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Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 2012/2002 in order to provide financial assistance
to Member States to cover serious financial burden inflicted on them following a withdrawal of the United Kingdom from the Union without an agreement - Návrh
nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 za účelem poskytnutí finanční pomoci členským státům pro pokrytí
výrazné finanční zátěže vzniklé v důsledku vystoupení Spojeného království z Unie bez dohody
Tento návrh je součástí balíčku opatření pro zajištění připravenosti na brexit bez dohody. Jeho cílem je umožnit poskytnutí finanční pomoci z Evropského fondu solidarity na řešení
výrazného finančního zatížení, které členským státům vznikne v důsledku brexitu bez dohody. Maximální částka, která bude moci být pro tento účel z fondu uvolněna, je omezena
na 50 % dostupných prostředků pro roky 2019 a 2020 a činí 591,65 milionu EUR. Současně Komise navrhuje zvýšit zálohové platby z 10 % na 25 % očekávaného příspěvku z fondu
a jejich maximální výši z 30 milionů EUR na 100 milionů EUR.
11919/19

COM(2019) 399 final

2019/0183(COD)

st11919.en19.pdf (772 KB, 5. 9. 2019)

5. 9. 2019 5. 9. 2019

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 1309/2013 on the European Globalisation Adjustment
Fund (2014-2020) - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1309/2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci
(2014-2020)
Tento návrh je součástí balíčku opatření pro zajištění připravenosti na brexit bez dohody. Jeho cílem je umožnit poskytnutí finanční pomoci z Evropského fondu pro přizpůsobení se
globalizaci na podporu pracovníků a živnostníků, kteří v důsledku brexitu bez dohody ztratili zaměstnání. Maximální roční výše prostředků fondu (150 milionů EUR v cenách roku
2011) se nemění.
11920/19

COM(2019) 397 final

2019/0180(COD)

st11920.en19.pdf (403 KB, 5. 9. 2019)

5. 9. 2019 5. 9. 2019

Proposal for a Council Regulation on measures concerning the implementation and financing of the general budget of the Union in 2020 in relation to the
withdrawal of the United Kingdom from the Union - Návrh nařízení Rady o opatřeních týkajících se plnění a financování souhrnného rozpočtu Unie v roce 2020 v
souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie
Tento návrh je součástí balíčku opatření pro zajištění připravenosti na brexit bez dohody. Jeho cílem je prodloužit uplatňování přístupu obsaženého v nařízení (EU, Euratom)
2019/1197 o alternativních opatřeních týkajících se rozpočtu na rok 2019 podobným opatřením na rok 2020. Spojené království a příjemci ze Spojeného království tak zůstanou
způsobilí k účasti na programech v rámci rozpočtu EU a k čerpání finančních prostředků až do konce roku 2020 pod podmínkou, že Spojené království přijme a splní podmínky
stanovené již v uvedeném nařízení pro rok 2019, uhradí své rozpočtové příspěvky na rok 2020 a umožní potřebné audity a kontroly.
11921/19

COM(2019) 461 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2019/0186(APP)

st11921.en19.pdf (456 KB, 6. 9. 2019)

6. 9. 2019 6. 9. 2019
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Návrh nařízení Rady, kterým se pro rok 2020 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři a kterým se mění nařízení
(EU) 2019/124, pokud jde o některá rybolovná práva v jiných vodách
Předkládaný návrh stanoví pro rok 2020 rybolovná práva členských států na komerčně nejvyužívanější populace ryb v Baltském moři, konkrétně sledě obecného, platýse velkého,
lososa obecného, šprota obecného a tresku obecnou. Je založen na nejnovějších dostupných vědeckých doporučeních, z nichž vyplývá, že je nutno pokročit v obnově, protože
některé populace se i nadále nacházejí pod bezpečným limitem biomasy, a snížit úroveň úmrtnosti způsobené rybolovem všech populací na úroveň maximálního udržitelného
výnosu. Pod enormní tlak se v roce 2019 dostala především populace tresky obecné ve východní části Baltského moře. Navržená celková rybolovná práva jsou na úrovni přibližně
469 tisíc tun, což představuje pokles oproti roku 2019 o 23,6 %. V důsledku toho by ve všech členských státech mělo dojít ke snížení loďstev.
11814/19

COM(2019) 380 final

2019/0175(NLE)

st11814.cs19.pdf (529 KB, 2. 9. 2019)
Přílohy:
st11814-ad01.cs19.pdf (474 KB, 2. 9. 2019)

30. 8. 2019 2. 9. 2019

Návrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním uplatňování protokolu o provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a
Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov o partnerství v odvětví rybolovu
Dohoda mezi Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov a EU o partnerství v odvětví rybolovu vstoupila v platnost dne 29. srpna 2011 a od té doby se automaticky
obnovuje. Je prováděna prostřednictvím protokolů, které na základě dostupných vědeckých doporučení stanoví rybolovná práva pro plavidla Unie a roční finanční příspěvek EU.
Platnost posledního protokolu k dohodě vypršela dne 22. května 2018. Nový protokol byl vyjednán Komisí na základě příslušných směrnic pro jednání přijatých Radou a parafován
dne 17. dubna 2019. Vztahuje se na období pěti let od data jeho prozatímního provádění (tj. od data jeho podpisu) a stanoví rybolovná práva ve dvou kategoriích: 28 mrazírenských
plavidel lovících tuňáky vlečnou sítí a 6 plavidel pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru. Roční finanční příspěvek EU by měl činit 840 000 EUR. Cílem předkládaných
návrhů rozhodnutí je schválit podpis, prozatímní provádění a uzavření protokolu jménem EU a cílem doprovodného návrhu nařízení je určit způsob rozdělení rybolovných práv
mezi členské státy (Španělsko, Francii a Portugalsko).
11822/19

COM(2019) 376 final

2019/0172(NLE)

st11822.cs19.pdf (839 KB, 2. 9. 2019)
Přílohy:
st11822-ad01.cs19.pdf (743 KB, 2. 9. 2019)

2. 9. 2019 2. 9. 2019

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření protokolu o provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov o
partnerství v odvětví rybolovu jménem Evropské unie
11825/19

COM(2019) 377 final

2019/0173(NLE)

st11825.cs19.pdf (465 KB, 2. 9. 2019)
Přílohy:
st11825-ad01.cs19.pdf (748 KB, 2. 9. 2019)

2. 9. 2019 2. 9. 2019

Návrh nařízení Rady o rozdělení rybolovných práv na základě protokolu o provádění Dohody mezi Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov a
Evropským společenstvím o partnerství v odvětví rybolovu
11827/19

COM(2019) 375 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2019/0171(NLE)

st11827.cs19.pdf (469 KB, 3. 9. 2019)

2. 9. 2019 3. 9. 2019
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Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2017/2403 as regards fishing authorisations for Union vessels
in United Kingdom waters and fishing operations of United Kingdom fishing vessels in Union waters - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se
mění nařízení (EU) 2017/2403, pokud jde o oprávnění k rybolovu pro rybářská plavidla Unie ve vodách Spojeného království a rybolovné operace plavidel
Spojeného království ve vodách Unie
Tento návrh je součástí balíčku opatření pro zajištění připravenosti na brexit bez dohody. Jeho cílem je prodloužení platnosti alternativního opatření přijatého nařízením (EU)
2019/498, které spočívá v zavedení zjednodušeného právního rámce pro vzájemné udělování oprávnění k rybolovu mezi EU a Spojeným královstvím, s ohledem na datum
vystoupení Spojeného království z EU 31. října 2019. Platnost opatření by měla být prodloužena o jeden rok, tj. do 31. prosince 2020.
11943/19

COM(2019) 398 final

2019/0187(COD)

st11943.en19.pdf (415 KB, 5. 9. 2019)

5. 9. 2019 5. 9. 2019

Návrh rozhodnutí Rady o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a Běloruskou republikou o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem jménem Evropské
unie
Uzavření dohod o zpětném přebírání osob je nezbytnou podmínkou liberalizace vízového režimu EU pro občany zemí Východního partnerství, k nimž patří i Bělorusko. Dne 28.
února 2011 proto Rada zmocnila Komisi k zahájení jednání s Běloruskem o dohodě o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem. Jednání byla zahájena 30. ledna 2014 a
úspěšně ukončena parafováním dohody hlavními vyjednavači dne 17. června 2019. Dohoda stanoví závazky ve věci zpětného přebírání osob na recipročním základě, které zahrnují
jak vlastní občany, tak občany třetích zemí a osoby bez státní příslušnosti. Dále obsahuje nezbytná technická ustanovení, včetně tzv. zrychleného řízení, pravidla týkající se
nákladů, ochrany údajů a vztahu k ostatním mezinárodním závazkům a možnost uzavírání dvoustranných prováděcích protokolů mezi Běloruskem a jednotlivými členskými státy.
Cílem předkládaných návrhů je umožnit podpis a uzavření vyjednané dohody jménem EU.
11846/19

COM(2019) 404 final

2019/0185(NLE)

st11846.cs19.pdf (477 KB, 5. 9. 2019)

4. 9. 2019 5. 9. 2019

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Běloruskou republikou o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem
11848/19

COM(2019) 401 final

2019/0181(NLE)

st11848.cs19.pdf (477 KB, 5. 9. 2019)
Přílohy:
st11848-ad01.cs19.pdf (708 KB, 5. 9. 2019)

4. 9. 2019 5. 9. 2019

Návrh rozhodnutí Rady o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a Běloruskou republikou o zjednodušení vízového režimu jménem Evropské unie
Evropská unie usiluje o liberalizaci vízového režimu pro občany zemí Východního partnerství, k nimž patří i Bělorusko. Dne 28. února 2011 zmocnila Rada Komisi k zahájení
jednání s Běloruskem o dohodě o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem a o dohodě o zjednodušení vízového režimu, přičemž dohoda o zjednodušení vízového režimu
může být uzavřena až po uzavření dohody o zpětném přebírání osob. Jednání byla zahájena 30. ledna 2014 a úspěšně ukončena parafováním obou dohod hlavními vyjednavači dne
17. června 2019. Dohoda o zjednodušení vízového režimu stanoví lhůty pro rozhodnutí o udělení, nebo neudělení víza, poplatek za vyřízení žádosti o vízum, zjednodušení
požadovaných dokladů ohledně účelu cesty pro některé kategorie žadatelů, zjednodušená kritéria pro vydávání víz pro více vstupů pro některé kategorie osob a osvobození od
vízové povinnosti pro držitele biometrických diplomatických pasů v případě krátkodobých pobytů. Součástí dohody je protokol, který řeší zvláštní situaci členských států, jež dosud
plně neuplatňují schengenské acquis. Cílem předkládaných návrhů je umožnit podpis a uzavření vyjednané dohody jménem EU.
11857/19

COM(2019) 405 final

2019/0184(NLE)

st11857.cs19.pdf (472 KB, 5. 9. 2019)

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Běloruskou republikou o zjednodušení vízového režimu

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

5. 9. 2019 5. 9. 2019
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11858/19

COM(2019) 403 final

2019/0182(NLE)

5. 9. 2019 5. 9. 2019

st11858.cs19.pdf (475 KB, 5. 9. 2019)
Přílohy:
st11858-ad01.cs19.pdf (576 KB, 5. 9. 2019)

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2019/501 and Regulation (EU) 2019/502 as regards their
periods of application - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2019/501 a nařízení (EU) 2019/502, pokud jde o jejich dobu
platnosti
Tento návrh je součástí balíčku opatření pro zajištění připravenosti na brexit bez dohody. Jeho cílem je prodloužení platnosti dvou nařízení v oblasti dopravy přijatých za účelem
zajištění základního dopravního propojení po vystoupení Spojeného království z EU s ohledem na datum vystoupení Spojeného království z EU 31. října 2019. Platnost nařízení
(EU) 2019/501 o zajištění základního propojení v silniční nákladní a osobní dopravě se prodlužuje do 31. července 2020 a platnost nařízení (EU) 2019/502 o zajištění základního
propojení v letecké dopravě se prodlužuje do 24. října 2020.
11940/19

COM(2019) 396 final

2019/0179(COD)

st11940.en19.pdf (399 KB, 5. 9. 2019)

5. 9. 2019 5. 9. 2019

Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council providing further macro-financial assistance to the Hashemite Kingdom of Jordan - Návrh
rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí další makrofinanční pomoci Jordánskému hášimovskému království
Makrofinanční pomoc Jordánsku je součástí širšího mezinárodního úsilí o podporu Sýrie a dalších zemí v regionu postižených dopady syrského konfliktu. Cílem přijatých opatření je
omezit hospodářské a sociální dopady zapříčiněné konfliktem a přítomností velkého počtu syrských uprchlíků. Dosud byla Jordánsku poskytnuta makrofinanční pomoc v celkové
výši 380 milionů EUR ve formě půjček (180 milionů EUR v roce 2013 a 200 milionů EUR v roce 2016). Dne 11. července 2019 Jordánsko oficiálně požádalo Evropskou komisi o
poskytnutí další makrofinanční pomoci ve výši 500 milionů EUR. Předpokládané poskytnutí této pomoci potvrdila Rada přidružení EU-Jordánsko na svém zasedání dne 26. června
2019. Cílem předkládaného návrhu je schválit poskytnutí této pomoci na krytí dodatečných potřeb vnějšího financování Jordánska v letech 2020-2021 ve formě střednědobých a
dlouhodobých půjček ve třech splátkách.
11988/19

COM(2019) 411 final

2019/0192(COD)

st11988.en19.pdf (761 KB, 6. 9. 2019)
Přílohy:
st11988-ad01.en19.pdf (757 KB, 6. 9. 2019)

6. 9. 2019 6. 9. 2019

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na druhém ministerském zasedání Bonnské dohody, pokud jde o strategický akční
plán Bonnské dohody na období 2019–2025 připojený k prohlášení ministrů a o prohlášení ministrů jako takové
Dohoda o spolupráci při boji proti znečištění Severního moře ropou a jinými škodlivými látkami (Bonnská dohoda) vstoupila v platnost 1. září 1989 a Evropská unie a členské státy
EU v oblasti Severního moře jsou jejími smluvními stranami. Dohoda usiluje o podporu aktivní spolupráce a vzájemné pomoci mezi pobřežními státy a EU při boji proti znečištění
Severního moře. Na rok 2019 připadá 50. výročí dohody a při té příležitosti by na druhém ministerském zasedání Bonnské dohody, které proběhne dne 11. října 2019, mělo být
přijato společné prohlášení ministrů a spolu s ním strategický akční plán na období 2019-2025, který stanoví strategické a operativní cíle pro toto období a opatření pro jejich
provádění. Unie by měla přijetí těchto dokumentů podpořit.
11809/19

COM(2019) 379 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2019/0374(NLE)

st11809.cs19.pdf (374 KB, 2. 9. 2019)
Přílohy:
st11809-co01.cs19.pdf (288 KB, 2. 9. 2019)
st11809-ad01.cs19.pdf (846 KB, 2. 9. 2019)
st11809-ad01co01.cs19.pdf (284 KB, 2. 9. 2019)

30. 8. 2019 2. 9. 2019
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Doporučení pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání jménem Evropské unie na třicátém prvním zasedání smluvních stran o změnách Dohody o
spolupráci při boji proti znečištění Severního moře ropou a jinými škodlivými látkami („Bonnská dohoda“) v souvislosti s přistoupením Španělského království k
dohodě a s rozšířením oblasti působnosti dohody
Dohoda o spolupráci při boji proti znečištění Severního moře ropou a jinými škodlivými látkami (Bonnská dohoda) vstoupila v platnost 1. září 1989 a Evropská unie a členské státy
EU v oblasti Severního moře jsou jejími smluvními stranami. Na třicátém prvním zasedání smluvních stran dohody, které proběhne ve dnech 8. - 10. října 2019, by měly být přijaty
dvě změny dohody: 1) změna věcné působnosti dohody, která spočívá v rozšíření rozsahu působnosti na znečištění ovzduší v důsledku provozu lodí podle přílohy VI úmluvy
MARPOL; a 2) změna zeměpisné působnosti dohody, která spočívá v umožnění přistoupení Španělska a příslušných nezbytných úpravách dohody. Unie by měla přijetí těchto změn
podpořit.
11815/19

COM(2019) 378 final

st11815.cs19.pdf (451 KB, 2. 9. 2019)
Přílohy:
st11815-ad01.cs19.pdf (839 KB, 2. 9. 2019)

30. 8. 2019 2. 9. 2019

Dokumenty informační povahy
Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru - Výroční zpráva o řízení a výkonnosti rozpočtu EU za rok 2018
Předkládaná výroční zpráva informuje o výsledcích provádění rozpočtu EU a jeho řízení a ochraně v roce 2018. Shrnuje výsledky posledního hodnocení výkonnosti programů EU a
vysvětluje příspěvek těchto programů k politickým prioritám Unie. V oblasti pracovních míst, růstu a investic bylo dosaženo rekordní míry zaměstnanosti a od začátku působení
Juncekrovy Komise bylo vytvořeno 12 milionů pracovních míst. Hlavními nástroji v této oblasti byly Evropský fond pro strategické investice (s jeho využitím bylo mobilizováno 408
miliard EUR na investice, vybudováno 500 000 dostupných bytů, vylepšena dopravní infrastruktura pro 95 milionů cestujících a usnadněn přístup k financování pro více než 280
000 malých a středních podniků), Nástroj pro propojení Evropy (poskytl granty ve výši 1,4 miliardy EUR), Evropský fond pro regionální rozvoj (podpořil přes 475 000 malých a
středních podniků), programy pro oblast vesmíru (Galileo, Copernicus, EGNOS), Evropský obranný fond, program Horizont 2020 pro výzkum a inovace, program Erasmus+ (jehož
se od roku 1987 účastnilo přes 10 milionů osob) a nástroje politiky soudržnosti (z nichž byla podpořena např. renovace 7 500 km starých silnic a výstavba 3 100 km nových silnic,
zvýšení energetické účinnosti veřejných budov nebo zaměstnanost a zvyšování dovedností u více než 15 milionů osob prostřednictvím Evropského sociálního fondu). Další oblastí
rozpočtu byla modernizace zemědělského sektoru a zvyšování udržitelnosti. Přímé platby využilo na 6,5 milionu zemědělců a Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
podpořil mladé farmáře (více než 51 400), rozvoj organického zemědělství (na téměř 16 milionech hektarů) a výrobu obnovitelné energie (investicemi ve výši 255 milionů EUR).
Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti podpořily cíle v oblasti klimatu (celková výše financování v letech 2014-2020 dosáhne 54,8 miliard EUR) a program LIFE
přispěl k ochraně životního prostředí a přírody (za rok 2018 poskytl prostředky ve výši 522 milionů EUR). V oblasti migrační politiky hrál důležitou roli Nástroj pro uprchlíky v
Turecku, který pomohl 1,5 milionu nejzranitelnějších uprchlíků. Evropská pohraniční a pobřežní stráž poskytla 11 000 strážců na pomoc členským státům v přední linii.
Prostřednictvím nástroje pro propojení Evropy byla podpořena spolupráce v oblasti připravenosti na kybernetické útoky. Solidaritu v rámci EU pak podpořily Evropský fond pro
přizpůsobení se globalizaci a mise v oblasti civilní ochrany. EU byla i nadále největším dárcem humanitární pomoci na světě, když poskytla více než 1,4 miliardy EUR ve více než
90 zemích. Pokud jde o řízení rozpočtu, standardy a principy vnitřní kontroly fungovaly dobře a byly účinně prováděny. Ve všech oblastech politiky klesla míra chyb a Účetní dvůr
vydal i pro rok 2018 v prohlášení o věrohodnoti výrok s výhradou. Bylo přijato nové finanční nařízení, které významně zjednodušuje pravidla pro příjemce pomoci. Celková riziková
částka pro rok 2018 se odhaduje na 1,7 % celkových relevantních výdajů. Během roku 2018 získala Komise zpět neoprávněně vyplacené prostředky ve výši 3,2 miliardy EUR a
v květnu 2018 předložila návrh nového víceletého rozpočtu na období 2021-2027.
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Communication from the Commission - Finalising preparations for the withdrawal of the United Kingdom from the European Union on 1 November 2019 - Sdělení
Komise - Dokončení příprav na vystoupení Spojeného království z Evropské unie k 1. listopadu 2019
Komise předkládá šesté sdělení týkající se připravenosti na brexit. S ohledem na krátký čas zbývající do 31. října 2019 a politickou situaci ve Spojeném království pokládá Komise
za reálné, že k 1. listopadu 2019 dojde k vystoupení bez dohody, a vyzývá proto všechny zúčastněné strany, aby se na tuto možnost připravily. Na zvláštní internetové stránce
Komise věnované brexitu naleznou občané informace týkající se jejich práv a sociálního zabezpečení, včetně přehledu opatření přijatých členskými státy. Komise zveřejnila rovněž
podrobný seznam kroků pro podniky, které obchodují se Spojeným královstvím, shrnující jejich povinnosti a nezbytné formality v přeshraničním obchodu. Hraniční formality a
obchod jsou jednou z oblastí, kde je třeba přípravy na blížící se brexit zintenzivnit. Dalšími takovými oblastmi jsou léčivé přípravky, zdravotnické prostředky a chemické látky,
finanční služby a rybolov. Komise současně se sdělením předkládá návrhy týkající se technické úpravy některých již přijatých alternativních opatření v oblasti dopravy, rybolovu a
rozpočtu EU s ohledem na nový termín brexitu a návrhy, které mají zajistit finanční podporu EU pro ty, které brexit bez dohody postihne nejvíce, z Evropského fondu solidarity a
Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Komise nadále spolupracuje s Irskem na zachování integrity vnitřního trhu a zabránění vzniku tvrdé hranice. Žádné dlouhodobé
řešení kromě pojistky obsažené v dohodě o vystoupení však zatím nebylo nalezeno. Pro případ brexitu bez dohody zřídila Komise pro období bezprostředně po brexitu zvláštní
telefonní linku pro správní orgány členských států, občanům je k dispozici bezplatná telefonní služba Europe Direct fungující ve všech úředních jazycích.
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Zpráva Komise o uplatňování nařízení (ES) č. 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise v roce 2018
Komise předkládá pravidelnou výroční zprávu o uplatňování nařízení (ES) č. 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům evropských institucí za rok 2018. Komise dlouhodobě
usiluje o zvýšení transparentnosti a přiblížení EU občanům. Toto úsilí zahrnovalo v roce 2018 hodnocení politik Komise v oblasti zlepšování právní úpravy, přijetí nařízení (EU)
2018/1725 o ochraně osobních údajů v orgánech a institucích EU, přijetí nového kodexu chování členů Evropské komise, další rozšiřování rejstříku transparentnosti a zvyšování
kvality údajů v něm obsažených nebo informování o průběhu jednání o vystoupení Spojeného království z EU a dopadech brexitu. Počet původních žádostí o přístup k dokumentům
Komise dosáhl 6 912, což je nejvíce od přijetí nařízení v roce 2001, a počet potvrzujících žádostí dosáhl 318. Přístup (alespoň částečný) k požadovaným dokumentům byl poskytnut
ve více než 80 % případů původních žádostí a v téměř 41 % případů potvrzujících žádostí. Nejvíce původních žádostí obdrželo Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost
potravin (11 %) a dále Generální sekretariát (6,7 %) a Generální ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky (6,5 %). 42,2 % původních žádostí podali
občané, následovaní podniky (16,7 %) a akademickou obcí (10,6 %). Z geografického hlediska pocházelo 51,3 % žádostí z pouhých tří států - Belgie, Spojeného království a
Německa, přičemž na Belgii samotnou připadalo 32,9 %. Nejčastějším důvodem odmítnutí přístupu byla ochrana soukromí a osobnosti jednotlivce (34,5 %), následovaná ochranou
obchodních zájmů (15,4 %) a ochranou rozhodovacího procesu (15,1 %). Evropská veřejná ochránkyně práv uzavřela v roce 2018 29 stížností týkajících se způsobu, jakým
Evropská komise vyřizuje žádosti o přístup k dokumentům, z toho 22 bez výhrad. Zahájeno bylo 29 nových šetření v oblasti přístupu k dokumentům. Soudní dvůr vynesl rozsudek v
případu ClientEarth v. Komise, v němž objasnil rozsah pojmu „legislativní dokumenty“ vyžadující větší míru otevřenosti. Tribunál vynesl 27 rozsudků v souvislosti s právem na
přístup k dokumentům a šest z nich vedlo ke zrušení sporného rozhodnutí orgánu (Komise a EP). Rozsudky se týkaly procesních pravidel, hmotněprávních pravidel i vztahu
nařízení s dalšími nástroji. Tribunálu bylo předloženo jedenáct nových případů týkajících se rozhodnutí Komise podle nařízení (ES) č. 1049/2001 a Soudnímu dvoru pět opravných
prostředků proti rozsudkům Tribunálu.
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o posouzení rizik praní peněz a financování terorismu, která mají dopad na vnitřní trh a souvisejí s přeshraničními
činnostmi
Předkládaná zpráva je součástí balíčku sdělení a čtyř zpráv, jehož cílem je podpořit evropské a vnitrostátní orgány v lepším zvládání rizik spojených s praním peněz a financováním
terorismu. Jedná se o druhou zprávu podle 4. směrnice o boji proti praní peněz. Zpráva posuzuje odvětvová rizika spojená s praním peněz a financováním terorismu na vnitřním
trhu. Navazuje na zprávu z roku 2017 a hodnotí provádění doporučení Komise a zbývající rizika, včetně rizik týkajících se nových produktů a odvětví. Posouzení se zaměřovalo na
hotovostní operace, finanční odvětví, nefinanční odvětví a produkty, odvětví hazardních her, sběr a převody prostředků prostřednictvím neziskových organizací a nově na
profesionální fotbal, zóny volného obchodu (bezcelní zóny, tzv. free ports) a mechanismy pro udílení občanství a/nebo povolení k pobytu investorům. Většina doporučení určených
evropským orgánům dohledu formulovaných v předchozí zprávě byla provedena. V případě členských států Komise u většiny doporučení potvrzuje jejich přetrvávající platnost a
formuluje doporučení nová. Přetrvávají některé horizontální nedostatky, zejména pokud jde o anonymní produkty, identifikaci skutečných vlastníků a nové neregulované výrobky,
jako jsou virtuální aktiva. Některé nové nástroje k jejich řešení přináší 5. směrnice o boji proti praní peněz, která by měla být provedena do vnitrostátního práva členských států do
konce ledna 2020. V některých státech však nebyla dosud plně provedena ani 4. směrnice, jejíž plné provedení by zlepšilo spolupráci mezi orgány dohledu, zvýšilo povědomí mezi
povinnými osobami a nabídlo další vodítka pro identifikaci skutečných majitelů. Komise vyzývá členské státy, aby obě směrnice řádně a plně provedly a řídily se uvedenými
doporučeními.
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o posouzení nedávných případů údajného praní peněz v evropských úvěrových institucích
Předkládaná zpráva je součástí balíčku sdělení a čtyř zpráv, jehož cílem je podpořit evropské a vnitrostátní orgány v lepším zvládání rizik spojených s praním peněz a financováním
terorismu. V návaznosti na komunikaci s Evropským parlamentem a žádost Rady z prosince 2018 v ní Komise analyzuje deset nedávných veřejně známých případů praní peněz
v evropských bankách s cílem zjistit přetrvávající nedostatky a možnosti dalšího postupu. Ze zprávy vyplývá, že banky se v několika případech účinně neřídily požadavky na boj
proti praní peněz, případně se jimi neřídily vůbec, a neměly dostatečné preventivní vnitřní mechanismy. Nedošlo ke sladění strategií boje proti praní peněz a financování terorismu
v případě rizikových obchodních modelů a tyto strategie nebyly dostatečně koordinovány, ať už na úrovni subjektů nebo skupin. Opatření dohledu přijatá vnitrostátními orgány v
reakci na tyto případy byla značně nejednotná - rozdíly byly ve stanovení priorit, zdrojích, know-how i dostupných nástrojích. Především v případě dohledu nad bankovní skupinou
se příslušné orgány příliš spoléhají na předpisy v oblasti boje proti praní peněz platné v hostitelských členských státech, čínž se snižuje účinnost dohledu na úrovni EU v
přeshraničních případech. Chybí rovněž účinná spolupráce mezi orgány pro boj proti praní peněz, orgány obezřetnostního dohledu, finančními zpravodajskými jednotkami a
donucovacími orgány. Zjištěné nedostatky ukazují na strukturální problémy při provádění pravidel EU a jsou zvláště významné v přeshraničních situacích. Je proto třeba
podniknout kroky k další harmonizaci mezi členskými státy a posílení dohledu.
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Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the Court of Auditors - Annual Accounts of the European Development Fund
2018 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru - Roční účetní závěrka Evropského rozvojového fondu za rok 2018
Komise předkládá roční účetní závěrky Evropského rozvojového fondu za rok 2018, které byly sestaveny v souladu s hlavou X finančního nařízení pro 11. Evropský rozvojový fond a
s účetními zásadami, pravidly a metodami uvedenými v příloze k finančním výkazům. Účetní závěrky poskytují přehled o aktivech a pasivech Evropských rozvojových fondů a o
plnění rozpočtu a zároveň potvrzují spolehlivost těchto údajů. Týkají se jak prostředků spravovaných Komisí, tak prostředků spravovaných Evropskou investiční bankou. K 31. 12.
2018 činila celková hodnota aktiv ERF 3 061 milionů EUR a celková hodnota pasiv 1 540 milionů EUR.
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