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Návrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Unie Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Švýcarskem v souvislosti s jednáními podle článku XXVIII
dohody GATT 1994 o změně koncesí WTO Švýcarska na maso ochucené, dále neupravené
Dne 27. března 2018 oznámilo Švýcarsko členům Světové obchodní organizace (WTO) úmysl zvýšit cla pro "maso ochucené, dále neupravené". V návaznosti na toto rozhodnutí
pověřila Rada dne 6. prosince 2018 Komisi, aby v souladu s dohodou GATT z roku 1994 zahájila jednání se Švýcarskem o odpovídající kompenzaci s cílem udržet všeobecnou
úroveň koncesí jako před plánovanými změnami. Výsledkem jednání je dohoda ve formě výměny dopisů mezi EU a Švýcarskem, která byla parafována dne 17. července 2019 v
Ženevě. Účelem předkládaných návrhů je schválit podpis a uzavření této dohody jménem Unie.
Jedná se o dokumenty kategorie Limité, které jsou vyhrazeny pro osobní potřebu těch, jimž jsou určeny. Nelze je dále šířit ani zveřejňovat jejich obsah.
12478/19

COM(2019) 421 final

2019/0197(NLE)

st12478.cs19.pdf (479 KB, 25. 9. 2019)
Přílohy:
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Návrh rozhodnutí Rady o uzavření jménem Unie Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Švýcarskem v souvislosti s jednáními podle článku XXVIII
dohody GATT 1994 o změně koncesí WTO Švýcarska na maso ochucené, dále neupravené
12479/19

COM(2019) 419 final

2019/0196(NLE)

st12479.cs19.pdf (482 KB, 25. 9. 2019)
Přílohy:
st12479-ad01.cs19.pdf (544 KB, 25. 9. 2019)

25. 9. 2019 25. 9. 2019

Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the Eighth Session of the Governing Body of the International
Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture - Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na osmém zasedání
řídícího orgánu Mezinárodní smlouvy o rostlinných genetických zdrojích pro výživu a zemědělství
Mezinárodní smlouva o rostlinných genetických zdrojích pro výživu a zemědělství vstoupila v platnost dne 29. června 2004 a jejím cílem je vytvořit globální systém pro zajištění
přístupu zemědělců, šlechtitelů rostlin a vědců k rostlinným genetickým materiálům. Evropská unie i všechny členské státy jsou smluvními stranami této smlouvy. Na svém osmém
zasedání, které proběhne ve dnech 11. - 16. listopadu 2019, má řídící orgán smlouvy rozhodnout o přijetí změny standardní Dohody o poskytování materiálů (SMTA) a podstatném
rozšíření přílohy 1 smlouvy, která zahrnuje rostlinné genetické zdroje pro výživu a zemědělství, na něž se vztahuje multilaterální systém přístupu a sdílení přínosů. Navrhovaná
změna SMTA spočívá v zavedení povinných plateb od příjemců rostlinných genetických materiálů ve formě systému předplatného a jejím cílem je zajistit dlouhodobý udržitelný a
předvídatelný příjem pro fond pro sdílení přínosů. Unie by měla přijetí navrhovaných změn podpořit.
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COM(2019) 428 final
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Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve smíšeném výboru zřízeném podle Dohody mezi Evropskou unií a Švýcarskou
konfederací o propojení jejich systémů obchodování s emisemi skleníkových plynů za účelem změny přílohy I a II Dohody
Dohoda mezi EU a Švýcarskem o propojení jejich systémů obchodování s emisemi skleníkových plynů byla podepsána v roce 2017 a vstoupí v platnost dne 1. ledna poté, co si
strany vymění listiny o ratifikaci nebo schválení. Smíšený výbor zřízený článkem 12 dohody je odpovědný za správu dohody a zajištění jejího řádného provádění. Postoj, který má
být zaujat jménem Unie ve smíšeném výboru, se týká plánovaného přijetí změn příloh I a II dohody na zasedání výboru v prosinci 2019. Účelem plánovaných změn je zohlednit v
přílohách stávající relevantní právní předpisy EU a Švýcarska, které byly přijaty až po podpisu dohody, jako byl přezkum směrnice o unijním ETS na období po roce 2021, rezerva
tržní stability a příslušné právní předpisy týkající se letectví. Navrhované změny mají zajistit kompatibilitu obou systémů obchodování s emisemi a stanovit dočasné a přechodné
řešení pro propojení registrů obou systémů (než bude realizováno jejich stálé propojení). Unie by měla přijetí navrhovaných změn podpořit.
12508/19

COM(2019) 427 final

2019/0202(NLE)

st12508.cs19.pdf (474 KB, 26. 9. 2019)
Přílohy:
st12508-ad01.cs19.pdf (697 KB, 26. 9. 2019)

25. 9. 2019 26. 9. 2019

Dokumenty informační povahy
Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru o provádění nařízení Rady (ES) č. 116/2009 z prosince 2008 o
vývozu kulturních statků - 1. ledna 2014 – 31. prosince 2017
Předkládaná zpráva hodnotí provádění systému vývozních povolení pro kulturní statky zřízeného nařízením (ES) č. 116/2009 o vývozu kulturních statků a prováděcím nařízením
Komise (EU) č. 1081/2012. Zahrnuje období 2014-2017 a je založena na údajích poskytnutých členskými státy. Členské státy pokládají nařízení celkově za účinné, zejména v boji
proti nedovolenému obchodování s kulturními statky. V některých oblastech by však bylo možné provádění zlepšit. To se týká zejména spolupráce mezi orgány odpovědnými za
uplatňování nařízení (organizace školení, výměna informací, účast na společných operacích, pomoc při identifikaci původu a právního postavení kulturních statků). V rámci
programu Clo 2020 byla ustavena projektová skupina, která se zabývá osvědčenými postupy kontroly kulturních statků na úrovni příslušných orgánů a celních orgánů. Probíhají
rovněž odborné diskuse s cílem dosáhnout jednotného chápání kategorií kulturních statků podle nařízení, a posílit tak právní jistotu (např. v případě liturgických ikon). Členské
státy rovněž výrazně podporují přesun od systému papírových vývozních povolení k elektronickému systému. Nařízení (EU) č. 2019/880 o vstupu a dovozu kulturních statků stanoví
vytvoření centralizovaného elektronického systému pro vydávání dovozních licencí a podávání prohlášení dovozce celním úřadům. Při jeho vytváření by měla být zvážena možnost
zahrnout také správu vývozních povolení. Zprávu doplňují přílohy, které obsahují číselné údaje o třech typech vývozních povolení: standardních povoleních (celkem vydáno 70
433), zvláštních otevřených povoleních (opakovaný dočasný vývoz soukromými osobami, celkem vydáno 1 428) a obecném otevřeném povolení (opakovaný dočasný vývoz muzei
nebo obdobnými institucemi, celkem vydáno 1501). Za celé sledované období bylo zamítnuto 466 žádostí o standardní povolení a zjištěno 165 zásilek v rozporu s pravidly.
12569/19

COM(2019) 429 final

st12569.cs19.pdf (1 MB, 27. 9. 2019)

26. 9. 2019 27. 9. 2019

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Dvanáctá finanční zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o Evropském zemědělském fondu pro rozvoj
venkova (EZFRV): rozpočtový rok 2018
Komise předkládá pravidelnou finanční zprávu o Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) za rozpočtový rok 2018. Zpráva popisuje rozpočtový proces, řízení
prostředků a plnění rozpočtu fondu v tomto roce. Přijatý rozpočet na rok 2018 zahrnoval prostředky na programy pro rozvoj venkova a na technickou pomoc a činil 14 372 milionů
EUR v prostředcích na závazky a 11 848 milionů EUR v prostředcích na platby na programové období 2014-2020. Na programy pro rozvoj venkova EZFRV na období 2014-2020
byly přiděleny veškeré prostředky na závazky dostupné pro tento účel v celkové výši 14 346,9 milionu EUR. Po provedení převodů činily disponibilní prostředky na platby pro
programy pro rozvoj venkova 12 189,5 milionu EUR, z nichž bylo využito 12 173,5 milionu EUR. V porovnání s rokem 2017 platby celkově vzrostly o 10 %. Z hlediska typu opatření
bylo nejvíce prostředků určeno na investice do hmotného majetku, agroenvironmentálně-klimatická opatření a platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními.
12502/19

COM(2019) 422 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut
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Report from the Commission to the European Parliament and the Council On the exercise of the power to adopt delegated acts conferred on the Commission
pursuant to Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on support for rural development by the
European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Council Regulation (EC) No 1698/2005, Regulation (EU) No 1306/2013 of the
European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy and repealing
Council Regulations (EEC) No 352/78, (EC) No 165/94, (EC) No 2799/98, (EC) No 814/2000, (EC) No 1290/2005 and (EC) No 485/2008, Regulation (EU) No
1307/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing rules for direct payments to farmers under support schemes within
the framework of the common agricultural policy and repealing Council Regulation (EC) No 637/2008 and Council Regulation (EC) No 73/2009, Regulation (EU)
No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products
and repealing Council Regulations (EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No 1037/2001 and (EC) No 1234/2007 - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a
Radě o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013 ze dne 17. prosince
2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení
Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým
se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013,
kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č.
1234/2007
Komise předkládá souhrnnou zprávu o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi čtyřmi hlavními nařízeními v oblasti společné zemědělské politiky.
Tato pravomoc je Komisi svěřena na dobu sedmi let od dne 20. prosince 2013, resp. 1. ledna 2014, a automaticky se prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud proti tomu Evropský
parlament nebo Rada nevznesou námitku. Zpráva je předkládána s předstihem s ohledem na aktuální jednání o budoucnosti společné zemědělské politiky po roce 2020. V rámci
dosavadního výkonu svěřené pravomoci Komise dosud přijala: devět aktů v přenesené pravomoci podle nařízení (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského
zemědělského fondu pro rozvoj venkova; dvacet jedna aktů v přenesené pravomoci podle nařízení (EU) č. 1306/2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky;
patnáct aktů v přenesené pravomoci podle nařízení (EU) č. 1307/2013 o pravidlech pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky; a
šedesát dva aktů v přenesené pravomoci podle nařízení (EU) č. 1308/2013 o společné organizaci trhů se zemědělskými produkty. Komise se domnívá, že svěřenou pravomoc
vykonávala řádně a tato pravomoc by měla být zachována.
12599/19

COM(2019) 433 final

st12599.cs19.pdf (914 KB, 30. 9. 2019)

27. 9. 2019 30. 9. 2019

Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the exercise of the power to adopt delegated acts conferred on the Commission
pursuant to Regulation (EU) No 251/2014 of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the definition, description, presentation,
labelling and the protection of geographical indications of aromatised wine products and repealing Council Regulation (EEC) No 1601/91 - Zpráva Komise
Evropskému parlamentu a Radě o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
251/2014 ze dne 26. února 2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků a o zrušení
nařízení Rady (EHS) č. 1601/91
Nařízení (EU) č. 251/2014 svěřuje Komisi v několika ustanoveních pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci, které se týkají povolených výrobních postupů pro získávání
aromatizovaných vinných výrobků, vymezení zeměpisných oblastí a pravidel výroby v těchto oblastech, podmínek, za nichž může specifikace výrobku obsahovat dodatečné
požadavky, omezení týkajících se chráněného názvu a oznamování a přístupu k informacím. Pravomoc je Komisi svěřena na dobu pěti let ode dne 27. března 2014 a automaticky se
prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud proti tomu Evropský parlament nebo Rada nevznesou námitku. V rámci dosavadního výkonu svěřené pravomoci přijala Komise jeden akt
v přenesené pravomoci, a to nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/670, které stanoví povolené výrobní postupy pro získávání aromatizovaných vinných výrobků.
Komise se domnívá, že pravomoc byla vykonávána řádně a měla by zůstat zachována.
12602/19

COM(2019) 434 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st12602.en19.pdf (327 KB, 27. 9. 2019)
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Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the exercise of the power to adopt delegated acts conferred on the Commission
pursuant to Regulation (EU) No 1144/2014 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 on information provision and promotion measures
concerning agricultural products implemented in the internal market and in third countries and repealing Council Regulation (EC) No 3/2008 - Zpráva Komise
Evropskému parlamentu a Radě o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
1144/2014 ze dne 22. října 2014 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích a o zrušení
nařízení Rady (ES) č. 3/2008
Nařízení (EU) č. 1144/2014 svěřuje Komisi v několika ustanoveních pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci, které se týkají především předkládání programů, podmínek
způsobilosti a podmínek pro výběrová řízení. Pravomoc je Komisi svěřena na dobu pěti let ode dne 24. listopadu 2014 a automaticky se prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud
proti tomu Evropský parlament nebo Rada nevznesou námitku. V rámci dosavadního výkonu svěřené pravomoci přijala Komise jeden akt v přenesené pravomoci, a to nařízení
Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1829, které stanoví podmínky pro návrhy jednoduchých a složených programů podávané navrhujícími organizacemi. Komise se domnívá,
že pravomoc byla vykonávána řádně a měla by zůstat zachována.
12610/19

COM(2019) 437 final

st12610.en19.pdf (327 KB, 27. 9. 2019)

27. 9. 2019 27. 9. 2019

Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the exercise of the power to adopt delegated acts conferred on the Commission
pursuant to Directive 2000/36/EC of the European Parliament and of the Council of 23 June 2000 relating to cocoa and chocolate products intended for human
consumption, Council Directive 2001/110/EC of 20 December 2001 relating to honey, Council Directive 2001/111/EC of 20 December 2001 relating to certain
sugars intended for human consumption, Council Directive 2001/112/EC of 20 December 2001 relating to fruit juices and certain similar products intended for
human consumption, Council Directive 2001/113/EC of 20 December 2001 relating to fruit jams, jellies and marmalades and sweetened chestnut purée intended
for human consumption - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi podle směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2000/36/ES ze dne 23. června 2000 o kakaových a čokoládových výrobcích určených k lidské spotřebě, směrnice Rady 2001/110/ES
ze dne 20. prosince 2001 o medu, směrnice Rady 2001/111/ES ze dne 20. prosince 2001 o některých druzích cukru určených k lidské spotřebě, směrnice Rady
2001/112/ES ze dne 20. prosince 2001 o ovocných šťávách a některých podobných produktech určených k lidské spotřebě a směrnice Rady 2001/113/ES ze dne 20.
prosince 2001 o ovocných džemech, rosolech a marmeládách a kaštanovém krému určených k lidské spotřebě
Komise předkládá souhrnnou zprávu o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi pěti směrnicemi v oblasti společné zemědělské politiky, které
stanoví výrobní a obchodní podmínky týkající se kakaových a čokoládových výrobků, medu, některých druhů cukru, ovocných šťáv a podobných produktů a ovocných džemů, rosolů
a marmelád a kaštanového krému. Tato pravomoc je Komisi svěřena na dobu pěti let od dne 28. října 2013, 18. listopadu 2013 nebo 23. června 2014 a automaticky se prodlužuje o
stejně dlouhá období, pokud proti tomu Evropský parlament nebo Rada nevznesou námitku. V rámci dosavadního výkonu svěřené pravomoci Komise přijala pouze jeden akt v
přenesené pravomoci, a to nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1040/2014 podle směrnice 2001/112/ES o ovocných šťávách a některých podobných produktech
určených k lidské spotřebě. Tento akt s ohledem na technický pokrok upravuje způsoby zpracování a povolené látky. Komise se domnívá, že svěřenou pravomoc vykonávala řádně a
tato pravomoc by měla být zachována.
12625/19

COM(2019) 435 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st12625.en19.pdf (393 KB, 27. 9. 2019)

27. 9. 2019 27. 9. 2019

5

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 a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru o uplatňování a provádění směrnice Evropského parlamentu a
Rady 2014/67/EU ze dne 15. května 2014 o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012
o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení o systému IMI“)
Cílem směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků je zajistit rovné podmínky pro podniky a dodržování práv pracovníků, a podpořit tak volný pohyb pracovníků, svobodu usazování a
volný pohyb služeb. Směrnice 2014/67/EU o prosazování pak stanoví rámec pro jednotné provádění, uplatňování a prosazování směrnice 96/71/ES v praxi. Předkládaná zpráva
informuje o dosavadním uplatňování a provádění směrnice 2014/67/EU. Všechny členské státy již směrnici provedly, byť některé se zpožděním oproti stanovené lhůtě. Za přínosné
považuje Komise zejména zavedení správní spolupráce prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu. Zavedení správních požadavků a kontrolních opatření
zlepšilo schopnost členských států sledovat dodržování pravidel a zaručit vyslaným pracovníkům jejich práva. Komise bude dále podporovat řádné provádění a uplatňování
správních požadavků, kontrolních opatření a subdodavatelské odpovědnosti. V červenci 2018 byla přijata směrnice (EU) 2018/957, která má lépe zajistit práva pracovníků a zaručit
spravedlivou hospodářskou soutěž pro poskytovatele služeb. Použije se ode dne 30. července 2020. Komise rovněž zveřejnila praktického průvodce pro vysílání pracovníků s cílem
pomoci zaměstnavatelům, pracovníkům i příslušným orgánům porozumět pravidlům pro vysílání pracovníků. Ten bude pravidelně aktualizován, zejména s ohledem na judikaturu
Soudního dvora EU a legislativní změny (např. v případě mobilních pracovníků v mezinárodní dopravě).
12546/19

COM(2019) 426 final

st12546.cs19.pdf (758 KB, 26. 9. 2019)

26. 9. 2019 26. 9. 2019

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o činnostech Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci v letech 2017 a 2018
Komise předkládá přehled činností a výsledků Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) v letech 2017 a 2018. Hlavním cílem tohoto fondu je podpořit propuštěné
pracovníky, kteří obtížně hledají uplatnění na trhu práce, při získávání nových dovedností a hledání nového zaměstnání. Ve sledovaném období podalo 10 členských států celkem
13 žádostí o pomoc z EFG v celkové výši 41 milionů EUR pro 12 896 pracovníků a 1 155 mladých lidí, kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy.
Největší počet pracovníků byl z odvětví strojů a zařízení, maloobchodu a letecké dopravy. Z fondu byly poskytnuty příspěvky v celkové výši 45,5 milionu EUR na podporu 14 517
příjemců. V letech 2014-2016 byla pomoc z fondu poskytnuta ve 23 případech a do konce prováděcího období si našlo novou práci 60 % pracovníků, kteří se účastnili podpůrných
opatření. Nejvyšší míra opětovného začlenění byla zaznamenána v následujících případech: Volvo Trucks (Švédsko) 84 %, Broadcom (Finsko) 84 %, Aleo Solar (Německo) 81 %
a PWA International (Irsko) 79 %. Pro období po roce 2020 navrhla Komise rozšíření působnosti fondu i na pracovníky, kteří budou propuštěni z důvodů, jako je automatizace,
digitalizace nebo přechod na nízkouhlíkové hospodářství. Maximální částka, kterou by mohl EFG použít v období 2021–2027, by měla činit 1,578 miliardy EUR (v běžných cenách),
průměrně 225 milionů EUR (v běžných cenách) ročně.
12399/19

COM(2019) 415 final

st12399.cs19.pdf (1 MB, 23. 9. 2019)
Přílohy:
st12399-ad01.cs19.pdf (895 KB, 23. 9. 2019)

20. 9. 2019 23. 9. 2019

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Výsledky průběžného hodnocení programu ISA
Pětiletý program ISA, který byl zahájen 1. ledna 2016, je zaměřen na řešení interoperability a společné rámce pro evropské orgány veřejné správy, podniky a občany. Předkládaná
zpráva informuje o výsledcích průběžného hodnocení programu, které provedla Komise ve spolupráci s nezávislými odborníky. Z hodnocení vyplývá, že problém elektronických
překážek v oblasti správy je stále aktuální. Pozornost by měla být věnována především rozsáhlejší spolupráci se správními orgány na regionální a místní úrovni a rovněž vytváření
účinnější, jednodušší a uživatelsky vstřícnější elektronické správy na všech úrovních. Provádění programu pokračuje podle plánu a jednotlivé akce prokazují významnou součinnost
a omezené překrývání. Byla rovněž návázána užší spolupráce s dalšími politikami a iniciativami EU (Nástroj pro propojení Evropy, Horizont 2020, program na podporu
strukturálních reforem). Program pomohl zlepšit přeshraniční interoperabilitu a přispěl k prosazování společných politik EU. S ohledem na výsledky hodnocení formuluje Komise
ve zprávě doporučení pro další zlepšení provádění programu. Doporučení zahrnují krátkodobá i dlouhodobá opatření a týkají se tří oblastí: zvyšování informovanosti o
interoperabilitě mimo vnitrostátní správní orgány; lepšího zohledňování potřeb uživatelů; vytváření podmínek pro větší udržitelnost programu EU (politická podpora, zajištění
odpovídajícího financování i po skončení programu a plynulý přechod k novým programům víceletého finančního rámce 2021-2027).
12444/19

COM(2019) 615 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st12444.cs19.pdf (598 KB, 24. 9. 2019)
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Dokumenty zahraničně obchodní povahy
Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Výboru pro pravidla původu, jenž byl zřízen Dohodou o pravidlech původu (WTOGATT 1994), připojenou k závěrečnému aktu podepsanému v Marrákeši dne 15. dubna 1994
Postoj, který má být zaujat jménem Unie ve Výboru pro pravidla původu zřízeném Dohodou o pravidlech původu (WTO-GATT 1994), se týká přijetí sdělení o zvýšení
transparentnosti nepreferenčních pravidel původu. Účelem tohoto sdělení je zvýšit transparentnost právních předpisů, nařízení a postupů týkajících se nepreferenčních pravidel
původu a doplnit oznamovací povinnosti podle článku 5 Dohody o pravidlech původu. Unie by měla jeho přijetí podpořit.
12396/19

COM(2019) 424 final

2019/0200(NLE)

st12396.cs19.pdf (479 KB, 23. 9. 2019)
20. 9. 2019 23. 9. 2019
Přílohy:
st12396-co01.cs19.pdf (290 KB, 25. 9. 2019)
st12396-ad01.cs19.pdf (581 KB, 23. 9. 2019)
st12396-ad01co01.cs19.pdf (291 KB, 25. 9. 2019)

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v Radě přidružení zřízené Evropsko-středomořskou dohodou zakládající přidružení
mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé, pokud jde o změnu protokolu 4 k uvedené
dohodě o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce
Postoj, který má být zaujat jménem Unie v Radě přidružení zřízené dohodou o přidružení mezi ES a Libanonem, se týká plánovaného přijetí rozhodnutí o změně protokolu 4 k
dohodě o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce. V současné době probíhá proces přijímání změn úmluvy, v jehož rámci byla vytvořena
modernizovaná a flexibilnější pravidla původu. Protože formální změna úmluvy vyžaduje jednomyslné schválení smluvními stranami, existuje riziko jejího opožděného přijetí.
Libanon proto požádal, aby se nová pravidla začala uplatňovat co nejdříve jako alternativa ke stávajícím pravidlům na dobrovolném a dvoustranném základě a aby byla
dočasně zavedena mírnější pravidla původu pro určité textilní výrobky v rámci omezených ročních kvót. Unie by měla přijetí těchto změn podpořit.
12541/19

COM(2019) 430 final

2019/0203(NLE)

st12541.cs19.pdf (510 KB, 26. 9. 2019)
Přílohy:
st12541-ad01.cs19.pdf (1 MB, 26. 9. 2019)

26. 9. 2019 26. 9. 2019

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Správním výboru Mezinárodní úmluvy o sladění hraničních kontrol zboží
Postoj, který má být zaujat jménem Unie ve Správním výboru zřízeném podle Mezinárodní úmluvy o sladění hraničních kontrol zboží, se týká plánovaného přijetí změn článku 7
přílohy 8 týkající se četnosti podávání zpráv v rámci mechanismu hlášení. Účelem zamýšleného aktu je snížit četnost podávání zpráv o pokroku při zlepšování postupů překračování
hranic v mezinárodní silniční dopravě v rámci mechanismu hlášení ze dvou na pět let. Unie by měla přijetí této změny podpořit.
12550/19

COM(2019) 423 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2019/0199(NLE)

st12550.cs19.pdf (471 KB, 26. 9. 2019)
Přílohy:
st12550-ad01.cs19.pdf (377 KB, 26. 9. 2019)

26. 9. 2019 26. 9. 2019
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Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro přidružení zřízeném Evropsko-středomořskou dohodou zakládající
přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé, pokud jde o výměnu informací s
Marokem s cílem posoudit dopad dohody ve formě výměny dopisů, kterou se uvedená dohoda mění
Postoj, který má být zaujat jménem Unie ve Výboru pro přidružení zřízeném dohodou o přidružení mezi ES a Marokem, se týká zamýšleného přijetí rozhodnutí o výměně informací
s Marokem s cílem posoudit dopad dohody ve formě výměny dopisů ze dne 25. října 2018, kterou se uvedená dohoda mění. Dohoda ve formě výměny dopisů, kterou Unie s
Marokem uzavřela dne 28. ledna 2019, přiznala produktům ze Západní Sahary stejné celní preference, jako produktům z Maroka, a současně umožnila založit udělení celních
preferencí Unie na posouzení přínosu pro místní obyvatelstvo a dodržování lidských práv. V zájmu zajištění dostupnosti údajů nezbytných pro monitorování dopadů dohody se
navrhuje zavedení vzájemné výměny informací mezi EU a Marokem, a to nejméně jednou ročně v rámci Výboru pro přidružení, a zvláštních postupů pro toto posuzování. Unie by
měla přijetí těchto opatření podpořit.
12562/19

COM(2019) 432 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2019/0204(NLE)

st12562.cs19.pdf (509 KB, 27. 9. 2019)
Přílohy:
st12562-ad01.cs19.pdf (494 KB, 27. 9. 2019)

26. 9. 2019 27. 9. 2019

