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Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a
průmyslové výrobky
Komise předkládá návrh na pravidelnou šestiměsíční aktualizaci nařízení (EU) č. 1387/2013, jejímž cílem je zajistit, aby cla pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky
odpovídala potřebám průmyslu Unie. Aktualizace je zpracována na základě zhodnocení žádostí předložených členskými státy. Zcela se pozastavují cla pro 97 nových produktů a
výrobků, jejichž výroba v EU je nedostatečná nebo neexistuje, u 47 produktů a výrobků na seznamu se mění podmínky pozastavení cel s ohledem na technický vývoj a ekonomické
trendy a u 26 výrobků a produktů se cla opětovně zavádí. V případě přijetí návrhu bude nevybrané clo činit přibližně 50,6 milionu EUR ročně a opětovně zavedené clo 22,8 milionu
EUR ročně. Výsledná ztráta příjmů z tradičních vlastních zdrojů bude nahrazena příspěvky členských států vycházejícími z HND. V zájmu zajištění kontinuity by se nařízení mělo
použít od 1. července 2019.
9404/19

COM(2019) 219 final

2019/0106(NLE)

st09404.cs19.pdf (504 KB, 16. 5. 2019)
Přílohy:
st09404-ad01.cs19.pdf (1 MB, 16. 5. 2019)

16. 5. 2019 16. 5. 2019

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se Německo zmocňuje ke změně své stávající dvoustranné dohody o silniční dopravě se Švýcarskem za
účelem povolení kabotáže v rámci provozování mezinárodní osobní silniční autokarové a autobusové dopravy v příhraničních oblastech mezi oběma zeměmi
Silniční přeprava cestujících a zboží mezi Švýcarskem a EU se řídí dohodou mezi EU a Švýcarskem o pozemní dopravě. Podle této dohody není povolena kabotáž, tj. osobní
autokarová a autobusová doprava mezi dvěma místy na území téže smluvní strany provozovaná dopravci usazenými na území druhé smluvní strany. Členské státy však mohou
práva kabotáže uplatňovat podle dvoustranných dohod uzavřených mezi nimi a Švýcarskem, které byly platné v době uzavření dohody EU (ke dni 21. června 1999), pokud tato
práva nejsou diskriminační a nenarušují hospodářskou soutěž.
Dopisem ze dne 11. května 2017 Německo požádalo o zmocnění ze strany Unie ke změně jeho dohody o silniční dopravě se Švýcarskem za účelem povolení kabotáže během
provozování osobní autokarové a autobusové dopravy v příslušných příhraničních oblastech obou zemí (v Německu okresy Freiburg a Tübingen v Bádensku-Württembersku a okres
Švábsko v Bavorsku). Dopisem ze dne 7. února 2018 pak Itálie požádala o zmocnění ze strany Unie k uzavření dohody se Švýcarskem, která povoluje tento typ kabotáže (dotčenými
příhraničními oblastmi Itálie jsou oblasti Piemont a Lombardie a autonomní oblasti Valle d’Aosta a Trentino-Alto Adige). Cílem předkládaných návrhů je udělit Německu a Itálii
požadované zmocnění.
9361/19

COM(2019) 221 final

2019/0107(COD)

st09361.cs19.pdf (499 KB, 16. 5. 2019)

15. 5. 2019 16. 5. 2019

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se Itálie zmocňuje, aby se Švýcarskem sjednala a uzavřela dohodu povolující kabotáž v rámci
provozování mezinárodní osobní autokarové a autobusové dopravy v příhraničních oblastech mezi oběma zeměmi
9362/19

COM(2019) 223 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2019/0108(COD)

st09362.cs19.pdf (493 KB, 16. 5. 2019)

15. 5. 2019 16. 5. 2019
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Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru zřízeném podle Rámcové dohody o partnerství a spolupráci mezi
Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Filipínskou republikou na straně druhé, pokud jde o přijetí rozhodnutí o jednacím řádu Smíšeného
výboru a o mandátu jeho podvýborů
Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Filipínami byla podepsána dne 11. července 2012 a vstoupila v platnost dne 1. března 2018. Dohodou se zřizuje Smíšený
výbor, jehož úkolem je zajistit řádné fungování a provádění dohody, stanovit priority ve vztahu k cílům dohody a vydávat doporučení pro prosazování cílů dohody. Během svého
prvního zasedání má výbor přijmout svůj jednací řád a mandát specializovaných podvýborů. Unie by měla přijetí těchto aktů podpořit.
9261/19

COM(2019) 199 final

2019/0098(NLE)

st09261.cs19.pdf (469 KB, 14. 5. 2019)
Přílohy:
st09261-ad01.cs19.pdf (513 KB, 14. 5. 2019)

14. 5. 2019 14. 5. 2019

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě ministrů AKT-EU, pokud jde o delegování pravomocí, jež se týkají rozhodnutí
přijmout přechodná opatření k prodloužení platnosti Dohody o partnerství AKT-EU, na Výbor velvyslanců AKT-EU
Dohoda o partnerství z Cotonou, která tvoří rámec pro vztahy EU se 79 zeměmi AKT byla uzavřena na dobu 20 let od 1. března 2000 do 29. února 2020. Dohodou byla zřízena Rada
ministrů, která mimo jiné přijímá rozhodnutí nezbytná pro její provádění a plnění. Radě je při plnění jejích úkolů nápomocen Výbor velvyslanců. Jednání o nové dohodě byla
zahájena v září 2018 a pro případ, že nová dohoda nebude použitelná před skončením platnosti stávající dohody, bude třeba přijmout přechodná opatření, která prodlouží na
nezbytnou dobu platnost stávajícího rámce. Rozhodnutí o přechodných opatřeních může přijmout Rada ministrů sama, nebo pravomoc k jeho přijetí delegovat na Výbor
velvyslanců. Protože Rada ministrů zasedá jednou ročně a poslední zasedání před skončením platnosti stávající dohody proběhne ve dnech 23. a 24. května 2019, měla by být
pravomoc k přijetí přechodných opatření delegována na Výbor velvyslanců.
9444/19

COM(2019) 242 final

2019/0116(NLE)

st09444.cs19.pdf (484 KB, 17. 5. 2019)

17. 5. 2019 17. 5. 2019

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Mezinárodním partnerství pro spolupráci v oblasti energetické účinnosti (IPEEC)
ohledně prodloužení mandátu IPEEC na období od 24. května do 31. prosince 2019
Mezinárodní partnerství pro spolupráci v oblasti energetické účinnosti (IPEEC) má usnadňovat akce, jež vedou k výraznému zvýšení energetické účinnosti. Vzniklo z iniciativy
Evropské komise a zřídili ho členové skupiny G8, Čína, Indie, Jižní Korea a Komise. Mandát IPEEC byl podepsán dne 24. května 2009 na dobu deseti let. Výbor pro politiku, který
řídí celkový rámec partnerství IPEEC přijal v únoru 2019 rozhodnutí o prodloužení mandátu do 31. prosince 2019, které schválili členové IPEEC s výjimkou Unie. Unie by měla
prodloužení mandátu podpořit a současně schválit administrativní přeměnu IPEEC na nové Centrum pro energetickou účinnost (zejména převod pracovních skupin, finančních
prostředků a zaměstnanců sekretariátu IPEEC).
9281/19

COM(2019) 229 final

2019/0110(NLE)

st09281.cs19.pdf (506 KB, 15. 5. 2019)

14. 5. 2019 15. 5. 2019

Doporučení pro rozhodnutí Rady, kterým se povoluje zahájit jednání o modernizaci Smlouvy o energetické chartě
Smlouva o energetické chartě je mnohostranná obchodní a investiční dohoda týkající se odvětví energetiky. V současné době má 54 smluvních stran včetně EU a společenství
EURATOM. Pro EU vstoupila v platnost v dubnu 1998. Původním cílem smlouvy bylo rozvíjet energetický potenciál států střední a východní Evropy a zajistit bezpečnost dodávek
energie pro EU. Klíčová ustanovení se týkají ochrany investic, obchodu s energetickým materiálem a výrobky, tranzitu a řešení sporů. Většina ustanovení nebyla od 90. let
revidována. S ohledem na právní a politický vývoj navrhl sekretariát smlouvy její modernizaci. V listopadu 2018 byl na ministerské konferenci energetické charty schválen seznam
témat pro modernizaci, který zahrnuje zejména ustanovení o ochraně investic a související definice, předinvestiční ochranu, tranzit, regionální organizace pro hospodářskou
integraci, ustanovení o řešení sporů a zastaralá ustanovení. Cílem předkládaného doporučení je zmocnit Komisi, aby jménem EU zahájila vyjednávání o modernizaci smlouvy.
Jedná se o dokument kategorie Limité, který je vyhrazen pro osobní potřebu těch, jimž je určen. Nelze jej dále šířit ani zveřejňovat jeho obsah.

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut
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Dokumenty informační povahy
Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - Technical adjustment of the financial framework for 2020 in line with
movements in GNI (ESA 2010) (Article 6 of Council Regulation No 1311/2013 laying down the multiannual financial framework for the years 2014-2020) - Sdělení
Komise Radě a Evropskému parlamentu - Technické úpravy finančního rámce pro rok 2020 v souladu s vývojem HND (ESA 2010) (článek 6 nařízení Rady č.
1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020)
V souladu s čl. 6 nařízení o víceletém finančním rámci na období 2014-2020 předkládá Komise přehled technických úprav tohoto rámce pro rok 2020, které zahrnují přecenění
stropů a celkových částek prostředků na závazky a prostředků na platby, výpočet dostupného rozpětí v mezích stropu vlastních zdrojů stanoveného podle rozhodnutí 2007/436/ES,
Euratom, výpočet absolutní částky rozpětí pro nepředvídané události, výpočet celkového rozpětí pro platby, výpočet celkového rozpětí pro závazky a výpočet částek, které mají být
poskytnuty na nástroj pružnosti. Podle nejnovějších prognóz bude HND v EU v roce 2020 činit 16 989 408 milionů EUR v běžných cenách. Strop prostředků na závazky
bude odpovídat 0,99 % HND (168 797 milionů EUR) a strop prostředků na platby bude odpovídat 1,01 % HND (172 420 milionů EUR). Tím vzniká rezerva 31 453 milionů EUR
(0,19 % HND) s ohledem na strop vlastních zdrojů (1,20 % HND).
9335/19

COM(2019) 310 final

st09335.en19.pdf (530 KB, 16. 5. 2019)
Přílohy:
st09335-ad01.en19.pdf (287 KB, 16. 5. 2019)

16. 5. 2019 16. 5. 2019

Report from the Commission to the Council and the European Parliament on the use made in 2017 by the institutions of Council Regulations No 495/77, last
amended by Regulation No 1945/2006 (on standby duty), No 858/2004 (on particularly arduous working conditions), and No 300/76, last amended by Regulation
No 1873/2006 (on shift work) - Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o tom, jak orgány v roce 2017 využívaly nařízení Rady č. 495/77, naposledy
pozměněné nařízením č. 1945/2006 (o pravidelné pracovní pohotovosti), č. 858/2004 (o zvláště náročných pracovních podmínkách) a č. 300/76, naposledy
pozměněné nařízením č. 1873/2006 (o práci v nepřetržitém provozu a práci na směny)
Komise předkládá pravidelnou každoroční zprávu o počtu úředníků a ostatních zaměstnanců v jednotlivých kategoriích, kteří pobírali příspěvky za pracovní pohotovost, příplatky
za zvláště náročné pracovní podmínky nebo příspěvky za práci v nepřetržitém provozu a práci na směny, a o celkových souvisejících výdajích za rok 2017. Příspěvky za pracovní
pohotovost pobíralo celkem 524 příjemců, z toho 394 zaměstnanců Komise, příplatky za zvláště náročné pracovní podmínky pobíralo celkem 222 příjemců výhradně z řad
zaměstnanců Komise a příspěvky za práci v nepřetržitém provozu a práci na směny pobíralo celkem 840 příjemců, z toho 581 zaměstnanců Evropského parlamentu. Za rok 2017
činily náklady na všechny tři druhy příspěvků a příplatků vynaložené všemi evropskými orgány celkem 8 118 966,55 EUR (za rok 2016 to bylo 7 364 776,86 EUR).
9433/19

COM(2019) 217 final

st09433.en19.pdf (680 KB, 17. 5. 2019)

17. 5. 2019 17. 5. 2019

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi podle nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU
Nařízení (EU) č. 1315/2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě, které stanoví dlouhodobou strategii pro rozvoj kompletní transevropské dopravní sítě
(TEN-T), svěřuje ve dvou ustanoveních Komisi pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci, jimiž se upravují přílohy I-III nařízení. Komise dosud v rámci výkonu této pravomoci
přijala čtyři nařízení v přenesené pravomoci: jedním byly aktualizovány seznamy a mapy obsažené v přílohách I a II nařízení, pokud jde o množstevní limity, s ohledem na
nejnovější statistické údaje, a třemi byly upraveny orientační mapy některých sousedních zemí obsažené v příloze III nařízení.
9198/19

COM(2019) 211 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st09198.cs19.pdf (477 KB, 13. 5. 2019)

10. 5. 2019 13. 5. 2019
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Společná zpráva Evropskému parlamentu a Radě - Zvláštní administrativní oblast Macao: výroční zpráva za rok 2018
Komise předkládá pravidelnou výroční zprávu o vývoji ve Zvláštní administrativní oblasti Macao za rok 2018. I v tomto roce se v Macau uplatňovala zásada "jedna země, dva
systémy". V Macau byly dodržovány zásady právního státu a nezávislosti soudnictví a obecně byla respektována práva a základní svobody. Politická opozice je nicméně slabá a
občanská společnost se příliš neprojevuje. EU vybízí místní orgány, aby vytvořily podmínky pro větší zapojení veřejnosti do volby předsedy vlády a zákonodárného shromáždění,
přestože současná legislativa neumožňuje zavedení všeobecného volebního práva. Během všeobecného pravidelného přezkumu týkajícího se Číny v roce 2018 obdrželo Macao dvě
doporučení, a to ohledně ochrany migrujících pracovníků a diskriminace osob LGBTI. Problémem zůstává také obchodování s lidmi. Bylo přijato nebo oznámeno několik iniciativ na
posílení národní bezpečnosti, které zahrnovaly zákaz rozhodování zahraničních soudců o otázkách národní bezpečnosti, přijetí zákona o národní hymně a plány na změnu
vnitrostátních právních předpisů v oblasti bezpečnosti. Pluralita médií je v Macau zachována i navzdory obavám ze vzrůstající autocenzury. Macajská ekonomika vykazovala v roce
2018 značný růst, velmi nízkou nezaměstnanost a zdravou fiskální pozici, avšak nedaří se dosáhnout cíle diverzifikace hospodářství. Růst stimulují zejména odvětví hazardních her
a cestovního ruchu. V roce 2018 byl otevřen most mezi Hongkongem, městem Ču-chaj a Macaem, který umožňuje lepší spojení mezi městy v „širším okolí zálivu“ (Greater Bay
Area) a přispívá k větší integraci s pevninou.
9186/19

JOIN(2019) 7 final

st09186.cs19.pdf (576 KB, 13. 5. 2019)

10. 5. 2019 13. 5. 2019

Společná zpráva Evropskému parlamentu a Radě - Zvláštní administrativní oblast Hongkong: Výroční zpráva za rok 2018
Komise předkládá pravidelnou výroční zprávu o vývoji ve Zvláštní administrativní oblasti Hongkong za rok 2018. V reakci na politický vývoj v Hongkongu vydala vysoká
přestavitelka Unie tři prohlášení týkající se omezení práva kandidovat ve volbách, zákazu politické strany a politicky motivovaného zamítnutí obnovení pracovního víza pro
zahraničního novináře. Přestože většina aspektů principu "jedna země, dva systémy" fungovala i nadále dobře, negativní trend s ohledem na občanská a politická práva je zcela
evidentní. V roce 2018 vyjádřilo své obavy ohledně postupné eroze tohoto principu i několik obchodních komor. Svoboda slova a svoboda informací jsou v Hongkongu obecně
respektovány, avšak zejména v souvislosti s citlivými politickými tématy je bezprecedentně ohrožena svoboda vyjadřování. Během všeobecného pravidelného přezkumu týkajícího
se Číny v roce 2018 obdržel Hongkong nezvykle vysoký počet doporučení, což odráží obavy mezinárodního společenství ze současného vývoje. Doporučení se týkala mimo jiné
zlepšení ochrany práv migrujících pracovníků, dětí a osob LGBTI. Navzdory několika politicky citlivým případům byla respektována zásada právního státu a soudnictví prokazovalo
svou nezávislost a respekt k řádnému proces. Tyto skutečnosti spolu s transparentním legislativním rámcem, nízkou mírou korupce a trestné činnosti a účinnou veřejnou správou
přispěly k zachování příznivého investičního klimatu, které je základem hospodářského úspěchu Hongkongu. V Hongkongu nyní sídlí přes 2 200 společností z EU. V roce 2018
byly dokončeny dva velké infrakstrukturní projekty propojující Hongkong s pevninou: vysokorychlostní železniční trať a most mezi Hongkongem, městem Ču-chaj a Macaem.
EU opět (stejně jako v předchozích zprávách) vybízí k provedení reformy volebního systému v souladu se základním zákonem Hongkongu, resp. k obnovení zablokovaného jednání
o této otázce.
9188/19

JOIN(2019) 8 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st09188.cs19.pdf (521 KB, 15. 5. 2019)

10. 5. 2019 15. 5. 2019
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Joint Communication to the European Parliament and the Council - The EU and Central Asia: New Opportunities for a Stronger Partnership - Společné sdělení
Evropskému parlamentu a Radě - EU a střední Asie: nové příležitosti pro silnější partnerství
Předkládané sdělení představuje možnosti pro další rozvoj vztahů mezi EU a pěti zeměmi střední Asie - Kazachstánem, Kyrgyzstánem, Tádžikistánem, Turkmenistánem a
Uzbekistánem, jejichž základem je strategie pro tento region přijatá v roce 2007. Sdělení navrhuje nový přístup ke vzájemnému partnerství s cílem vytvořit z regionu střední Asie
udržitelný, odolný, prosperující a vzájemně propojený hospodářský a politický prostor. Nové partnerství je založeno na třech prioritách:
1. partnerství pro odolnost - podpora demokracie, lidských práv a právního státu, posílení spolupráce v oblasti správy hranic, migrace a mobility a při řešení společných
bezpečnostních výzev, zvýšení odolnosti s ohledem na životní prostředí, klima a vodu;
2. partnerství pro prosperitu - konsolidace partnerství pro hospodářskou reformu, usnadnění obchodu a investic v rámci regionu i mezi střední Asií a dalšími regiony, podpora
udržitelného propojení, investice do mladých lidí, vzdělávání, inovací a kultury;
3. zlepšení spolupráce - posílení architektury partnerství a zapojení občanské společnosti a parlamentů, spolupráce pro zvýšení dopadů, propagace partnerství.
Rámec pro působení EU v regionu by měla poskytnout nová generace dvoustranných dohod o posíleném partnerství a spolupráci. Zatím byla podepsána dohoda s Kazachstánem a
probíhají jednání s Kyrgyzstánem a Uzbekistánem. Cílem sdělení je rovněž mobilizovat soubor politik a nástrojů EU, které podpoří provádění nového partnerství.
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Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the
evaluation of the 7th Environment Action Programme - Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru
regionů o hodnocení 7. akčního programu pro životní prostředí
7. akční program pro životní prostředí byl přijat na období 2014-2020 a stanovil devět prioritních cílů činnosti: tři tematické priority (přírodní bohatství Unie, přechod k
nízkouhlíkovému hospodářství, ochrana před environmentálními tlaky a riziky), čtyři tzv. "podpůrné prostředky" a dva horizontální prioritní cíle (udržitelnější města, řešení
mezinárodních problémů v oblasti životního prostředí a klimatu). Předkládaná zpráva představuje výsledky hodnocení programu, které provedla Komise na základě konzultace se
zúčastněnými stranami, vlastního přezkumu provádění environmentální politiky, výročních zpráv o environmentálních ukazatelích vyhotovených Evropskou agenturou pro životní
prostředí (2016–2018) a zpráv Evropského parlamentu a Výboru regionů. Z hodnocení vyplývá, že program hraje důležitou úlohu při poskytování nástroje řízení pro tvorbu
environmentálních politik v Evropě. Přispěl k širšímu uznání vzájemného propojení ochrany životního prostředí, sociálních přínosů a udržitelného hospodářského růstu a podpořil
nové agendy jako oběhové hospodářství a cíle udržitelného rozvoje. Poprvé v něm byla formulována dlouhodobá vize pro životní prostředí, která je stále platná. Osvědčila se rovněž
struktura programu a podařilo se zapojit široké spektrum zúčastněných stran. Pokud jde o návazný program, bylo by vhodné zaměřit se na zlepšení v následujících oblastech:
přijetí co nejkonkrétnějších strategičtějších opatření; lepší stanovování priorit; vytvoření monitorovacího mechanismu k zajištění odpovědnosti za plnění závazků a jednoznačných
ukazatelů pro měření pokroku; podpora aktivní účasti zainteresovaných stran po celou dobu trvání programu; a lepší začlenění environmentálních otázek do ostatních oblastí
politiky EU.
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