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Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the Flexibility Instrument to finance immediate budgetary measures
to address the on-going challenges of migration, refugee inflows and security threats - Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z
nástroje pružnosti za účelem financování okamžitých rozpočtových opatření k řešení pokračujících výzev migrace, přílivu uprchlíků a bezpečnostních hrozeb
V souvislosti s pokračující migrační, uprchlickou a bezpečnostní krizí navrhuje Komise uvolnit prostředky z nástroje pružnosti pro financování nezbytných rozpočtových opatření
nad rámec stropu okruhu 3 (Bezpečnost a občanství) víceletého finančního rámce v celkové výši 778,1 milionu EUR. Tyto prostředky by měly být využity na platby v letech 20202023.
10292/19

COM(2019) 251 final

st10292.en19.pdf (269 KB, 13. 6. 2019)

13. 6. 2019 13. 6. 2019

Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the EU Solidarity Fund to provide for the payment of advances in the
general budget of the Union for 2020 - Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU za účelem zajištění
zálohových plateb v souhrnném rozpočtu Unie pro rok 2020
Fond solidarity EU je určen pro rychlou a účinnou reakci na naléhavé situace a poskytuje prostředky na pomoc regionům členských států postiženým katastrofami. V zájmu
zajištění okamžité dostupnosti prostředků v nutných případech navrhuje Komise uvolnit z fondu prostředky v celkové výši 50 000 000 EUR za účelem zajištění financování
zálohových plateb ze souhrnného rozpočtu EU pro rok 2020.
10293/19

COM(2019) 252 final

st10293.en19.pdf (254 KB, 13. 6. 2019)

13. 6. 2019 13. 6. 2019

Proposal for a Council Implementing Decision authorising Portugal to introduce a special measure derogating from Article 193 of Directive 2006/112/EC on the
common system of value added tax - Návrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se Portugalsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 193
směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Dopisem ze dne 2. července 2018 požádalo Portugalsku o povolení zavést opatření odchylující se od článku 193 směrnice o DPH, který určuje osoby povinné odvést DPH. Toto
opatření spočívá v uplatnění mechanismu přenesení daňové povinnosti u dodávek korku, dřeva, piniových šišek a piniových oříšků ve skořápce subjektům v Portugalsku
které provádí transakce, u nichž mají nárok na plný nebo částečný odpočet DPH na vstupu. Cílem tohoto opatření je omezit podvody a daňové úniky v odvětví lesnictví, neboť
společnosti zpracovávající uvedené produkty jsou narozdíl od jejich výrobců a sklízečů středně velkými nebo velkými subjekty a jsou snadno identifikovatelné. Na základě
posouzení žádosti Komise navrhuje povolit Portugalsku zavedení tohoto opatření na období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2022.
10362/19

COM(2019) 275 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2019/0136(NLE)

st10362.en19.pdf (369 KB, 14. 6. 2019)

14. 6. 2019 14. 6. 2019
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Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Ukrajinou, kterou se mění obchodní preference pro drůbeží maso a
přípravky z drůbežího masa stanovené v Dohodě o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na
jedné straně a Ukrajinou na straně druhé
Dohoda o přidružení mezi EU a Euratom a Ukrajinou, která zahrnuje zřízení zóny volného obchodu, vstoupila v platnost dne 1. září 2017. Tato dohoda mimo jiné stanoví
preferenční podmínky dvoustranného obchodu se zbožím. V reakci na zvýšený bezcelní dovoz nového druhu děleného drůbežího masa, který při sjednávání dohody neexistoval
(drůbeží prsa s pažními kostmi křídel), zmocnila Rada Komisi k zahájení jednání s Ukrajinou za účelem vyřešení této situace. Jednání probíhala od 29. ledna do 22. února 2019 a
byla uzavřena dne 19. března 2019. Jejich výsledkem je dohoda spočívající v začlenění dvou nových položek do existující kvóty pro drůbeží maso a přípravky z něj a navýšení jejího
objemu, který aktuálně činí 18 400 tun a do roku 2021 má být zvýšen na 20 000 tun, o 50 000 tun. Na dovoz nad rámec této kvóty se bude vztahovat clo ve výši 100,8 EUR za 100
kg čisté hmotnosti. Cílem předkládaných návrhů je schválit podpis jménem EU, prozatímní provádění a uzavření této dohody.
10272/19

COM(2019) 267 final

2019/0132(NLE)

st10272.cs19.pdf (480 KB, 13. 6. 2019)
Přílohy:
st10272-ad01.cs19.pdf (430 KB, 13. 6. 2019)

12. 6. 2019 13. 6. 2019

Návrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Ukrajinou, kterou se
mění obchodní preference pro drůbeží maso a přípravky z drůbežího masa stanovené v Dohodě o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro
atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé
10274/19

COM(2019) 268 final

2019/0131(NLE)

st10274.cs19.pdf (476 KB, 13. 6. 2019)
Přílohy:
st10274-ad01.cs19.pdf (431 KB, 13. 6. 2019)

12. 6. 2019 13. 6. 2019

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých
osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla
Nařízení (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k
informacím o opravách a údržbě vozidla stanoví mimo jiné mezní hodnoty emisí z osobních vozidel při provozu na silnici ve výši 80 mg/km. Protože bylo zjištěno, že emise v
podmínkách reálného provozu jsou často vyšší než emise naměřené v laboratorních podmínkách, zavedla Komise nařízením (EU) 2016/646 s účinností od 1. září 2017 zkušební
postup pro emise v reálném provozu. Tento postup však fakticky mění mezní hodnotu emisí regulovaných znečišťujících látek stanovenou nařízením (ES) č. 715/2007, protože při
zkouškách emisí v reálném provozu umožňuje vyšší úroveň emisí než při měření v laboratorních podmínkách. Tribunál proto v prosinci 2018 rozhodl, že se jedná o podstatnou
změnu nařízení (ES) č. 715/2007, která může být přijata pouze samotným normotvůrcem, tj. Evropským parlamentem a Radou, a zrušil část nařízení Komise (EU) 2016/646, která
stanovila faktory shodnosti používané k posuzování souladu výsledků zkoušek emisí v reálném provozu s mezními hodnotami emisí stanovenými v nařízení (ES) č. 715/2007 (T339/16, T-352/16 a T-391/16). V zájmu zajištění právní jistoty byl účinek zrušení odložen do 23. února 2020, aby Komise získala dostatek času na zajištění souladu s rozsudkem.
Cílem předkládaného návrhu je doplnit výše uvedené faktory shodnosti do nařízení (ES) č. 715/2007 a současně zmocnit Komisi, aby faktor shodnosti dále upravovala směrem dolů
v zájmu jeho přizpůsobení technickému pokroku (zejména zvyšování přesnosti měřících zařízení).
10347/19

COM(2019) 208 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2019/0101(COD)

st10347.cs19.pdf (602 KB, 14. 6. 2019)
Přílohy:
st10347-ad01.cs19.pdf (403 KB, 14. 6. 2019)

14. 6. 2019 14. 6. 2019
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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 12 02 01 – Finanční služby)
Cílem předkládého návrhu je stanovit postoj Unie k předloze rozhodnutí Smíšeného výboru EHP, jejímž 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. V tomto případě se jedná o opatření v oblasti finančních služeb (rozpočtová položka 12 02 01 - Provádění a rozvoj jednotného
trhu finančních služeb). Unie by měla přijetí tohoto aktu podpořit.
10118/19

COM(2019) 265 final

2019/0128(NLE)

st10118.cs19.pdf (452 KB, 11. 6. 2019)
Přílohy:
st10118-ad01.cs19.pdf (438 KB, 11. 6. 2019)

7. 6. 2019 11. 6. 2019

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) Dohody o EHP
Cílem předkládaného návrhu je stanovit postoj EU k návrhu rozhodnutí Smíšeného výboru EHP, jehož cílem je začlenit do přílohy II Dohody o EHP směrnici 2014/40/EU o
sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků. Tímto aktem se rozšiřuje stávající
politika EU na státy ESVO EHP (Norsko, Island a Lichtenštejnsko). Unie by měla jeho přijetí podpořit.
10235/19

COM(2019) 269 final

2019/0130(NLE)

st10235.cs19.pdf (478 KB, 13. 6. 2019)
Přílohy:
st10235-ad01.cs19.pdf (458 KB, 13. 6. 2019)

12. 6. 2019 13. 6. 2019

Dokumenty informační povahy
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a
Evropské investiční bance - Aktuální stav příprav alternativních opatření týkajících se vystoupení Spojeného království z Evropské unie
Předkládané sdělení hodnotí aktuální stav připravenosti na brexit a alternativních opatření přijatých na úrovni EU i členských států. Je příspěvkem Komise k přezkumu pokroku,
kterým se bude zabývat Evropská rada na svém zasedání ve dnech 20. - 21. června 2019. Na úrovni EU byla přijata řada legislativních a nelegislativních opatření pro zajištění
připravenosti již k původnímu datu vystoupení dne 30. března 2019. Tato opatření nadále plní své cíle a není třeba je měnit. U návrhu týkajícího se rozpočtu EU na rok 2019 bylo
dosaženo politické dohody a jeho formální přijetí se očekává v červnu 2019. V důsledku prodloužení lhůty se stalo obsolentními 16 nelegislativních alternativních aktů v sanitární a
fytosanitární oblasti, ale pokud bude Spojené království i nadále poskytovat nezbytné záruky, opatření budou opětovně přijata s platností od 1. listopadu 2019. Žádná další opatření
na úrovni EU se neplánují. Komise důrazně vyzývá zúčastněné strany, aby využily dodatečné lhůty do 31. října 2019 k přijetí veškerých nezbytných opatření, a připomíná, že
zásadní úlohu při přípravě na vystoupení mají celostátní, regionální a místní orgány členských států. Zvýšenou pozornost je dle Komise třeba věnovat následujícícm oblastem:
• právo pobytu a nároky na sociální zabezpečení občanů (zvyšování informovanosti vlastních občanů i dotčených občanů Spojeného království);
• léčivé přípravky, zdravotnické prostředky a chemické látky (uvedení zbývajících produktů registrovaných na vnitrostátní úrovni do souladu s právními předpisy, dokončení
převodu osvědčení pro zdravotnické prostředky, úprava etiket výrobků, převedení registrací chemických látek);
• cla, nepřímé daně a stanoviště hraniční kontroly (pokračování zvláštní odborné přípravy pro vnitrostátní celní úředníky a komunikační kampaně, posouzení potřeby dalších úprav
stanovišť hraniční kontroly);
• doprava (získání příslušných dokladů EU, zejména v odvětví železniční dopravy);
• rybolovné činnosti (dosažení koordinovaného přístupu pro případ, že plavidla EU již nebudou mít přístup do vod Spojeného království, případná úprava rybolovných práv na rok
2020);
• finanční služby (dokončení přípravných opatření, mj. v oblasti řízení smluv a přístupu k infrastruktuře, ze strany subjektů v odvětví finančních služeb).

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut
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Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council and the Council - Roadmap to an agreement on the Union’s long-term
budget for 2021 - 2027: The European Commission’s contribution to the European Council meeting on 20-21 June 2019 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu,
Evropské radě a Radě - Plán pro dosažení dohody o dlouhodobém rozpočtu Unie na období 2021-2027: příspěvek Evropské komise k zasedání Evropské rady ve
dnech 20. - 21. června 2019
Předkládané sdělení, které je příspěvkem Komise k zasedání Evropské rady ve dnech 20. - 21. června 2019, shrnuje aktuální stav projednávání legislativních návrhů týkajících se
nového víceletého finančního rámce na období 2021-2027. V květnu a červnu 2018 předložila Komise celkem 45 legislativních návrhů, které zakládají 37 tematických programů,
jejichž prostřednictvím by měl být nový dlouhodobý rozpočet prováděn. U 12 návrhů (týkajících se deseti programů) bylo dosaženo částečné dohody, u 16 jsou Rada a Evropský
parlament připraveny zahájit s Komisí třístranné rozhovory, v deseti případech přijal svou pozici Evropský parlament a u sedmi návrhů dosud nezaujaly stanovisko ani Rada ani
Evropský parlament. Přestože zbývá dořešit ještě řadu otázek, zejména pokud jde o finanční aspekty, Evropský parlament i Rada obecně podpořily řadu zásadních prvků
směřujících k modernizaci dlouhodobého rozpočtu navržených Komisí. K těmto prvkům patří důraz na evropskou přidanou hodnotu, jednodušší a transparentnější struktura
rozpočtu, zjednodušení pravidel financování nebo zvýšení flexibility. Pokročila rovněž jednání o rozpočtovém nástroji na podporu konvergence a konkurenceschopnosti eurozóny, o
mechanismu na ochranu rozpočtu v případě nedostatků v oblasti právního státu a o modernizaci příjmů rozpočtu EU. S cílem zajistit, aby bylo možné zahájit plné provádění nového
rámce a nových programů k 1. lednu 2021, vyzývá Komise Evropskou radu k přijetí plánu pro dosažení dohody o budoucím dlouhodobém rozpočtu na podzim tohoto roku.
10338/19

COM(2019) 295 final

st10338.en19.pdf (748 KB, 14. 6. 2019)

14. 6. 2019 14. 6. 2019

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o aktuálním stavu společné rybářské politiky a konzultacích o rybolovných právech na rok 2020
Předkládané sdělení podává přehled o aktuálním stavu společné rybářské politiky (SRP) a obsahuje hlavní směry pro vypracování návrhů týkajících se rybolovných práv pro rok
2020. Cílem řízení rybolovu v rámci SRP je dosáhnout do roku 2020 pro všechny populace takové míry odlovu, která vede k maximálnímu udržitelnému výnosu (Fmsy). Ke snížení
rybolovného tlaku došlo v severním Atlantiku a přilehlých oblastech, kde se počet celkových přípustných odlovů zvýšil na 59 (o 3 více ve srovnání s rokem 2018), což představuje
78 % všech celkových přípustných odlovů posuzovaných populací. Počet populací v rámci bezpečných biologických limitů se zvýšil z 15 populací v roce 2003 na 29 v roce 2017.
Loďstvo EU mělo v roce 2017 čistý zisk v rekordní výši 1,3 miliardy EUR. Řada populací je však nadále nadměrně lovena nebo je mimo bezpečné biologické limity. Znepokojivá je
situace ve Středozemním a Černém moři; urychleně by mělo pokročit především provádění víceletého programu pro západní Středomoří. Zásadní význam má účinná kontrola a
vymáhání plnění povinnosti vykládky. Komise bude se spolunormotvůrci spolupracovat na co nejrychlejším přijetí návrhu nového kontrolního režimu pro rybolov.
10186/19

COM(2019) 274 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st10186.cs19.pdf (566 KB, 11. 6. 2019)

11. 6. 2019 11. 6. 2019
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Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council and the European Central Bank - Fourth Progress Report on
the reduction of non-performing loans and further risk reduction in the Banking Union - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě a
Evropské centrální bance - Čtvrtá zpráva o pokroku při snižování úvěrů v selhání a snižování dalších rizik v bankovní unii
Komise předkládá čtvrtou zprávu o vývoji v EU v oblasti úvěrů v selhání a rizik v bankovním sektoru. Akční plán zaměřený na řešení problému úvěrů v selhání z července 2017 je
již téměř plně proveden (dosud probíhají dvě ze čtrnácti akcí) a v návaznosti na něj přijala Komise v březnu 2018 komplexní soubor opatření pro další řešení tohoto problému,
který by měl být co nejdříve schválen. V uplynulých měsících dosáhly Evropský parlament a Rada dohody o balíčku předpisů v oblasti regulace bank a bankovního dohledu a rovněž
o návrhu směrnice o rámcích pro preventivní restrukturalizaci. Ve třetím čtvrtletí 2018 poklesl průměrný podíl úvěrů v selhání v celé EU na 3,3 %, což představuje pokles o 1,2
p.b. ve srovnání s předchozím rokem. Přetrvávají velké rozdíly mezi jednotlivými státy - ve 14 státech byl podíl méně než 3 % (v ČR 2,1 %), zatímco ve třech překračoval 10 %
(Řecko, Kypr, Portugalsko; i zde však došlo ve srovnání s rokem 2017 k poklesu).
9730/19

COM(2019) 278 final

st09730.en19.pdf (310 KB, 12. 6. 2019)
Přílohy:
st09730-re01.en19.pdf (438 KB, 13. 6. 2019)

12. 6. 2019 12. 6. 2019

Sdělení Komise - Evropský semestr 2019 - Doporučení pro jednotlivé země
V rámci aktuálního cyklu evropského semestru předkládá Komise doporučení k národním programům reforem jednotlivých členských států pro rok 2019. V tomto i příštím roce
Komise očekává pokračující růst evropské ekonomiky, i když pomalejším tempem. Reformy by měly jít ruku v ruce s investicemi a Komise připomíná, že investiční nástroje EU
mohou významným způsobem snížit nedostatky v oblasti investic identifikované v doporučeních pro jednotlivé země. To platí i pro nástroje navržené v novém víceletém finančním
rámci 2021-2027, který posiluje vazbu mezi evropským semestrem a financováním EU (InvestEU, Nástroj propojení Evropy, Horizont Evropa, fondy politiky soudržnosti). Od roku
2011 bylo alespoň částečného pokroku dosaženo u více než dvou třetin doporučení, avšak je třeba dále zvyšovat odolnost a růstový potenciál evropské ekonomiky. Komise rovněž
poukazuje na významné regionální rozdíly v socio-ekonomické oblasti v některých státech a připomíná, že budoucí výzvy nebudou mít stejný dopad na všechny regiony. Je proto
třeba určit specifické lokální potřeby a nasměrovat investice k reakci na ně. Nejistota na globálních trzích podtrhuje význam vntřního trhu, a mělo by proto dojít k jeho konsolidaci.
Makroekonomická nerovnováha byla zjištěna v 13 členských státech a opatření k její nápravě jsou součástí doporučení pro dotčené země. Na základě doporučení by se měly
členské státy zaměřit na následující klíčové cíle: snižování veřejného zadlužení; posílení fiskální udržitelnosti v eurozóně; zvýšení kvality veřejných výdajů; zlepšení fiskálního
rámce; snížení daňového zatížení práce; zvýšení transparentnosti, účinnosti a soudržnosti daňových systémů; posílení účasti a postavení žen na trhu práce; zajištění dostupnosti
kvalitního vzdělávání a odborné přípravy; zlepšení sociální ochrany; zajištění dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče; rozvoj sociálního dialogu; zlepšení využívání fondů EU;
určení investičních priorit s nejvyšší makroekonomickou návratností; odstranění překážek investic; zlepšení právního a podnikatelského prostředí (vč. vyšetřování a boje proti
korupci); zvýšení účinnosti veřejné správy; zvyšování úrovně dovedností a jejich sladění s potřebami trhu práce; posílení výzkumných a inovačních činností; digitalizaci; rozvoj
environmentální a energetické infrastruktury; řešení problému nesplácených úvěrů; řešení problémů na trhu s bydlením.
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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).
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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

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st09817.cs19.pdf (623 KB, 14. 6. 2019)

29. 5. 2019 14. 6. 2019

7

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

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Následné hodnocení projektu „Evropská
hlavní města kultury“ pro rok 2017 (Pafos a Aarhus)
V souladu s požadavky rozhodnutí č. 1622/2006/ES o zavedení akce Společenství na podporu projektu „Evropské hlavní město kultury“ pro roky 2007 až 2019 předkládá Komise
zprávu o výsledcích následného hodnocení za rok 2017. Evropskými hlavními městy kultury byly pro rok 2017 kyperský Pafos a dánský Aarhus. Z hodnocení vyplývá, že programy
obou měst byly v souladu s cíli akce: odrážely evropský rozměr, zapojovaly místní obyvatele a zúčastněné strany a rozšířily přístup ke kultuře a účast na ní. Pomohly také posílit
kulturní kapacitu místních kulturních a kreativních odvětví a jejich vazby na další odvětví. V Pafosu jsou dopady méně patrné, což souvisí jednak s velikostí města a jednak s
omezeným rozpočtem. Obecně je v malých hostitelských městech složitější zanechání odkazu. Prostor pro zlepšení byl zjištěn, pokud jde o včasné přijetí institucionálních opatření,
vybudování stabilního realizačního týmu se silnou politickou podporou, zajištění celostátního zapojení a účasti, dosažení rovnováhy mezi kontrolou a uměleckou nezávislostí nebo
plánování odkazu již v rané fázi. Aktuální podoba hodnocení prováděného Komisí neumožňuje zohlednit dlouhodobý dopad akce a Komise v tomto směru pracuje na zlepšení. V
polovině roku 2018 Komise aktualizovala své pokyny pro vlastní hodnocení měst a zahrnula do nich pojem "data velkého objemu" a nyní plánuje školení zaměřená na monitorování
a hodnocení. V současné době probíhá rovněž revize internetových stránek programů Kultura a Kreativní Evropa a v této souvislosti bude Komise usilovat o zlepšení prezentace
akce Evropské hlavní město kultury.
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Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Pokyny k nařízení o rámci pro volný tok neosobních údajů v Evropské unii
Nařízení (EU) 2018/1807 o rámci pro volný tok neosobních údajů v Evropské unii bylo přijato v listopadu 2018 a je použitelné od 28. května 2019. Spolu s obecným nařízením o
ochraně osobních údajů (GDPR) vytváří právní rámec pro společný evropský datový prostor, včetně volného pohybu všech typů údajů v EU. Předkládané pokyny vypracovala
Komise v souladu s požadavky nařízení a jejich cílem je objasnit vzájemný vztah obou nařízení, zejména pokud jde o soubory dat, jež obsahují osobní i neosobní údaje. Pokyny
vysvětlují zejména: pojmy neosobní údaje a osobní údaje; zásadu volného pohybu údajů a zákazu požadavků na lokalizaci údajů podle obou nařízení; pojem přenositelnost údajů
podle nařízení o volném toku neosobních údajů; a požadavky v oblasti samoregulace stanovené v obou nařízeních. Pokyny mají pouze informativní charakter; nejedná se o závazný
výklad nařízení a není jimi dotčeno rozhodnutí nebo stanovisko Komise ani pravomoc Soudního dvora EU vykládat toto nařízení.
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Dokumenty zahraničně obchodní povahy
Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro obchod ustaveném Dohodou o volném obchodu mezi Evropskou unií a
jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé, pokud jde o změnu dodatků 2-C-2 a 2-C-3 přílohy 2-C dohody
Dohoda o volném obchodu mezi EU a Koreou je uplatňována od 1. července 2011. Postoj Unie se týká změny dodatků přílohy 2-C dohody za účelem zohlednění vývoje technických
předpisů EU a Korey. Unie by měla tuto změnu podpořit.
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