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Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Generální radě Světové obchodní organizace k žádosti Spojených států o výjimku
WTO, jež má Spojeným státům umožnit poskytovat preferenční zacházení způsobilým produktům pocházejícím z Nepálu
Cílem tohoto návrhu je stanovit postoj, který má Evropská unie zaujmout v Generální radě Světové obchodní organizace (WTO) k žádosti Spojených států o výjimku WTO. Výjimka
se týká poskytování preferenčního zacházení pro určité produkty z Nepálu dovážené na území Spojených států. Její platnost je omezena na období do 31. prosince 2025.
Preferenční zacházení má pomoci Nepálu při obnově po zemětřesení v dubnu 2015. Vzhledem k tomu, že navrhovaná výjimka nepředstavuje pro EU ekonomický problém, měla by
Unie výjimku podpořit.
12558/16

COM(2016) 614 final

2016/0294 (NLE)

st12558.cs16.pdf (182 KB, 26. 9. 2016)

23. 9. 2016 26. 9. 2016

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí režim Unie pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování , technické pomoci a tranzitu u zboží
dvojího užití (přepracované znění)
Přezkum politiky kontroly vývozu byl identifikován jako iniciativa v rámci programu pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT). Hlavním nástrojem této politiky je nařízení
(ES) č. 428/2009 o režimu Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití, které bylo již několikrát změněno a v němž mají být
provedeny další změny. Komise proto předkládá návrh na jeho přepracování, které zahrnuje následující změny:
• modernizace stávajících ustanovení o kontrole - změny klíčových pojmů, převody nehmotných technologií, technická pomoc, posílení kontrol v oblasti zprostředkování, posílení
tranzitních kontrol, vypořádání se s nezákonným obchodováním;
• optimalizace architektury poskytování licencí v EU - harmonizace procesů poskytování licencí, zavedení nových vývozních povolení EUGEA, rozšíření přenesení pravomocí na
Komisi;
• objasnění a harmonizace definice a rozsahu univerzálních kontrol, zavedení povinného konzultačního postupu a pravidelné výměny informací;
• revize seznamu zboží, které podléhá kontrole v rámci EU, a zavedení všeobecného povolení převodu pro aktualizovaný seznam citlivého zboží;
• nová ustanovení pro kontrolu vývozu technologií kybernetického dohledu;
• posílená spolupráce při provádění a prosazování;
• opatření k zajištění transparentnosti a rozšíření dosahu a sdílení informací s cílem vytvořit partnerství se soukromým sektorem;
• zavedení pravidelného dialogu se třetími stranami o kontrole vývozu.
12785/16

COM(2016) 616 final

2016/0295 (COD)

st12785.cs16.pdf (775 KB, 30. 9. 2016)
Přílohy:
st12785-ad01.cs16.pdf (2 MB, 30. 9. 2016)

30. 9. 2016 30. 9. 2016

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti Estonska
EGF/2016/003 EE/ropa a chemické látky
Dne 11. května 2016 předložilo Estonsko žádost o finanční příspěvek z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci v souvislosti s propuštěním 1 550 pracovníků ve třech
podnicích působících v hospodářských odvětvích výroby koksu a rafinovaných ropných produktů a výroby chemických látek a chemických přípravků. Komise navrhuje schválit
poskytnutí příspěvku z fondu ve výši 1 131 358 EUR.
12737/16

COM(2016) 622 final

st12737.cs16.pdf (509 KB, 29. 9. 2016)

29. 9. 2016 29. 9. 2016
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Společný návrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi Evropskou
unií a jejími členskými státy na jedné straně a Islámskou republikou Afghánistán na straně druhé
Spolupráce mezi EU a Afghánistánem se rozvíjí od roku 2001. 10. listopadu 2011 zmocnila Rada Komisi k zahájení vyjednávání o Dohodě o spolupráci, partnerství a rozvoji mezi
EU a Afghánistánem s cílem vytvořit právní rámec pro vzájemné vztahy. Jednání byla úspěšně uzavřena 29. dubna 2015. Dohoda odráží principy a podmínky, na nichž bude
založeno budoucí partnerství. Obsahuje základní ustanovení o lidských právech a nešíření a umožňuje spolupráci v různých oblastech: rozvoj; obchod a investice; spravedlnost a
právní stát (včetně boje proti organizovanému zločinu a praní peněz a spolupráce v oblasti migrace s výslovným odkazem na uzavření readmisní dohody); odvětvová spolupráce;
regionální spolupráce. Dohoda je navržena jako smíšená, na počáteční období 10 let. Cílem předkládaného návrhu je schválit podpis dohody jménem EU a prozatímní uplatňování
jejích vybraných částí.
12507/16

JOIN(2016) 45 final

2016/0299 (NLE)

st12507.cs16.pdf (404 KB, 26. 9. 2016)
Přílohy:
st12507-ad01.cs16.pdf (323 KB, 26. 9. 2016)

23. 9. 2016 26. 9. 2016

Společný návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii
Nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii uvedlo v účinnost rozhodnutí 2011/782/SZBP a následně i rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících
opatřeních vůči Sýrii. Cílem tohoto návrhu je změnit uvedené nařízení s ohledem na společný návrh nového rozhodnutí, který obsahuje dvě změny: umožnění nákupu a přepravy
ropy a ropných produktů v Sýrii osobami a subjekty určenými Radou, jejichž jediným účelem je poskytnutí humanitární pomoci nebo pomoci syrskému obyvatelstvu; a změnu
humanitární výjimky z omezení týkajících se zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů.
12579/16

JOIN(2016) 46 final

2016/0309 (NLE)

st12579.cs16.pdf (357 KB, 26. 9. 2016)
Přílohy:
st12579-ad01.cs16.pdf (304 KB, 26. 9. 2016)
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Report from the Commission to the European Parliament and the Council - Report on the application of Regulation (EU) No 181/2011 concerning the rights of
passengers in bus and coach transport and amending Regulation (EC) No 2006/2004 - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Zpráva o uplatňování
nařízení (EU) č. 181/2011 o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004
Nařízení (EU) č. 181/2011 o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě je účinné od 1. března 2013. Na jeho základě předkládá Komise zprávu o jeho dosavadním
uplatňování. V zájmu zajištění řádného uplatňování nařízení jsou členské státy povinny ustanovit vnitrostátní subjekt příslušný pro prosazování, který se zabývá vyřizováním
stížností cestujících a v případě potřeby ukládá sankce dopravcům (převážně ve formě pokut). Většina členských států zřídila systém, kdy nejprve řeší stížnost dopravce a pouze v
případě neuspokojivého řešení je stížnost předána příslušnému subjektu. Z toho důvodu bylo od zavedení směrnice zaznamenáno prozatím relativně málo stížností, neboť dopravci
nemají povinnost vést o nich evidenci. ČR je zemí s třetím nejvyšším počtem stížností - příslušný subjekt jich řešil 132 a uložil 9 sankcí. Nejvíce stížností - 1194 - bylo řešeno ve
Španělsku, na druhém místě je Německo se 192 stížnostmi. Velké rezervy byly zjištěny, pokud jde o určení terminálů, na nichž je poskytována pomoc osobám se zdravotním
postižením a sníženou pohyblivostí. Některé velké členské státy určily pouze jeden nebo velmi málo terminálů, což neodpovídá ani velikosti země ani počtu cestujících. V roce 2016
proběhla konzultace se zástupci cestujících a průmyslu, z níž vyplynuly dva hlavní problémy ovlivňující fungování nařízení: nedostatek vhodných autobusových a autokarových
terminálů; a absence požadavků na přístupnost autobusů, autokarů a terminálů v nařízení. Organizace zastupující zájmy cestujících považují za problematické také to, že většina
ustanovení se týká pouze dopravních služeb na vzdálenost větší než 250 km, a rovněž velké množství výjimek uplatňovaných členskými státy. Komise sama pak vidí problém v
nedostatečném povědomí cestujících o jejich právech a dopravců o jejich povinnostech, nedostatečně účinném prosazování nařízení a nejasné interpretaci některých ustanovení. S
ohledem na relativně krátkou dobu účinnosti nařízení Komise prozatím nenavrhuje žádné změny. Nicméně v zájmu zlepšení uplatňování uskuteční a doporučuje následující kroky:
uspořádání třetí informační kampaně v období od jara 2016 do konce roku 2017 zaměřené na sociální média; provádění inspekcí ze strany vnitrostátních subjektů příslušných pro
prosazování; zavedení alternativního mechanismu pro řešení sporů členskými státy; pokračování setkání zabývajících se výkladem nařízení a v případě potřeby přijetí obecných
pokynů; sběr a sdílení informací o osvědčených postupech; zlepšení propojení terminálů a stanic pro autobusovou a autokarovou dopravu s dalšími druhy dopravy; zvážení nutnosti
dalšího uplatňování stávajících výjimek (platnost výjimek končí 28. února 2017 a mohou být jednou prodlouženy).
12675/16

COM(2016) 619 final

st12675.en16.pdf (433 KB, 28. 9. 2016)

27. 9. 2016 28. 9. 2016

Report from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee on the question of the effectiveness of
an assignment or subrogation of a claim against third parties and the priority of the assigned or subrogated claim over the right of another person - Zpráva
Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru k otázce účinnosti postoupení pohledávky vůči třetím stranám a
přednosti postoupené pohledávky před právem jiné osoby
Předkládaná zpráva navazuje na akční plán pro vytváření unie kapitálových trhů. Identifikuje hlavní problémy, které souvisí s nedostatkem jednotných pravidel o právu
použitelném na účinky postoupení pohledávek vůči třetím stranám a na určení pořadí přednosti postoupené pohledávky, a zabývá se možnými přístupy k řešení těchto problémů.
Nařízení (ES) č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I) již do určité míry harmonizovalo kolizní normy v oblasti postoupení pohledávek, avšak s
ohledem na zvyšující se propojenost národních trhů a častější výskyt přeshraničního prvku v aktu postoupení je třeba vyřešit zásadní otázku účinnosti postoupení pohledávky vůči
třetím stranám, která ve stávajícím nařízení upravena není. Zpráva identifikuje tři problematické aspekty současného stavu: odlišnosti kolizních norem v členských státech, z nich
plynoucí právní nejistota a praktické problémy včetně vysokých právních nákladů. Komise navrhuje tři možné přístupy k zajištění jednotné úpravy: první je založen na právu
rozhodném pro smlouvu mezi postupitelem a postupníkem; druhý je založen na právu obvyklého bydliště postupitele; a třetí je založen na právu použitelném na postoupenou
pohledávku. Do konce roku 2016 zahájí Komise veřejnou konzultaci k otázkám řešeným v této zprávě. Do poloviny roku 2017 bude dokončena studie o právu použitelném na cenné
papíry a pohledávky obchodované na finančních trzích, kde rovněž schází jednotná úprava.
12773/16

COM(2016) 626 final

st12773.en16.pdf (446 KB, 29. 9. 2016)
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