Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2019
8. volební období
271.

USNESENÍ
výboru pro evropské záležitosti
z 39. schůze
ze dne 11. prosince 2019
k výběru z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru
pro evropské záležitosti v období 24. října - 4. prosince 2019
________________________________________________________________________________
Výbor pro evropské záležitosti po vyslechnutí informace předsedy výboru Ondřeje Benešíka
k aktům a dokumentům EU zaslaným vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro
evropské záležitosti v období 24. října - 4. prosince 2019
I.

1) s e u s n á š í p r o j e d n a t následující dokument EU, který je obsažen v příloze č.
I tohoto usnesení:
13721/19, COM(2019) 566 final
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění směrnice 2009/31/ES
o geologickém ukládání oxidu uhličitého
/postoupeno dne 5. 11. 2019/,
2) u r č u j e k tomuto návrhu zpravodaje posl. Jiřího Kobzu


II.

postupuje ve smyslu § 109a odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké
sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, následující dokumenty EU k p r o j e d n á n í
těmto výborům:
Výbor pro životní prostředí:

13717/19, COM(2019) 557 final
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Zpráva o fungování evropského
trhu s uhlíkem
/postoupeno dne 20. 11. 2019/

III.

p o s t u p u j e následující dokumenty EU pro informaci těmto výborům:
Výbor pro životní prostředí:

13711/19, COM(2019) 559 final
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Vytváření předpokladů pro
zvýšení dlouhodobých ambicí - Zpráva o pokroku EU při provádění opatření
v oblasti klimatu za rok 2019
/postoupeno dne 11. 11. 2019/
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IV.

b e r e b e z p r o j e d n á n í n a v ě d o m í návrhy aktů a dokumentů EU, které jsou
obsaženy v příloze č. II tohoto usnesení.

František Kopřiva v. r.
ověřovatel výboru

Ondřej Veselý v. r.
místopředseda výboru
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Příloha č. I k usnesení VEZ č. 271

Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti
v období 24. října – 4. prosince 2019

Rada EU –
kód
dokumentu
13721/19

Evropská komise
číslo vydaného
dokumentu COM
COM(2019) 566 final

Interinstitucionální kód
dokumentu

Český název dokumentu

Zpráva Komise Evropskému
parlamentu a Radě o provádění
směrnice 2009/31/ES
o geologickém ukládání oxidu
uhličitého

Původní název dokumentu

Datum
Usnesení
Datum
doručení
VEZ
vydání
dokumentu do PSP ČR
4. 11. 2019 5. 11. 2019
271

Příloha č. II k usnesení VEZ č. 271

Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti
v období 24. října – 4. prosince 2019

Rada EU –
Evropská komise
Interinstitukód
číslo vydaného
cionální kód
dokumentu
dokumentu COM
dokumentu
13997/19
COM(2019) 547 final 2019/0239(NLE)

14086/19

14698/19

Český název dokumentu

Návrh prováděcího rozhodnutí
Rady o změně rozhodnutí
2007/884/ES, kterým se
Spojenému království povoluje
nadále používat opatření
odchylující se od čl. 26 odst. 1
písm. a) a článků 168 a 169
směrnice 2006/112/ES
o společném systému daně
z přidané hodnoty
COM(2019) 583 final 2019/0256(NLE) Návrh prováděcího rozhodnutí
Rady, kterým se Španělsku
a Francii povoluje uplatňovat
zvláštní opatření odchylující se
od článku 5 směrnice
2006/112/ES o společném
systému daně z přidané
hodnoty
COM(2019) 618 final 2019/0271(NLE) Návrh prováděcího rozhodnutí
Rady, kterým se mění

Původní název dokumentu

Datum
Usnesení
Datum
doručení
VEZ
vydání
dokumentu do PSP ČR
12. 11. 2019 12. 11. 2019
271

19. 11. 2019 20. 11. 2019

271

29. 11. 2019 29. 11. 2019

271

Rada EU –
kód
dokumentu

13708/19

14274/19

14426/19

Evropská komise
číslo vydaného
dokumentu COM

Interinstitucionální kód
dokumentu

Český název dokumentu

prováděcí rozhodnutí
2013/677/EU, kterým se
Lucembursku povoluje zavést
zvláštní opatření odchylující se
od článku 285 směrnice
2006/112/ES o společném
systému daně z přidané
hodnoty
COM(2019) 576 final
Doporučení pro rozhodnutí
Rady, kterým se Evropská
komise zmocňuje k zahájení
jednání o dohodě o spolupráci
a vzájemné správní pomoci
v celních otázkách (CCMAA)
s Běloruskem
COM(2019) 596 final 2019/0264(NLE) Návrh nařízení Rady, kterým se
mění nařízení (EU)
č. 1388/2013 o otevření
a způsobu správy autonomních
celních kvót Unie pro některé
zemědělské produkty
a průmyslové výrobky
COM(2019) 599 final 2019/0265(NLE) Návrh nařízení Rady, kterým se
mění nařízení (EU)
č. 1387/2013 o pozastavení
všeobecných cel společného
celního sazebníku pro určité
zemědělské produkty
a průmyslové výrobky

Původní název dokumentu

Datum
Datum
doručení
vydání
dokumentu do PSP ČR

Usnesení
VEZ

4. 11. 2019 5. 11. 2019

271

19. 11. 2019 19. 11. 2019

271

21. 11. 2019 21. 11. 2019

271

Rada EU –
Evropská komise
kód
číslo vydaného
dokumentu
dokumentu COM
14670/19
COM(2019) 608 final

13643/19

13644/19

Interinstitucionální kód
dokumentu

Český název dokumentu

Doporučení pro rozhodnutí
Rady o aktualizaci směrnic pro
jednání o dohodách
o hospodářském partnerství
s africkými, karibskými
a tichomořskými zeměmi
a regiony (AKT)
COM(2019) 581 final 2019/0254(COD) Návrh nařízení Evropského
parlamentu a Rady, kterým se
stanoví přechodná ustanovení
o podpoře z Evropského
zemědělského fondu pro rozvoj
venkova (EZFRV)
a z Evropského zemědělského
záručního fondu (EZZF) v roce
2021 a kterým se mění nařízení
(EU) č. 228/2013, (EU)
č. 229/2013 a (EU)
č. 1308/2013, pokud jde
o zdroje a jejich rozdělení
v roce 2021, a kterým se mění
nařízení (EU) č. 1305/2013,
(EU) č. 1306/2013 a (EU)
č. 1307/2013, pokud jde
o jejich zdroje a použití v roce
2021
COM(2019) 580 final 2019/0253(COD) Návrh nařízení Evropského
parlamentu a Rady, kterým se
mění nařízení (EU)

Původní název dokumentu

Datum
Usnesení
Datum
doručení
VEZ
vydání
do
PSP
ČR
dokumentu
28. 11. 2019 2. 12. 2019
271

11. 11. 2019 15. 11. 2019

271

11. 11. 2019 12. 11. 2019

271

Rada EU –
kód
dokumentu

13739/19

14217/19

13438/19

13679/19

Evropská komise
číslo vydaného
dokumentu COM

Interinstitucionální kód
dokumentu

Český název dokumentu

č. 1306/2013, pokud jde
o finanční kázeň počínaje
rozpočtovým rokem 2021,
a nařízení (EU) č. 1307/2013,
pokud jde o flexibilitu mezi
pilíři ve vztahu ke
kalendářnímu roku 2020
COM(2019) 567 final 2019/0247(NLE) Návrh rozhodnutí Rady
o postoji, který má být zaujat
jménem Evropské unie v Radě
členů Mezinárodní rady pro
olivy v souvislosti
s obchodními normami pro
olivové oleje a olivové oleje
z pokrutin
COM(2019) 595
Doporučení pro rozhodnutí
Rady zmocňující k zahájení
jednání o změně Mezinárodní
dohody o cukru z roku 1992
COM(2019) 483 final 2019/0235(NLE) Návrh nařízení Rady, kterým se
pro rok 2020 stanoví rybolovná
práva ve vodách Unie
a rybolovná práva, jimiž
disponují rybářská plavidla
Unie v některých vodách mimo
Unii, pro některé rybí populace
a skupiny rybích populací
COM(2019) 564 final 2019/0246(COD) Návrh nařízení Evropského
parlamentu a Rady, kterým se

Původní název dokumentu

Datum
Datum
doručení
vydání
dokumentu do PSP ČR

Usnesení
VEZ

4. 11. 2019 6. 11. 2019

271

18. 11. 2019 19. 11. 2019

271

24. 10. 2019 25. 10. 2019

271

31. 10. 2019 7. 11. 2019

271

Rada EU –
kód
dokumentu

14710/19

13999/19

Evropská komise
číslo vydaného
dokumentu COM

Interinstitucionální kód
dokumentu

Český název dokumentu

mění nařízení (EU) 2016/1139,
pokud jde o zavedení stropů
kapacity pro tresku obecnou
ve východní části Baltského
moře, sběr dat a kontrolní
opatření v Baltském moři,
a nařízení (EU) č. 508/2014,
pokud jde o trvalé ukončení
rybolovu týkající se plavidel
lovících tresku obecnou
ve východní části Baltského
moře
COM(2019) 619 final 2019/0272(COD) Návrh nařízení Evropského
parlamentu a Rady, kterým se
zavádí víceletý plán řízení
populace tuňáka obecného
ve východním Atlantiku
a Středozemním moři, mění
nařízení (ES) č. 1936/2001,
(EU) 2017/2107 a (EU)
2019/883 a zrušuje nařízení
(EU) 2016/1627
COM(2019) 450 final 2019/0250(NLE) Návrh prováděcího rozhodnutí
Rady, kterým se stanoví
doporučení týkající se řešení
nedostatků zjištěných v roce
2019 při hodnocení toho, jak
Česká republika uplatňuje
schengenské acquis v oblasti

Původní název dokumentu

Datum
Datum
doručení
vydání
dokumentu do PSP ČR

Usnesení
VEZ

29. 11. 2019 2. 12. 2019

271

11. 11. 2019 12. 11. 2019

271

Rada EU –
kód
dokumentu
14113/19

13892/19

13687/19

Evropská komise
číslo vydaného
dokumentu COM

Interinstitucionální kód
dokumentu

Český název dokumentu

správy vnějších hranic
COM(2019) 940 final 2019/0255(NLE) Návrh prováděcího rozhodnutí
Rady, kterým se stanoví
doporučení týkající se řešení
nedostatků zjištěných v roce
2019 při hodnocení toho, jak
Česká republika uplatňuje
schengenské acquis v oblasti
ochrany údajů
COM(2019) 551 final
Doporučení pro rozhodnutí
Rady o zmocnění k zahájení
jednání o dohodě mezi
Evropskou unií a Novým
Zélandem o výměně osobních
údajů mezi Agenturou
Evropské unie pro spolupráci
v oblasti prosazování práva
(Europol) a novozélandskými
orgány příslušnými pro boj
proti závažné trestné činnosti
a terorismu
COM(2019) 577 final 2019/0249(NLE) Návrh rozhodnutí Rady
o postoji k revizi přílohy 17
(Ochrana před protiprávními
činy) (změna č. 17) Úmluvy
o mezinárodním civilním
letectví, který má být jménem
Evropské unie zaujat
v Mezinárodní organizaci pro

Původní název dokumentu

Datum
Datum
doručení
vydání
dokumentu do PSP ČR

Usnesení
VEZ

13. 11. 2019 15. 11. 2019

271

8. 11. 2019 8. 11. 2019

271

4. 11. 2019 4. 11. 2019

271

Rada EU –
kód
dokumentu

Evropská komise
číslo vydaného
dokumentu COM

Interinstitucionální kód
dokumentu

13811/19

COM(2019) 568 final 2012/0006(NLE)

13813/19

COM(2019) 569 final 2012/0324(NLE)

13815/19

COM(2019) 574 final 2010/0180(NLE)

13816/19

COM(2019) 575 final 2019/0248(NLE)

Český název dokumentu

civilní letectví
Pozměněný návrh rozhodnutí
Rady o uzavření Dohody
o společném leteckém prostoru
mezi Evropskou unií a jejími
členskými státy na straně jedné
a Moldavskou republikou
na straně druhé
Pozměněný návrh rozhodnutí
Rady o uzavření Evropskostředomořské letecké dohody
mezi Evropskou unií a jejími
členskými státy na jedné straně
a vládou Státu Izrael na straně
druhé
Pozměněný návrh rozhodnutí
Rady o uzavření Evropskostředomořské letecké dohody
mezi Evropskou unií a jejími
členskými státy na jedné straně
a Jordánským hášimovským
královstvím na straně druhé
Návrh rozhodnutí Rady
o postoji, který má být jménem
Evropské unie zaujat
v Mezinárodní námořní
organizaci během 31. zasedání
shromáždění imo ve věci přijetí
změn rezoluce A.658(16)

Původní název dokumentu

Datum
Datum
doručení
vydání
dokumentu do PSP ČR

Usnesení
VEZ

6. 11. 2019 6. 11. 2019

271

6. 11. 2019 6. 11. 2019

271

6. 11. 2019 6. 11. 2019

271

6. 11. 2019 6. 11. 2019

271

Rada EU –
kód
dokumentu

14150/19

Evropská komise
číslo vydaného
dokumentu COM

Interinstitucionální kód
dokumentu

Český název dokumentu

o používání odrazek
a reflexních materiálů
u záchranných prostředků
a jejich umisťování na tyto
prostředky, postupů státní
přístavní inspekce z roku 2017
(rezoluce A.1119(30))
a pokynů pro prohlídky v rámci
harmonizovaného systému
prohlídek a vydávání osvědčení
(HSSC) (rezoluce A.1120(30))
COM(2019) 584 final 2019/0257(NLE) Návrh rozhodnutí Rady
o podpisu jménem Evropské
unie a jejích členských států
protokolu, kterým se s ohledem
na přistoupení Chorvatské
republiky k Evropské unii mění
dohoda mezi Spojenými státy
americkými a Evropským
společenstvím a jeho členskými
státy o letecké dopravě
podepsaná ve dnech 25. a 30.
dubna 2007 ve znění protokolu,
kterým se mění dohoda mezi
Spojenými státy americkými
a Evropským společenstvím
a jeho členskými státy o letecké
dopravě podepsaná ve dnech
25. a 30. dubna 2007,
podepsaného Spojenými státy

Původní název dokumentu

Datum
Datum
doručení
vydání
dokumentu do PSP ČR

Usnesení
VEZ

18. 11. 2019 18. 11. 2019

271

Rada EU –
kód
dokumentu

14157/19

14160/19

Evropská komise
číslo vydaného
dokumentu COM

Interinstitucionální kód
dokumentu

Český název dokumentu

americkými a Evropskou unií
a jejími členskými státy dne 24.
června 2010
COM(2019) 587 final 2019/0260(NLE) Návrh rozhodnutí Rady
o postoji, který má být zaujat
jménem Evropské unie
ve smíšeném výboru zřízeném
Dohodou o letecké dopravě
mezi Kanadou a Evropským
společenstvím a jeho členskými
státy
COM(2019) 585 final 2019/0258(NLE) Návrh rozhodnutí Rady
o uzavření jménem Evropské
unie a jejích členských států
protokolu, kterým se s ohledem
na přistoupení Chorvatské
republiky k Evropské unii mění
dohoda mezi Spojenými státy
americkými a Evropským
společenstvím a jeho členskými
státy o letecké dopravě
podepsaná ve dnech 25. a 30.
dubna 2007 ve znění protokolu,
kterým se mění dohoda mezi
Spojenými státy americkými
a Evropským společenstvím
a jeho členskými státy o letecké
dopravě podepsaná ve dnech
25. a 30. dubna 2007,

Původní název dokumentu

Datum
Datum
doručení
vydání
dokumentu do PSP ČR

Usnesení
VEZ

14. 11. 2019 18. 11. 2019

271

18. 11. 2019 18. 11. 2019

271

Rada EU –
kód
dokumentu

14214/19

14216/19

Evropská komise
číslo vydaného
dokumentu COM

Interinstitucionální kód
dokumentu

Český název dokumentu

podepsaného Spojenými státy
americkými a Evropskou unií
a jejími členskými státy dne 24.
června 2010
COM(2019) 588 final 2019/0261(NLE) Návrh rozhodnutí Rady
o uzavření jménem Evropské
unie a jejích členských států
protokolu, kterým se s ohledem
na přistoupení Chorvatské
republiky k Evropské unii mění
dohoda mezi Spojenými státy
americkými na jedné straně,
Evropskou unií a jejími
členskými státy na straně
druhé, Islandem na straně třetí
a Norským královstvím
na straně čtvrté o letecké
dopravě podepsaná ve dnech
16. a 21. června 2011
COM(2019) 586 final 2019/0259(NLE) Návrh rozhodnutí Rady
o podpisu jménem Evropské
unie a jejích členských států
protokolu, kterým se s ohledem
na přistoupení Chorvatské
republiky k Evropské unii mění
dohoda mezi Spojenými státy
americkými na jedné straně,
Evropskou unií a jejími
členskými státy na straně

Původní název dokumentu

Datum
Datum
doručení
vydání
dokumentu do PSP ČR

Usnesení
VEZ

18. 11. 2019 19. 11. 2019

271

18. 11. 2019 19. 11. 2019

271

Rada EU –
kód
dokumentu

14219/19

14221/19

Evropská komise
číslo vydaného
dokumentu COM

Interinstitucionální kód
dokumentu

Český název dokumentu

druhé, Islandem na straně třetí
a Norským královstvím
na straně čtvrté o letecké
dopravě podepsaná ve dnech
16. a 21. června 2011
COM(2019) 589 final 2019/0262(NLE) Návrh rozhodnutí Rady
o podpisu jménem Evropské
unie a jejích členských států
protokolu, kterým se s ohledem
na přistoupení Chorvatské
republiky k Evropské unii mění
doplňková dohoda mezi
Evropskou unií a jejími
členskými státy na jedné straně,
Islandem na straně druhé
a Norským královstvím
na straně třetí o provádění
dohody mezi Spojenými státy
americkými na jedné straně,
Evropskou unií a jejími
členskými státy na straně
druhé, Islandem na straně třetí
a Norským královstvím
na straně čtvrté o letecké
dopravě podepsané ve dnech
16. a 21. června 2011
COM(2019) 590 final 2019/0263(NLE) Návrh rozhodnutí Rady
o uzavření jménem Evropské
unie a jejích členských států

Původní název dokumentu

Datum
Datum
doručení
vydání
dokumentu do PSP ČR

Usnesení
VEZ

18. 11. 2019 18. 11. 2019

271

18. 11. 2019 19. 11. 2019

271

Rada EU –
kód
dokumentu

14252/19

Evropská komise
číslo vydaného
dokumentu COM

COM(2019) 622 final

Interinstitucionální kód
dokumentu

Český název dokumentu

protokolu, kterým se s ohledem
na přistoupení Chorvatské
republiky k Evropské unii mění
doplňková dohoda mezi
Evropskou unií a jejími
členskými státy na jedné straně,
Islandem na straně druhé
a Norským královstvím
na straně třetí o provádění
dohody mezi Spojenými státy
americkými na jedné straně,
Evropskou unií a jejími
členskými státy na straně
druhé, Islandem na straně třetí
a Norským královstvím
na straně čtvrté o letecké
dopravě podepsané ve dnech
16. a 21. června 2011
Doporučení pro rozhodnutí
Rady o zmocnění k zahájení
jednání o změně Protokolu
k dohodě o mezinárodní
příležitostné přepravě
cestujících autokary a autobusy
(dohoda Interbus), který se týká
mezinárodní linkové a zvláštní
linkové přepravy cestujících
autokary a autobusy,
a Protokolu, kterým se mění
dohoda o mezinárodní

Původní název dokumentu

Datum
Datum
doručení
vydání
dokumentu do PSP ČR

Usnesení
VEZ

29. 11. 2019 2. 12. 2019

271

Rada EU –
kód
dokumentu

13463/19

14346/19

13470/19

Evropská komise
číslo vydaného
dokumentu COM

Interinstitucionální kód
dokumentu

Český název dokumentu

příležitostné přepravě
cestujících autokary a autobusy
(dohoda Interbus) rozšířením
možnosti přistoupení
na Marocké království
COM(2019) 550 final 2019/0242(NLE) Návrh rozhodnutí Rady
o postoji, který má Evropská
unie zaujmout ve Výboru
velvyslanců AKT-EU k přijetí
rozhodnutí přijmout přechodná
opatření podle čl. 95 odst. 4
dohody o partnerství AKT-EU
COM(2019) 607 final 2019/0269(NLE) Návrh rozhodnutí Rady
o postoji, který má být zaujat
jménem Evropské unie v Radě
ministrů Energetického
společenství a ve stálé skupině
na vysoké úrovni
Energetického společenství
(Kišiněv, 12. a 13. prosince
2019)
COM(2019) 494 final 2019/0241(NLE) Návrh rozhodnutí Rady
o postoji, který má být zaujat
jménem Evropské unie
na třicátém devátém zasedání
stálého výboru Úmluvy
o ochraně evropských planě
rostoucích rostlin, volně
žijících živočichů a přírodních

Původní název dokumentu

Datum
Datum
doručení
vydání
dokumentu do PSP ČR

Usnesení
VEZ

25. 10. 2019 25. 10. 2019

271

19. 11. 2019 3. 12. 2019

271

25. 10. 2019 28. 10. 2019

271

Rada EU –
kód
dokumentu

Evropská komise
číslo vydaného
dokumentu COM

13433/19

COM(2019) 484 final

14759/19

COM(2019) 617 final

14814/19

COM(2019) 601 final

13764/19

COM(2019) 562 final

Interinstitucionální kód
dokumentu

Český název dokumentu

stanovišť, pokud jde o změny
příloh II a III uvedené úmluvy
Zpráva Komise Evropskému
parlamentu a Radě o zárukách
krytých souhrnným rozpočtem
- stav k 31. prosinci 2018
Zpráva Komise Evropskému
parlamentu a Radě o údajích
týkajících se rozpočtových
dopadů každoroční aktualizace
odměn a důchodů úředníků
a ostatních zaměstnanců
Evropské unie a koeficientů
použitelných na tyto odměny
a důchody v roce 2019
Zpráva Komise Evropskému
parlamentu a Radě - Devátá
zpráva Komise o fungování
systému kontroly tradičních
vlastních zdrojů (2016–2018)
(čl. 6 odst. 3 nařízení Rady
(ES, Euratom) č. 608/2014 ze
dne 26. května 2014)
Zpráva Komise Evropskému
parlamentu a Radě o provádění
nařízení (ES) č. 428/2009,
kterým se zavádí režim
Společenství pro kontrolu
vývozu, přepravy,

Původní název dokumentu

Datum
Datum
doručení
vydání
dokumentu do PSP ČR

Usnesení
VEZ

24. 10. 2019 24. 10. 2019

271

2. 12. 2019 3. 12. 2019

271

3. 12. 2019 4. 12. 2019

271

5. 11. 2019 6. 11. 2019

271

Rada EU –
kód
dokumentu

Evropská komise
číslo vydaného
dokumentu COM

14348/19

COM(2019) 597 final

14425/19

COM(2019) 591 final

Interinstitucionální kód
dokumentu

Český název dokumentu

zprostředkování a tranzitu
zboží dvojího užití, včetně
zprávy o výkonu pravomoci
přijímat akty v přenesené
pravomoci svěřené Komisi
podle nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU)
č. 599/2014 ze dne 16. dubna
2014, kterým se mění nařízení
Rady (ES) č. 428/2009, kterým
se zavádí režim Společenství
pro kontrolu vývozu, přepravy,
zprostředkování a tranzitu
zboží dvojího užití
Zpráva Komise Evropskému
parlamentu a Radě o provádění
nařízení (EU) č. 912/2014
o finanční odpovědnosti
v souvislosti s řešením sporů
mezi investorem a státem
v souladu s mezinárodními
dohodami, jichž je Evropská
unie stranou
Zpráva Komise Evropskému
parlamentu a Radě
o zkušenostech členských států
a Evropské agentury pro léčivé
přípravky se seznamem
humánních léčivých přípravků

Původní název dokumentu

Datum
Datum
doručení
vydání
dokumentu do PSP ČR

Usnesení
VEZ

19. 11. 2019 20. 11. 2019

271

21. 11. 2019 22. 11. 2019

271

Rada EU –
kód
dokumentu

Evropská komise
číslo vydaného
dokumentu COM

13396/19

COM(2019) 497 final

13682/19

COM(2019) 552 final

14811/19

COM(2019) 598 final

13425/19

COM(2019) 468 final

13434/19

COM(2019) 800 final

Interinstitucionální kód
dokumentu

Český název dokumentu

podléhajících dalšímu
sledování
Sdělení Komise Evropskému
parlamentu a Radě o ověření
plného uplatňování
schengenského acquis
Chorvatskem
Sdělení Komise Evropskému
parlamentu, Evropské radě
a Radě - Dvacátá zpráva
o pokroku na cestě k účinné
a skutečné bezpečnostní unii
Zpráva Komise Evropskému
parlamentu a Radě o výkonu
pravomoci přijímat akty
v přenesené pravomoci svěřené
Komisi podle směrnice
Evropského parlamentu a Rady
2014/94/EU ze dne 22. října
2014 o zavádění infrastruktury
pro alternativní paliva
Zpráva Komise Radě
a Evropskému parlamentu Průběžné hodnocení programu
pro konkurenceschopnost
podniků a malých a středních
podniků
Zpráva Komise Evropskému
parlamentu a Radě

Původní název dokumentu

Datum
Datum
doručení
vydání
dokumentu do PSP ČR

Usnesení
VEZ

23. 10. 2019 11. 11. 2019

271

31. 10. 2019 21. 11. 2019

271

3. 12. 2019 4. 12. 2019

271

24. 10. 2019 24. 10. 2019

271

24. 10. 2019 25. 10. 2019

271

Rada EU –
kód
dokumentu

Evropská komise
číslo vydaného
dokumentu COM

13548/19

COM(2019) 486 final

13889/19

COM(2019) 490 final

14000/19

COM(2019) 549 final

Interinstitucionální kód
dokumentu

Český název dokumentu

o výsledcích hodnocení
důležitosti úkolů stanovených
v čl. 31 odst. 4, které jsou
financovány Unií, podle čl. 34
odst. 2 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU)
č. 305/2011 ze dne 9. března
2011, kterým se stanoví
harmonizované podmínky pro
uvádění stavebních výrobků
na trh a kterým se zrušuje
směrnice Rady 89/106/EHS
Sdělení Komise Evropskému
parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu
výboru a Výboru regionů Roční pracovní program Unie
pro oblast evropské
normalizace na rok 2020
Zpráva Komise Evropskému
parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu
výboru a Výboru regionů
o hodnocení v polovině období
&#8722; program pro
spotřebitele na období
2014&#8722;2020
Zpráva Komise Evropskému
parlamentu a Radě o činnosti

Původní název dokumentu

Datum
Datum
doručení
vydání
dokumentu do PSP ČR

Usnesení
VEZ

28. 10. 2019 28. 10. 2019

271

7. 11. 2019 8. 11. 2019

271

11. 11. 2019 12. 11. 2019

271

Rada EU –
kód
dokumentu

Evropská komise
číslo vydaného
dokumentu COM

14585/19

COM(2019) 604 final

13702/19

COM(2019) 561 final

13711/19

COM(2019) 559 final

13858/19

COM(2019) 565 final

Interinstitucionální kód
dokumentu

Český název dokumentu

Nadace pro IFRS, skupiny
EFRAG a rady PIOB v roce
2018 a o výsledcích programu
Unie
Zpráva Komise Evropskému
parlamentu a Radě - Výroční
zpráva z roku 2019 o provádění
nástrojů Evropské unie pro
financování vnější činnosti
v roce 2018
Zpráva Komise Evropskému
parlamentu a Radě - Jakost
benzinu a motorové nafty
používaných v silniční dopravě
v Evropské unii (Zpráva za rok
2017)
Zpráva Komise Evropskému
parlamentu a Radě - Vytváření
předpokladů pro zvýšení
dlouhodobých ambicí - Zpráva
o pokroku EU při provádění
opatření v oblasti klimatu za
rok 2019
Zpráva Komise Evropskému
parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu
výboru a Výboru regionů
o provádění doporučení Rady
o podpoře zdraví upevňující

Původní název dokumentu

Datum
Datum
doručení
vydání
dokumentu do PSP ČR

Usnesení
VEZ

27. 11. 2019 27. 11. 2019

271

4. 11. 2019 5. 11. 2019

271

4. 11. 2019 11. 11. 2019

271

7. 11. 2019 7. 11. 2019

271

Rada EU –
kód
dokumentu

13914/19

13596/19

14747/19

13660/19

13760/19

Evropská komise
číslo vydaného
dokumentu COM

Interinstitucionální kód
dokumentu

Český název dokumentu

tělesné aktivity ve všech
odvětvích
COM(2019) 548 final
Zpráva Komise Evropskému
parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu
výboru a Výboru regionů
o provádění, výsledcích
a celkovém hodnocení
Evropského roku kulturního
dědictví 2018
COM(2019) 546 final
Zpráva Komise Evropskému
parlamentu a Radě hodnotící
konzistentnost přístupů
členských států při určování
provozovatelů základních
služeb v souladu s čl. 23 odst. 1
směrnice 2016/1148/EU
o bezpečnosti sítí
a informačních systémů
COM(2019) 616 final
Zpráva Komise Evropskému
parlamentu a Radě o přezkumu
trhu s roamingem
COM(2019) 563 final 2019/0245(NLE) Návrh rozhodnutí Rady
o postoji, který má být zaujat
jménem Evropské unie
v Generální radě Světové
obchodní organizace
COM(2019) 556 final 2019/0244(NLE) Návrh rozhodnutí Rady
o postoji, který má být zaujat

Původní název dokumentu

Datum
Datum
doručení
vydání
dokumentu do PSP ČR

Usnesení
VEZ

8. 11. 2019 8. 11. 2019

271

29. 10. 2019 30. 10. 2019

271

2. 12. 2019 2. 12. 2019

271

30. 10. 2019 31. 10. 2019

271

5. 11. 2019 6. 11. 2019

271

Rada EU –
kód
dokumentu

14609/19

14732/19

Evropská komise
číslo vydaného
dokumentu COM

Interinstitucionální kód
dokumentu

Český název dokumentu

jménem Evropské unie
ve Společném výboru pro
provádění dohody (SVPD)
zřízeném podle článku 18
dobrovolné dohody
o partnerství mezi Evropskou
unií a Vietnamskou
socialistickou republikou
o prosazování práva, správě
a obchodu v oblasti lesnictví,
pokud jde o přijetí jeho
jednacího řádu
COM(2019) 606 final 2019/0268(NLE) Návrh rozhodnutí Rady
o postoji, který má být zaujat
jménem Evropské unie
ve Výboru pro přidružení
ve složení pro obchod
COM(2019) 614 final 2019/0270(NLE) Návrh rozhodnutí Rady
o postoji, který má být zaujat
jménem Evropské unie
ve Smíšeném výboru CETA
k přijetí seznamu rozhodců
podle článku 29.8 dohody

Původní název dokumentu

Datum
Datum
doručení
vydání
dokumentu do PSP ČR

Usnesení
VEZ

27. 11. 2019 27. 11. 2019

271

29. 11. 2019 2. 12. 2019

271

