zemích mimo EU. Během roku 2017 bylo mj. schváleno 40 nových
programů ve třech afrických regionech, na něž se vztahuje nouzový svěřenský fond EU pro Afriku, pokračovalo zavádění revidované evropské politiky sousedství, byla řešena
rohingská uprchlická krize v Bangladéši a Myanmaru a pokračovala jednání EU - MERCOSUR ohledně dohody o přidružení mezi oběma regiony. Jádrem rozvojové politiky EU jsou
vymýcení chudoby, řešení nerovností a diskriminace a zajištění toho, že nikdo nezůstane opomenut. Pozornost byla dále věnována rovnosti žen a mužů (násilí na základě pohlaví),
migraci a násilnému vysídlování (řízení smíšených migračních toků v Libyi), zabezpečení potravin a výživy (hrozba hladomoru v Somálsku, Jižním Súdánu, Jemenu a Nigérii), změně
klimatu (hurikány v Karibiku), udržitelnému řízení přírodních zdrojů, udržitelné energii (obnovitelné zdroje energie v Africe), spolupráci se soukromým sektorem na dosažení
udržitelného růstu, zemědělskému růstu, infrastruktuře a digitalizaci (Pakt starostů a primátorů EU ve východním sousedství), demokracii, lidským právům a řádné veřejné správě
(podpora reformy soudnictví v Tunisku), odolnosti a nestabilitě (společné sdělení o strategickém přístupu k odolnosti), bezpečnosti (16 misí SBOP po celém světě), stabilitě (Libye,
Sýrie), jaderné bezpečnosti (Írán) a spolupráci s občanskou společností, dárcovskou komunitou a mezinárodními organizacemi.
5988/19

COM(2019) 37 final
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Diskusní dokument - Směřování k udržitelné Evropě do roku 2030
Předkládaný dokument představuje vklad Komise do diskuse o budoucím směřování Evropy a politických prioritách pro zajištění udržitelnosti jejího dalšího rozvoje. Konstatuje, že
členské státy EU dosáhly významného pokroku při plnění cílů Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 2030 a evropští občané patří, pokud jde o rodinný život, povolání, život v
domovské zemi a život v EU, k nejspokojenějším na světě. Je však třeba dále pracovat na tom, aby tomu tak bylo i v budoucnu a aby se EU dokázala vyrovnat se všemi aspekty
světového vývoje, ať už v hospodářské, sociální nebo environmentální oblasti. Za největší výzvu v oblasti udržitelnosti pokládá Komise ekologický dluh, který vzniká nadměrným
využíváním přírodních zdrojů, a dále pak sociální a hospodářskou nerovnost na evropské i světové úrovni. Prosazení tzv. zeleného růstu bude vyžadovat úsilí na všech úrovních,
zapojit se musí orgány EU, členské státy i regiony. Udržitelnost musí být prioritou pro všechny zúčastněné strany v EU. Za klíčové úkoly považuje Komise přechod k oběhovému
hospodářství, zavedení udržitelných postupů ve výrobě a změnu vzorců chování spotřebitelů, přechod na čistou energii (včetně zlepšení energetické účinnosti budov a rozvoje čisté
mobility) a zajištění sociálně spravedlivého přechodu. Pro přechod k udržitelnosti by měly být využity tyto horizontální nástroje:
1. vzdělávání, věda, technologie, výzkum, inovace a digitalizace;
2. financování, stanovování cen, daně a hospodářská soutěž;
3. odpovědné chování a sociální odpovědnost podniků a nové podnikatelské modely;
4. otevřený obchod založený na pravidlech; a
5. správa věcí veřejných a soudržnost politik na všech úrovních.
Unie by se měla rovněž angažovat na mezinárodním poli a získat pro přechod k udržitelnosti partnerské organizace i třetí země. Komise formuluje tři možné scénáře, jak nejlépe
dosáhnout splnění cílů udržitelného rozvoje a jak co nejefektivněji rozdělit úlohy, a vyzývá všechny zúčastněné strany k diskusi o nich:
1. Zastřešující strategie EU v oblasti cílů udržitelného rozvoje jako vodítko pro opatření EU a jejích členských států;
2. Komise pokračuje v začleňování cílů udržitelného rozvoje do všech příslušných politik EU, ale nevynucuje opatření na straně členských států;
3. Klást větší důraz na vnější činnost a zároveň konsolidovat stávající úsilí v oblasti udržitelnosti na úrovni EU.
5953/19
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Dokumenty zahraničně obchodní povahy
Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru EPA zřízeném Prozatímní rámcovou dohodou o dohodě o hospodářském
partnerství mezi státy východní a jižní Afriky na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, pokud jde o některá ustanovení
protokolu 1 týkající se definice pojmu „původní produkty“ a „produkty pocházející z“ a metod správní spolupráce
Postoj Unie se týká plánovaného přijetí rozhodnutí Výboru EPA s cílem aktualizovat ustanovení o pravidlech původu podle nejnovějšího vývoje a poskytnout hospodářským
subjektům zjednodušená a pružnější pravidla původu.
6172/19
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