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Návrh nařízení, kterým se pro roky 2013 a 2014 stanoví rybolovná práva na některé populace hlubinných druhů ryb pro plavidla
EU
Návrh stanoví omezení odlovu komerčně nejvýznamnějších hlubinných druhů ryb ve vodách EU a mezinárodních vodách
severovýchodního Atlantiku pro rybářská plavidla EU, aby bylo dosaženo cíle společné rybářské politiky provozovat rybolov na úrovni,
která je biologicky, hospodářsky a sociálně udržitelná. Návrh se týká úpravy pro roky 2013 a 2014.
Celkové přípustné odlovy pro hlubinné druhy ulovené plavidly EU ve vodách EU nebo v některých vodách mimo vody EU a rozdělení
těchto celkových přípustných odlovů mezi členské státy a případně podmínky, které jsou s nimi funkčně spjaty, jsou stanoveny v příloze
tohoto návrhu.
14635/12

KOM(2012) 579
v konečném znění

2012/0282
(NLE)

Návrh nařízení Rady, kterým se
pro roky 2013 a 2014 stanoví
rybolovná práva na některé
populace hlubinných druhů ryb
pro plavidla EU

09.10.2012 10.10.2012

Návrh rozhodnutí o postoji, který má EU zaujmout v rámci Smíšeného výboru EU a Švýcarska pro leteckou dopravu zřízeného
Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o letecké dopravě, pokud jde o změnu přílohy uvedené
dohody
Komise předložila návrh postoje, který má Evropská unie v rámci Smíšeného výboru EU a Švýcarska zaujmout k navrhované změně
přílohy Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o letecké dopravě.
Cílem navrhovaného postoje je zajistit, aby trhy letecké dopravy vymezené třemi dohodami (Dohoda mezi ES a Švýcarskem o letecké
dopravě, Dohoda o EHP a Vaduzská úmluva) byly propojeny a tím bylo leteckým dopravcům ze státu, který není smluvní stranou příslušné
dohody, zaručeno stejné právo provozovat letecké služby, jaké mají letečtí dopravci ze země, která je smluvní stranou příslušné dohody (tj.
leteckým dopravcům ESVO, pokud jde o Dohodu mezi ES a Švýcarskem o letecké dopravě, švýcarským leteckým dopravcům, pokud jde o
Dohodu o EHP, a leteckým dopravcům EU, pokud jde o Vaduzskou úmluvu).
14656/12

KOM(2012) 570
v konečném znění

2012/0275
(NLE)

Návrh rozhodnutí Rady o postoji,
který má Evropská unie zaujmout
v rámci Smíšeného výboru EU a
Švýcarska pro leteckou dopravu
zřízeného Dohodou mezi
Evropským společenstvím a
Švýcarskou konfederací o letecké
dopravě, pokud jde o změnu
přílohy uvedené dohody
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Návrh rozhodnutí o uzavření Nagojského protokolu o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném rozdělení
přínosů plynoucích z jejich využívání k Úmluvě o biologické rozmanitosti
Předmětné rozhodnutí Rady se týká uzavření Nagojského protokolu o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivému a rovnocennému
rozdělení přínosů plynoucích z jejich využívání. Jedná se o protokol, jenž přijala desátá konference smluvních stran Úmluvy o biologické
rozmanitost dne 29. října 2010. Smluvními stranami protokolu jsou všechny členské státy Evropské unie i Unie samotná. Komise již
vypracovala návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném rozdělení
přínosů plynoucích z jejich využívání v Unii (KOM(2012) 576), prostřednictvím kterého budou upraveny prováděcí opatření k předmětnému
protokolu. Znění protokolu je přílohou tohoto návrhu rozhodnutí.
Součást dokumentu tvoří příloha COM(2012) 577 v konečném znění - Příloha.
14728/12

KOM(2012) 577
v konečném znění

2012/0279
(NLE)

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření
Nagojského protokolu o přístupu
ke genetickým zdrojům a
spravedlivém a rovnocenném
rozdělení přínosů plynoucích
z jejich využívání k Úmluvě
o biologické rozmanitosti

05.10.2012 25.10.2012

Dokumenty Komise informační povahy
Společné sdělení - Podpora EU určená na udržitelné změny ve společnostech v procesu transformace
Předkládané sdělení popisuje, jak může EU na základě svých zkušeností pomoci zemím v procesu transformace při uskutečňování
úspěšných a udržitelných změn. Stanovuje také několik konkrétních opatření ke zlepšení způsobu, jakým EU podporuje země v procesu
transformace v jejich úsilí o trvalé reformy a odvrácení regrese. Pojem „transformace“ chápe v širším smyslu, zahrnuje stabilizaci,
společenskou transformaci, budování institucí a konsolidaci reforem.
Ke zmiňované problematice Komise zpracovala doprovodný pracovní dokument SWD(2012) 282 final.
14662/12

JOIN(2012) 27 final

Společné sdělení Evropskému
parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu
výboru a Výboru regionů - Podpora
EU určená na udržitelné změny ve
společnostech v procesu
transformace

03.10.2012 09.10.2012

Sdělení Komise - přístup EU ke zvyšování odolnosti: poučení z krizí v oblasti zajišťování potravin
V reakci na rozsáhlé potravinové krize v Africe přijala Komise v poslední době dvě iniciativy: iniciativu na podporu odolnosti v oblasti
Afrického rohu (Supporting the Horn of Africa’s Resilience, SHARE) a globální alianci pro odolnost v oblasti Sahelu (Alliance Globale pour
l’Initiative Résilience – Sahel, AGIR). Tyto iniciativy vytyčují nový přístup k budování odolnosti ohroženého obyvatelstva. Účelem tohoto
sdělení je využít zkušenosti z těchto iniciativ ke zlepšení efektivity pomoci, kterou EU přispívá ke snižování zranitelnosti v rozvojových
zemích s vysokou mírou pravděpodobnosti výskytu katastrof zařazením zranitelnosti jako ústředního cíle. Dalším účelem tohoto sdělení je
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přispět k mezinárodní diskusi o zlepšování zajišťování potravin a odolnosti v širším kontextu, zejména v rámci G8, G20, Výboru pro
celosvětové zajišťování potravin, iniciativy zaměřené na zlepšení stavu výživy (Scaling up Nutrition, SUN), jednání o úmluvách z Ria a
globální aliance pro oblast Afrického rohu.
14616/12

KOM(2012) 586
v konečném znění

Sdělení Komise Evropskému
parlamentu a Radě - přístup EU ke
zvyšování odolnosti: poučení z krizí
v oblasti zajišťování potravin

03.10.2012 08.10.2012

Sdělení Komise - Strategie rozšíření a hlavní výzvy v letech 2012 - 2013
Sdělení hodnotí současný stav politiky rozšiřování EU. Na základě podrobných analýz kandidátských zemí obsažených v doprovodných
dokumentech vypočítává, čeho jednotlivé země dosáhly při přípravě na členství, a odhaduje jejich výhled pro následující roky, který
doprovází výčtem doporučení.
Ke zmiňované problematice Komise zpracovala doprovodné pracovní dokumenty SWD(2012) 331 final, SWD(2012) 332 final, SWD(2012)
333 final, SWD(2012) 334 final, SWD(2012) 335 final, SWD(2012) 336 final, SWD(2012) 337 final.
14853/12

COM(2012) 600
final

Sdělení Komise Evropskému
parlamentu a Radě - Strategie
rozšíření a hlavní výzvy v letech
2012 - 2013

COMMUNICATION FROM THE
10.10.2012
COMMISSION TO THE EUROPEAN
PARLIAMENT AND THE COUNCIL
Enlargement Strategy and Main
Challenges 2012-2013

12.10.2012

Sdělení Komise o hlavních zjištěních souhrnné monitorovací zprávy o stavu připravenosti Chorvatska na členství v EU
Komise ve Sdělení potvrzuje své předchozí hodnocení, že Chorvatsko nadále plní politická kritéria. Chorvatsko musí i nadále vyvíjet úsilí
při posilování právního státu, a to zlepšováním veřejné správy a justice a bojem proti korupci a organizované trestné činnosti. Pokud jde o
hospodářská kritéria, je Chorvatsko podle zjištění Komise fungujícím tržním hospodářstvím. Důrazné provádění neodkladně nezbytných
strukturálních reforem by mělo Chorvatsku umožnit vypořádat se s konkurenčními tlaky a tržními silami v rámci Unie, a to v krátkodobém
horizontu. Komise shledala, že Chorvatsko nadále dosahovalo pokroku v přijímání a provádění právních předpisů EU a nyní dokončuje
harmonizaci s acquis. Komise určila oblasti, u nichž je nezbytné další úsilí, a omezený počet problémových oblastí, u nichž se vyžaduje
zvýšené úsilí. Tyto oblasti se týkají zejména: 1) přípravy budoucích strukturálních fondů EU, aby se zajistilo jejich řádné řízení; 2)
restrukturalizace odvětví chorvatských loděnic; 3) posílení právního státu prostřednictvím pokračujícího provádění závazků Chorvatska
dále zlepšit veřejnou správu a soudnictví; 4) prevence korupce a boje proti ní, jakož i 5) správy vnějších hranic. Aniž je dotčena důležitost
řešení všech otázek zdůrazněných v komplexní kontrolní zprávě, Komise se domnívá, že zvláštní pozornost by mělo Chorvatsko věnovat v
nadcházejících měsících specifickým opatřením v oblasti politiky hospodářské soutěže, soudnictví a základních práv, jakož i svobody,
bezpečnosti a práva (např. podepsat smlouvy o privatizaci loděnic Brodosplit a přijmout nezbytná rozhodnutí, která by přinesla schůdné
řešení pro loděnice 3.Maj a Brodotrogir tak, aby byla dokončena restrukturalizace chorvatského loďařského průmyslu, dokončit výstavbu
hraničních přechodů v neumském koridoru, dosáhnout stanoveného cíle v oblasti náboru pracovníků pro pohraniční policii na rok 2012).
Chorvatsko by navíc mělo věnovat zvláštní pozornost oblasti rozvoje zemědělství a venkova, aby bylo dokončeno sbližování právních
předpisů o přímých platbách a akreditace platební agentury pro přímé platby nejpozději koncem roku 2012. Vzhledem k nedávné podstatné
3
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restrukturalizaci veřejné správy a s přihlédnutím k dalším povinnostem spojeným s členstvím v EU by Chorvatsko mělo podle doporučení
Komise co nejdříve vyřešit omezení kapacity správních orgánů, uvedená v souhrnné monitorovací zprávě, a zajistit, aby nebylo ovlivněno
dokončení příprav na členství v EU. Chorvatské orgány by měly přijmout veškerá nezbytná opatření, aby zajistily, že země bude plně
připravena na členství ke dni 1. července 2013. To zahrnuje úplný překlad acquis včas před přistoupením.
S cílem pomoci Chorvatsku s přípravou na koordinaci hospodářské politiky v EU se Chorvatsko na neformálním základě zúčastní
evropského semestru 2013.
Závěrečnou zprávu o připravenosti Chorvatska na přistoupení předloží Komise na jaře roku 2013.
Ke zmiňované problematice Komise zpracovala doprovodný pracovní dokument SWD(2012) 338 final.
14854/12

KOM(2012) 601
v konečném znění

Sdělení Komise Evropskému
parlamentu a Radě o hlavních
zjištěních souhrnné monitorovací
zprávy o stavu připravenosti
Chorvatska na členství v EU

10.10.2012 16.10.2012

Sdělení Komise o studii proveditelnosti, pokud jde o dohodu o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Kosovem
Kosovo je v současnosti jedinou zemí západního Balkánu, jež zatím nemá smluvně upravené vztahy s EU a neprofituje z uvolnění
vízového režimu. V oblasti obchodu se opírá o autonomní obchodní opatření EU.
Evropská komise ve své studii proveditelnosti dochází k závěru, že z právního hlediska nic nebrání tomu, aby EU dohodu o stabilizaci a
přidružení podle článků 217 a 218 SFEU s Kosovem uzavřela. Při uzavírání této dohody je podle názoru Komise možné respektovat
postoje členských států ke statusu Kosova. Kosovo podle zjištění Komise zavedlo pevný institucionální a právní rámec potřebný pro
demokratickou správu věcí veřejných a ochranu lidských práv všech menšin žijících v Kosovu i práv vracejících se vysídlených osob.
Základním institucionálním a právním rámcem je zajištěn právní stát. V právních předpisech je pevně zaručena nezávislost soudnictví.
Základní soudní instituce začaly plnit svou úlohu. Z velké části je zaveden právní rámec nezbytný pro stabilní a profesionální veřejnou
správu. Kosovo rovněž provedlo úvodní zásadní reformy s cílem vytvořit fungující tržní hospodářství. Uplatňuje liberální obchodní politiku a
celkově je velmi otevřenou ekonomikou s nízkým počtem obchodních omezení. Jedním z hlavních problémů kosovské ekonomiky je velmi
vysoká míra nezaměstnanosti. Účastí na dialogu zprostředkovávaném EU prokazuje Kosovo svůj závazek k regionální spolupráci a
stabilitě. Kosovo navázalo dobré vztahy s většinou svých sousedů. Účastní se některých regionálních fór a předsedalo zóně CEFTA.
Situace na severu Kosova však zůstává i nadále problematická.
Komise navrhne směrnice pro jednání o této dohodě poté, co Kosovo přijme ve studii vyjmenovaná opatření.
Ke zmiňované problematice Komise zpracovala doprovodný pracovní dokument SWD(2012) 339 final.
14864/12

KOM(2012) 602
v konečném znění

Sdělení Komise Evropskému
parlamentu a Radě o studii
proveditelnosti, pokud jde o dohodu
o stabilizaci a přidružení mezi
Evropskou unií a Kosovem

Sdělení Komise - Inteligentní města a obce - evropské inovační partnerství
4

10.10.2012 17.10.2012

Rada EU – kód Evropská komise Interinstitudokumentu
číslo vydaného cionální kód
dokumentu COM dokumentu

Český název dokumentu

Původní název dokumentu

Datum
Usnesení
Datum
doručení
VEZ
vydání
do
PSP
ČR
dokumentu

Záměrem sdělení Komise představujícího iniciativu pro inteligentní města a obce je rychlejší zavedení inovačních technologií,
organizačních a hospodářských řešení vedoucích k výraznému nárůstu účinnosti zdrojů a energie, zlepšení udržitelnosti městské dopravy
a snížení emisí skleníkových plynů v městských oblastech. Podle sdělení by inteligentní městské technologie mohly přispět k udržitelnému
rozvoji evropských měst, přičemž by mohly být prospěšné také pro obyvatele v nich žijící. V současné době až 68 % obyvatel Evropské
unie žije v městských oblastech, přičemž nadále dochází ke zvyšování tohoto podílu. V druhé příloze k tomuto sdělení jsou obsažena
průřezová témata Iniciativy pro inteligentní města a obce. Jedná se například o problematiku inteligentních budov a čtvrtí, udržitelné
městské mobility nebo inteligentní a udržitelné digitální infrastruktury.
14657/12

C(2012) 4701
v konečném znění

Sdělení Komise - Inteligentní města
a obce - evropské inovační
partnerství

10.07.2012 08.10.2012

Sdělení Komise - Druhý regulační přezkum týkající se nanomateriálů
Předložené sdělení navazuje na sdělení Komise o regulačních aspektech nanomateriálů z roku 2008 [KOM(2008) 366]. Jeho součástí je
hodnocení přiměřenosti a provádění právních předpisů EU týkajících se nanomateriálů, nástin následných opatření a odpovědi na otázky
vznesené Evropským parlamentem, Radou a Evropským hospodářským a sociálním výborem.
Sdělení věcně doplňuje pracovní dokument útvarů Komise o druzích nanomateriálů a jejich využití, včetně bezpečnostních aspektů, který
přináší odpovědi na obavy vyjádřené Evropským parlamentem, že přístup Komise k nanomateriálům je poznamenán nedostatkem
informací o využití a bezpečnosti nanomateriálů, které jsou již na trhu. Zmíněný pracovní dokument obsahuje podrobné informace týkající
se definice nanomateriálů, trhů s nanomateriály, využití nanomateriálů, jejich přínosu, zdravotních a bezpečnostních aspektů, posouzení
rizik a obsahuje rovněž informace a databáze o nanomateriálech.
Ke zmiňované problematice Komise zpracovala doprovodný pracovní dokument SWD(2012) 288 final.
14869/12

KOM(2012) 572
v konečném znění

Sdělení Komise Evropskému
parlamentu, Radě a Evropskému
hospodářskému a sociálnímu
výboru - Druhý regulační přezkum
týkající se nanomateriálů
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