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Společný návrh nařízení Rady o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Nikaragujské republice
V souvislosti se situací v Nikaragui přijala Rada rozhodnutí (SZBP) o omezujících opatřeních vůči této zemi. Tato opatření zahrnují mimo jiné zmrazení finančních prostředků a
hospodářských zdrojů některých osob, subjektů a orgánů odpovědných za závažná porušování lidských práv a oslabujících demokracii a právní stát v Nikaragujské republice a osob
s nimi spojených. Seznam dotčených subjektů je uveden v příloze rozhodnutí. Cílem předkládaného návrhu je zajistit provedení uvedeného rozhodnutí, včetně vzájemného
informování členských států a Komise o přijatých opatřeních a stanovení pravidel pro sankce za porušení navrhovaného 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.
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Dokumenty informační povahy
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 453/2008 o čtvrtletní statistice volných pracovních
míst ve Společenství
Komise předkládá čtvrtou zprávu o provádění nařízení (ES) č. 453/2008 o čtvrtletní statistice volných pracovních míst ve Společenství za období od prvního čtvrtletí roku 2016 do
čtvrtého čtvrtletí roku 2018. Zpráva hodnotí pokrok v provádění a kvalitu statistických údajů. Od roku 2016 nedošlo k žádným legislativním změnám, ale byla přijata opatření ke
zlepšení ověřování a šíření evropských statistik v oblasti volných pracovních míst. Eurostat začal zveřejňovat sezónně očištěné údaje pro evropské souhrnné ukazatele, jimiž se
zabývá jeden z článků Statistics Explained. Úplné přepracování programů IT umožnilo jejich sladění se standardy SMDX, aby se zlepšila informační a statistická spolehlivost
produkčního řetězce i správa označení důvěrnosti. Ověřování statistik také využívá zlepšených zpráv o ověřování. Statistiky byly předloženy včas a evropské souhrnné ukazatele
byly zveřejněny podle plánu, pouze s minimální potřebou revize. Zprávy členských států o kvalitě byly zpracovány prostřednictvím nejnovější verze správce metadat Evropského
statistického systému a byly zpřístupněny všem uživatelům. Využívání údajů o statistice volných pracovních míst omezuje především neúplné pokrytí, a to pokud jde o veřejný
sektor (v případě Dánska, Francie a Itálie) a malé podniky (v případě Francie, Itálie a Malty). Eurostat bude tento problém řešit ve spolupráci s dotčenými zeměmi.
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o Záručním fondu pro vnější vztahy a jeho správě v roce 2018
Komise předkládá pravidelnou zprávu o stavu a správě Záručního fondu pro vnější vztahy za rozpočtový rok 2018. Celková výše finančních prostředků v záručním fondu k 31.
prosinci 2018 činila 2 609 881 747,51 EUR a účetní hodnota fondu v roce 2018 vzrostla přibližně o 49,1 milionu EUR. Evropská investiční banka (EIB) v roce 2018 podala 9 dalších
žádostí o platby z fondu v celkové výši 55,73 milionu EUR v souvislosti s prodlením u splátek syrských státních úvěrů a získala zpět částku 136 092,88 EUR z úvěru poskytnutého
letišti Enfidha v Tunisku. V únoru 2018 byla do fondu převedena z rozpočtu EU dotace na rok 2018 ve výši 137,8 milionu EUR a v únoru 2019 dotace na rok 2019 ve výši 103,2
milionu EUR. V lednu a březnu 2019 bylo uhrazeno celkem 10,6 milionu EUR na základě dvou žádostí o plnění ze záruky v souvislosti s platbami v prodlení, které dluží Sýrie.
Poplatky za správu pro EIB za rok 2018 byly stanoveny na 894 626 EUR.
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Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro obchod a udržitelný rozvoj zřízeném Dohodou o volném obchodu mezi
Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé k seznamu odborníků ochotných zastávat funkci členů odborné
komise podle kapitoly 13 dohody
Dohoda o volném obchodu mezi EU a Korejskou republikou vstoupila v platnost 13, prosince 2015. Postoj, který má být zaujat jménem Unie ve Výboru pro obchod a udržitelný
rozvoj EU-Korea zřízeném dohodou, se týká aktualizace seznamu odborníků, kteří mohou být členy odborné komise podle kapitoly 13 dohody. Aktualizace je založena na žádosti
Koreje o nahrazení tří stávajících korejských potenciálních členů odborné komise novými kandidáty. Unie by měla změnu seznamu podpořit.
Jedná se o dokument kategorie Limité, který je vyhrazen pro osobní potřebu těch, jimž je určen. Nelze jej dále šířit ani zveřejňovat jeho obsah.
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Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Výboru pro partnerství zřízeném Dohodou o komplexním a posíleném partnerství
mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé, pokud
jde o seznam osob, které mají zastávat funkce rozhodce v řízeních o řešení sporů
Dohoda o komplexním a posíleném partnerství mezi EU a Arménií se prozatímně provádí od 1. června 2018. Postoj, který má být zaujat jménem Unie ve Výboru pro partnerství
zřízeném dohodou za účelem řešení otázek týkajících se obchodu a obchodních záležitostí, se týká sestavení seznamu osob, které jsou ochotny a schopny zastávat funkci rozhodce
v řízeních o řešení sporů. Seznam zahrnuje pět kanidátů z Arménie, pět kandidátů z EU a pět státních příslušníků třetích zemí, kteří mohou zastávat funkci předsedy rozhodčího
tribunálu. Unie by měla přijetí seznamu podpořit.
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