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Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2019/124, pokud jde o některá rybolovná práva
Nařízení (EU) 2019/124 stanoví pro rok 2019 rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí
populace a skupiny rybích populací. Cílem předkládaného návrhu je upravit některá rybolovná práva stanovená v nařízení s ohledem na nejnovější vědecká doporučení a zpětnou
vazbu od zúčastněných stran. Úpravy se týkají populací štikozubce novozélandského a humra severského v divizích ICES 8c a 9a, tresky bezvousé v Irském moři, humra severského
v divizi ICES 8c, krevety severní v divizi ICES 3a a 4a východ, tresky tmavé v Severním moři a šprota obecného v Severním moři a omezení intenzity rybolovu v oblasti úmluvy
Mezinárodní komise na ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT).
9694/19

COM(2019) 243 final

2019/0117(NLE)

st09694.cs19.pdf (498 KB, 27. 5. 2019)
Přílohy:
st09694-ad01.cs19.pdf (627 KB, 27. 5. 2019)

24. 5. 2019 27. 5. 2019

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně protokolu 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v
některých oblastech mimo čtyři svobody (Rozpočtová položka 04 03 01 03 – Sociální zabezpečení)
Cílem předkládaných návrhů je stanovit postoj Unie k předlohám rozhodnutí Smíšeného výboru EHP, jejichž účelem je pozměnit protokol 31 k Dohodě EHP o spolupráci v
některých oblastech mimo čtyři svobody, a umožnit tak státům ESVO EHP (Norsku, Islandu a Lichtenštejnsku) podílet se na opatřeních Unie financovaných z rozpočtových položek
souhrnného rozpočtu EU na rozpočtový rok 2019. Jedná se o opatření v oblasti volného pohybu pracovníků, koordinace systémů sociálního zabezpečení a opatření v oblasti
migrujících osob (rozpočtová položka 04 03 01 03 - Sociální zabezpečení), opatření v oblasti vnitřního trhu (rozpočtové položky 02 03 01 - Vnitřní trh a 02 03 04 - Nástroje pro
správu a řízení vnitřního trhu) a opatření v oblasti práva obchodních společností (rozpočtová položka 33 02 03 01). Unie by měla přijetí těchto aktů podpořit.
9734/19

COM(2019) 238 final

2019/0113(NLE)

st09734.cs19.pdf (464 KB, 28. 5. 2019)
Přílohy:
st09734-ad01.cs19.pdf (438 KB, 28. 5. 2019)

28. 5. 2019 28. 5. 2019

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně protokolu 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v
některých oblastech mimo čtyři svobody (Rozpočtová položka 02 03 01 – Vnitřní trh a rozpočtová položka 02 03 04 – Nástroje pro správu a řízení vnitřního trhu)
9737/19

COM(2019) 239 final

2019/0114(NLE)

st09737.cs19.pdf (463 KB, 28. 5. 2019)
Přílohy:
st09737-ad01.cs19.pdf (441 KB, 28. 5. 2019)

28. 5. 2019 28. 5. 2019

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně protokolu 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v
některých oblastech mimo čtyři svobody (Rozpočtová položka 33 02 03 01 – Právo obchodních společností)
9740/19

COM(2019) 241 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2019/0115(NLE)

st09740.cs19.pdf (463 KB, 28. 5. 2019)
Přílohy:
st09740-ad01.cs19.pdf (439 KB, 28. 5. 2019)

28. 5. 2019 28. 5. 2019
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Proposal for a Council Decision on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee concerning an amendment to
Protocol 31 to the EEA Agreement, on cooperation in specific fields outside the four freedoms (Budget line 02 04 77 03 - Preparatory action for defence research)
- Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně protokolu 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v
některých oblastech mimo čtyři svobody (Rozpočtová položka 02 04 77 03 – Přípravná akce zaměřená na obranný výzkum)
Cílem předkládaného návrhu je stanovit postoj Unie k předloze rozhodnutí Smíšeného výboru EHP, jehož účelem je pozměnit protokol 31 k Dohodě EHP o spolupráci v některých
oblastech mimo čtyři svobody, a umožnit tak státům ESVO EHP (Norsku, Islandu a Lichtenštejnsku) účastnit se přípravné akce Unie zaměřené na obranný výzkum i v rozpočtovém
roce 2019. Jelikož Lichtenštejnsko a Island neprojevily zájem účastnit se této přípravné akce, předloha rozhodnutí Smíšeného výboru EHP se týká jen Norska, které se přípravné
akce účastnilo již v roce 2018 a od roku 2014 má uzavřenou dohodu o spolupráci s Evropskou obrannou agenturou. Unie by měla přijetí uvedeného aktu podpořit.
9819/19

COM(2019) 245 final

2019/0120(NLE)

st09819.en19.pdf (374 KB, 29. 5. 2019)
Přílohy:
st09819-ad01.en19.pdf (379 KB, 29. 5. 2019)

29. 5. 2019 29. 5. 2019

Dokumenty informační povahy
Report from the Commission to the European Parliament, the Council and the Court of Auditors on the Management of the Guarantee Fund of the European Fund
for Strategic Investments in 2018 - Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru o řízení záručního fondu Evropského fondu pro strategické
investice v roce 2018
Komise předkládá výroční zprávu o řízení záručního fondu Evropského fondu pro strategické investice (EFSI) v roce 2018. Část celkových operací EFSI je kryta zárukou EU a část
probíhá na vlastní riziko skupiny Evropské investiční banky (EIB). Záruční fond je doplňován postupně s přihlédnutím k nárůstu expozice, kterou záruka EU pokrývá. Celková
aktiva záručního fondu dosahovala ke konci roku 2018 výše 5 452 milionů EUR. Pokud jde o finanční výkonnost záručního fondu, byl rok 2018 zakončen hospodářským výsledkem
ve výši –13,9 milionu EUR. Expozice ze záruky EU, jež plyne z dosud nesplacených operací EFSI prováděných skupinou EIB, u nichž již došlo k vyplacení prostředků, dosahovala k
31. prosinci 2018 výše 15,8 miliardy EUR. V roce 2018 bylo v rozpočtu za účelem dotování záručního fondu přiděleno celkem 2 069 milionů EUR a skutečně vyplaceno 2 014
milionů EUR. V souvislosti s operací v selhání v rámci nástroje pro infrastrukturu a inovace byla podána žádost o čerpání záruky EU ve výši 97,1 milionu EUR. Ze záručního fondu
bylo na základě této žádosti vyplaceno 60,8 milionu EUR. Na základě posouzení rizik spojených s jednotlivými produkty, jež záruka EU podporuje, a s přihlédnutím k inkasovaným
částkám, výnosům a zpětným tokům z operací EIB považuje Komise stanovenou cílovou částku záručního fondu ve výši 35 % celkových závazků ze záruky EU za přiměřenou.
Potřeba doplnění prostředků bude posouzena později, neboť záruční fond je až do roku 2022 ve fázi tvorby.
9830/19

COM(2019) 244 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st09830.en19.pdf (363 KB, 29. 5. 2019)
Přílohy:
st09830-ad01.en19.pdf (636 KB, 29. 5. 2019)

29. 5. 2019 29. 5. 2019

3

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

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions 2019 Communication on EU Enlargement Policy - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru
regionů - Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2019
Předkládané sdělení hodnotí pokrok při provádění politiky rozšíření dosažený do konce února 2019 a uvádí hlavní výzvy, jimž čelí země usilující o přistoupení k Unii. Evropská
perspektiva států západního Balkánu byla v roce 2018 znovu potvrzena jednak přijetím strategie pro tento region v únoru 2018, podle níž by mohly státy, které jsou v přístupových
jednáních nejdále, přistoupit k EU v roce 2025, a jednak uspořádáním květnového summitu EU-Západní Balkán, kde bylo přijato Sofijské prohlášení podporující posílení vzájemné
spolupráce v klíčových oblastech, jako je bezpečnost, právní stát a migrace. Na základě doporučení Komise z roku 2018 podnikla Rada kroky k zahájení přístupových jednání s
Albánií a Severní Makedonií v červnu 2019 a Komise opětovně doporučuje, aby k němu bylo přistoupeno. Evropský parlament v březnu 2019 podpořil v prvním čtení zrušení vízové
povinnosti pro občany Kosova při cestách do schengenského prostoru. Řecko a Severní Makedonie po 27 letech dosáhly dohody ohledně jména státu a Bývalá jugoslávská
republika Makedonie byla přejmenována na Republiku Severní Makedonie. Komise rovněž oceňuje rozsáhlé reformy probíhající v Albánii, zejména transformaci systému
soudnictví. Albánie a Černá Hora také soustavně podporují postoje EU v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Na druhé straně však v některých státech dochází ke
stagnaci, zejména pokud jde o právní stát a základní práva. Souběžně s tímto sdělením Komise vydala své stanovisko k žádosti Bosny a Hercegoviny o členství v EU (COM(2019)
261), v němž formuluje komplexní plán nezbytných reforem.
Komise opětovně potvrzuje, že Turecko zůstává kandidátskou zemí a klíčovým partnerem EU v regionu. S ohledem na nepříznivý vývoj v oblasti základních práv a právního státu a
oslabení účinné kontroly a rovnováhy politického systému v důsledku změny ústavy však Rada v červnu 2018 jednomyslně konstatovala, že přístupová jednání za této situace
nemohou pokračovat a žádné další kapitoly nemohou být otevřeny ani uzavřeny.
Černá Hora otevřela v roce 2018 další dvě vyjednávací kapitoly. Celkem již bylo otevřeno 32 kapitol, z toho tři jsou prozatímně uzavřeny. Hlavní problematickou oblastí zůstává
právní stát, konkrétně svoboda médií, boj proti korupci a obchodování s lidmi.
Srbsko otevřelo další čtyři vyjednávací kapitoly, čímž se jejich celkový počet zvýšil na 16, z toho dvě jsou prozatímně uzavřeny. Prioritou zůstává oblast právního státu (nezávislost
soudnictví, boj proti korupci, svoboda médií, boj proti organizovanému zločinu a řešení válečných zločinů na vnitrostátní úrovni) a normalizace vztahů s Kosovem.
Politická situace v Kosovu je problematická. Vláda uvalila 100% clo na dovozy ze Srbska a Bosny a Hercegoviny, což je porušení Středoevropské dohody o volném obchodu
(CEFTA) a jde proti duchu dohody o stabilizaci a přidružení. Toto opatření by mělo být bezodkladně zrušeno. Závažné nedostatky přetrvávají v oblasti právního státu a veřejné
správy (politické ovlivňování výběru úředníků, vysoká míra korupce a organizovaného zločinu) a rovněž v hospodářské oblasti (nízká míra zaměstnanosti, nesoulad rozpočtu s
fiskálními pravidly, neformální ekonomika).
Sdělení doprovází podrobné zprávy věnované jednotlivým kandidátským zemím (SWD(2019) 215 - 220).
9810/19

COM(2019) 260 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st09810.en19.pdf (1 MB, 29. 5. 2019)
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Communication from the Commission to the European Parliament and the Council - Commission Opinion on Bosnia and Herzegovina’s application for
membership of the European Union - Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Stanovisko Komise k žádosti Bosny a Hercegoviny o členství v Evropské
unii
Bosna a Hercegovina podala žádost o členství v EU dne 15. února 2016 a Rada vyzvala v září téhož roku Komisi, aby předložila své stanovisko k této žádosti. Stanovisko je založeno
na odpovědích poskytnutých Bosnou a Hercegovinou na dotazník zaslaný Komisí, expertních misích Komise na místě a konzultacích se zainteresovanými stranami.
Ze zjištěných údajů vyplývá, že Bosna a Hercegovina dosud v dostatečné míře neplnění kritéria pro přistoupení k EU přijatá v Kodani v roce 1993, a to především pokud jde o
stabilitu institucí jako záruku demokracie, právního státu, lidských práv a respektu k menšinám a jejich ochrany. Nachází se ve velmi rané fázi připravenosti na přijetí povinností
spojených s členstvím v EU a její právní a institucionální rámec vyžaduje zásadní reformu. Za hlavní úkoly Komise považuje: reformu institucí pro zajištění účinného zapojení do
rozhodovacího procesu EU a plného provedení a vymáhání acquis; zlepšení volebního rámce a fungování soudnictví; zrychlení rozhodovacích postupů a zlepšení podnikatelského
prostředí; zvýšení účinnosti a transparentnosti veřejného sektoru; zvýšení kvality vzdělávání a větší provázání s trhem práce; zlepšení provádění dohody o stabilizaci a přidružení
(zejména pokud jde o parlamentní dimenzi a národní plán pro přijetí acquis EU); urychlení postupu slaďování legislativy s požadavky EU a zajištění uplatňování a vymáhání
související legislativy (zejména v oblasti volného pohybu zboží, práva na usazování a svobody poskytování sdlužeb, informační společnosti a médií, zemědělství a rozvoje venkova,
rybářství, dopravní politiky, energetiky, hospodářské a měnové politiky, statistiky, sociální politiky a zaměstnanosti, podnikání a průmyslové politiky, regionální politiky a
koordinace strukturálních nástrojů, vzdělávání a kultury, ochrany spotřebitelů a zdraví a finanční kontroly). Komise bude sledovat pokrok Bosny a Hercegoviny v rámci dohody o
stabilizaci a přidružení a bude jí nadále poskytovat podporu z Nástroje předvstupní pomoci. Dosažený pokrok zhodnotí v rámci balíčku k politice rozšíření pro rok 2020. Sdělení je
doplněno podrobnou analytickou zprávou (SWD(2019) 222).
9817/19

COM(2019) 261 final

st09817.en19.pdf (580 KB, 29. 5. 2019)

29. 5. 2019 29. 5. 2019

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Přezkum pokroku při provádění strategie EU
pro zelenou infrastrukturu
Předkládaná zpráva podává přehled o pokroku dosaženém při rozvoji zelené infrastruktury od přijetí strategie EU pro tuto oblast v roce 2013. Zelenou infrastrukturou se rozumí
síť přírodních a polopřírodních oblastí a její páteř tvoří síť Natura 2000. Kromě dosaženého pokroku se zpráva zabývá i získanými zkušenostmi, výzvami na úrovni EU i členských
států a doporučeními ohledně dalšího provádění strategie. Z dostupných údajů vyplývá, že navzdory určitému pokroku na různých úrovních nebyl dosud prosazen strategický
přístup k zelené infrastruktuře na úrovni EU. Zelená infrastruktura je často zaváděna jen v malém rozsahu. Členské státy by měly zvýšit své úsilí, pokud jde o vypracování a
zavedení národních strategií pro zelenou infrastrukturu a rámců ke stanovení priorit pro obnovu poškozených ekosystémů, díky nimž by byla posílena součinnost s prioritními
akčními rámci podle příslušných předpisů (rámcové směrnice o vodě, směrnic o ochraně přírody a rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí). Je rovněž třeba se zaměřit
na dosažení účinného začlenění zelené infrastruktury do příslušných politik a právních předpisů EU a podpořit využívání (budoucích) nástrojů financování EU na podporu této
infrastruktury. Posílena by měla být i soudržnost politik založených na ekosystémech. K dalšímu vyjasnění koncepce zelené infrastruktury by mělo přispět provádění akčního plánu
EU pro přírodu a souvisejících pokynů, které mimo jiné poskytují konkrétní příklady vztahů mezi zelenou infrastrukturou a obnovou ekosystémů. Komise vydala rovněž pokyny k
začleňování ekosystémů a jejich služeb do rozhodování s cílem zlepšit zohledňování hospodářských, sociálních a environmentálních přínosů zelené infrastruktury. Zjištění zprávy
budou zahrnuta do hodnocení strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020 a návazných opatření.
9745/19

COM(2019) 236 final

st09745.cs19.pdf (575 KB, 29. 5. 2019)
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Dokumenty zahraničně obchodní povahy
Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě členů Mezinárodní rady pro olivy v souvislosti s obchodními normami
Postoj, který má být zaujat jménem Unie, se týká několika rozhodnutí upravujících obchodní normy pro olivové oleje a olivové oleje z pokrutin, která by měla přijmout Rada členů
Mezinárodní rady pro olivy na svém zasedání ve dnech 17. - 21. června 2019 nebo případně postupem výměny korespondence. Rozhodnutí byla projednána vědeckými a
technickými odborníky Komise a členských států a jejich cílem je přispět k mezinárodní harmonizaci norem v odvětví olivového oleje, a podpořit tak spravedlivou hospodářskou
soutěž. Unie by měla jejich přijetí podpořit.
Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut
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