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Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na 63. zasedání Komise pro narkotika, pokud jde o zařazení látek na seznamy k
Jednotné Úmluvě o omamných látkách z roku 1961 ve znění protokolu z roku 1972 a k Úmluvě o psychotropních látkách z roku 1971
Jednotná úmluva o omamných látkách a Úmluva o psychotropních látkách jsou mezinárodními nástroji pro kontrolu a boj proti zneužívání těchto látek. Jejich smluvními stranami
jsou všechny členské státy EU. Problematikou těchto látek se zabývá Komise OSN pro omamné látky, která mimo jiné na základě doporučení Světové zdravotnické organizace
(WHO) pravidelně aktualizuje seznamy dotčených látek připojené k uvedeným úmluvám. Komise předkládá návrhy dvou rozhodnutí, která se týkají postoje EU k doporučením
vydaným WHO ve dnech 24. ledna 2019 a 15. listopadu 2019 ohledně zařazení nových látek na uvedené seznamy. Rozhodnutí o zařazení by měla Komise OSN pro omamné látky
přijmout na svém 63. zasedání, které proběhne ve dnech 2. - 6. března 2020.
Doporučení WHO z 24. ledna 2019 se týkají zařazení šesti nových látek, konkrétně konopí a od něj odvozených látek. Členské státy, které jsou členy komise, by měly jménem Unie
hlasovat proti zařazení těchto látek, případně navrhnout odložení hlasování a vyžádat si další zhodnocení ze strany WHO.
Doporučení WHO z 15. listopadu 2019 se týkají zařazení 12 nových látek. Členské státy, které jsou členy komise, by měly přijetí rozhodnutí o jejich zařazení jménem Unie podpořit.
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Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na 63. zasedání Komise pro narkotika, pokud jde o zařazení látek na seznamy k
Jednotné Úmluvě o omamných látkách z roku 1961 ve znění protokolu z roku 1972 a k Úmluvě o psychotropních látkách z roku 1971
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Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Japonskem o bezpečnosti civilního letectví
Dne 7. března 2016 zmocnila Rada Komisi k zahájení jednání s Japonskem o dohodě o bezpečnosti civilního letectví za účelem usnadnění obchodu a investic mezi Unií a Japonskem
v odvětví výrobků letecké techniky, letadlových částí a zařízení. Rozsah spolupráce stanovený v dohodě zahrnuje i další potenciální oblasti, včetně údržby, licencí pro výkon funkcí
v civilním letectví a odborné přípravy, provozu letadel a dalších souvisejících oblastí. Cílem předkládaných návrhů je schválit podpis, prozatímní provádění a uzavření vyjednané
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.
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Návrh rozhodnutí Rady o podpisu Dohody o bezpečnosti civilního letectví mezi Evropskou unií a Japonskem jménem Evropské unie a o jejím prozatímním
provádění

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut
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Dokumenty informační povahy
Zpráva Komise o činnosti výborů v roce 2018
Komise předkládá každoroční zprávu o činnosti výborů za rok 2018. Pokud jde o právní rámec činnosti výborů, jednání o návrhu na změnu nařízení (EU) č. 182/2011, kterým se
stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí, předloženém Komisí v roce 2017 jsou v současné době
zablokována. Komise, Rada a Evropský parlament úspěšně uzavřely jednání o vymezení hranice mezi akty v přenesené pravomoci a prováděcími akty a konečné znění
vymezovacích kritérií bylo zveřejněno 3. července 2019 v Úředním věstníku. V rozsudku ze dne 13. prosince 2018 Tribunál rozhodl, že mezní hodnoty automobilových emisí
stanovené v příloze základního aktu představují podstatný prvek uvedeného aktu, a Komise je tudíž nemůže změnit prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci. V roce 2018 bylo
za účelem získání zpětné vazby od veřejnosti zveřejněno na internetových stránkách Komise 165 návrhů aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů. V roce 2018 bylo
aktivních 275 výborů, které uskutečnily celkem 620 zasedání a 880 písemných postupů. Výbory přijaly 1 633 stanovisek a 1 456 prováděcích aktů. Odvolací výbor zasedal v roce
2017 šestkrát a projednal 12 návrhů prováděcích aktů v oblastech zdraví a spotřebitelské politiky, přičemž ani v jednom z případů nezaujal žádné stanovisko. V rámci regulativního
postupu s kontrolou bylo přijato 90 opatření, z nichž jedno odmítl Evropský parlament.
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Přezkum oblasti působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 654/2014 ze dne 15. května 2014
V souladu s požadavky nařízení (EU) č. 654/2014 o výkonu práv Unie za účelem uplatňování a prosazování pravidel mezinárodního obchodu předkládá Komise zprávu o přezkumu
oblasti působnosti tohoto nařízení, který byl proveden v červenci 2017 a v červenci 2019 a týkal se možného přijetí opatření obchodní politiky a vývoje v oblasti obchodu službami.
Přestože nařízení bylo dosud použito pouze jednou, pokládá ho Komise za zásadní nástroj pro ochranu ekonomických zájmů EU v případě uvalení překážek obchodu ze strany
třetích zemí. Samotná existence nařízení podle ní prokazuje schopnost Unie hájit svá práva. Kromě toho se nařízení používá až ve velmi pokročilé fázi obchodních sporů, do níž
většina sporů nedospěje. Nařízení bylo použito v roce 2018 v reakci na uvalení cel na dovoz oceli a hliníku Spojenými státy americkými, kdy byla zavedena vyrovnávací opatření ve
formě dodatečných cel na dovoz určitých produktů pocházejících ze Spojených států amerických. Díky využití nařízení byla reakce EU rychlá a účinná. S ohledem na aktuální krizi
týkající se řešení problémů v rámci Světové obchodní organizace a potenciální slabá místa řešení sporů zjištěná při přezkumu v některých mezinárodních obchodních dohodách se
Komise domnívá, že je třeba změnit oblast působnosti nařízení, aby byla zajištěna jeho účinnost i v budoucnu, a za tím účelem předkládá návrh na jeho změnu.
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Report from the Commission to the European Parliament and the Council pursuant to Article 278a of the Union Customs Code, on progress in developing the
electronic systems provided for under the Code - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě podle článku 278a celního kodexu Unie o pokroku při vývoji
elektronických systémů, které požaduje kodex
Nařízení o celním kodexu Unie požaduje od Evropské komise a členských států, aby aktualizovaly existující elektronické systémy, propojily je a zavedly nové systémy za účelem
zajištění plné automatizace celních postupů a formalit. Celkem se jedná o 14 transevropských systémů (z toho tři s podstatnou vnitrostátní složkou, která má být provedena
členskými státy) a tři čistě vnitrostátní systémy. Současně nařízení umožňuje dočasně používat jiné metody výměny a uchovávání informací, dokud nebudou požadované
elektornické systémy plně zprovozněny. Předkládaná zpráva je první zprávou o pokroku dosaženém při vývoji těchto systémů. Z dostupných údajů vyplývá, že vývoj systémů
postupuje a řada z nich již byla plně zprovozněna. Přestože na úrovni členských států je v souvislosti se zprovozňováním zbývajících systémů třeba vyřešit řadu otázek, nebyla
zjištěna žádná rizika, která by kriticky ohrožovala plánované zprovoznění většiny zbývajících systémů podle plánu v období 2020-2025. Na počátek roku 2020 plánuje Komise
přijetí dodatečných opatření na podporu členských států, zejména při zavádění vnitrostátních složek systémů AES (automatizovaný systém vývozu) a NCTS (nový informatizovaný
tranzitní systém), ve formě koordinačního programu a monitorovacího programu pro hodnocení pokroku. Zpráva je doplněna pracovním dokumentem, který obsahuje detailní
informace o vývoji jednotlivých systémů.
15314/19

COM(2019) 629 final
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění včelařských programů
Komise předkládá sedmou zprávu o provádění vnitrostátních včelařských programů členských států podle nařízení o společné organizaci zemědělských trhů za období od 1. srpna
2016 do 31. července 2019. Cílem těchto programů je zlepšit obecné podmínky pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh. EU je spolufinancuje ve výši 50 %. Z
dostupných údajů vyplývá, že počet včelařů mírně vzrostl a v EU je přibližně 17,5 milionu úlů a 650 000 včelařů. V roce 2018 bylo vyprodukováno 280 000 tun medu, a EU se tak
stala druhým největším světovým producentem po Číně. Vlastní produkce však pokrývala v roce 2018 pouze 60 % spotřeby v EU, přičemž hlavními dovozci medu byly Čína a
Ukrajina. Vyvezeno bylo přibližně 21 000 tun medu (7 % celkové produkce EU). Přestože v porovnání s rokem 2015 se zvýšily průměrné výrobní náklady (z 3,21 EUR/kg na 3,90
EUR/kg medu), ceny zůstávají prakticky beze změny - průměrně 6,46 EUR/kg v místě produkce a 3,79 EUR/kg nebaleného medu u velkoobchodníků. Průměrná dovozní cena medu
ze třetích zemí přitom činila v průměru pouze 2,17 EUR/kg. Vnitrostátní včelařské programy na období 2017-2019 přijaly všechny členské státy. Pro každý z těchto roků bylo z
rozpočtu EU k dispozici 36 milionů EUR a míra využití těchto prostředků dosáhla 90 % v roce 2017 a 94 % v roce 2018. V roce 2020 bude na nové programy (2020-2022) k
dispozici 40 milionů EUR a největšími příjemci by měly být Španělsko a Rumunsko (každé přes 5 milionů EUR). ČR by měla obdržet přibližně 1,266 milionu EUR. Z hlediska druhu
opatření byla v letech 2017 a 2018 nejvíce podporována technická pomoc a boj proti škůdcům (v roce 2018 téměř 60 % prostředků). V rámci reformy společné zemědělské politiky
pro období po roce 2020 by měly být včelařské programy nově přesunuty do nařízení o strategických plánech SZP a jejich financování by se mělo zvýšit na 60 milionů EUR ročně.
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění článku 45 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 o informačních opatřeních v
oblasti společné zemědělské politiky
Tato zpráva se týká provádění informačních opatření v oblasti společné zemědělské politiky (SZP) v letech 2017 a 2018. Financovaná informační opatření zahrnují jednak opatření
předložená třetími stranami a spolufinancovaná formou grantů a jednak opatření z podnětu Komise financovaná v plné výši ve formě přímých opatření nebo veřejných zakázek.
Opatření jsou financována z Evropského zemědělského záručního fondu. Rozpočet určený na informační opatření činil 8 milionů EUR pro každý z uvedených roků. Kromě toho byly
v rámci komunikačních činností Komise během tohoto období v roce 2017 převedeny prostředky ve výši 8 480 000 EUR a v roce 2018 prostředky ve výši 8 700 000 EUR z GŘ pro
zemědělství na GŘ pro komunikaci, které je odpovědné za řízení komunikačních kampaní Komise. V roce 2017 bylo určeno 4,5 milionu EUR na veřejné zakázky a 3,5 milionu EUR
na granty, v roce 2018 to byly 4 miliony EUR na veřejné zakázky a 4 miliony EUR na granty. Provádění opatření na rok 2017 dosáhlo 98,3 % u závazků a 90,2 % u plateb,
provádění opatření na rok 2018 dosáhlo 99,9 % u závazků. Podpořená opatření zahrnovala: šestnáct grantů sdělovacím prostředkům a komunikačním agenturám na opatření
ke zvyšování povědomí o významu zemědělství a venkovských oblastí; sedm akcí na vnitrostátní úrovni vedených sdruženími zemědělců; opatření ke zvyšování povědomí
o otázkách týkajících se udržitelnosti a biologické rozmanitosti; šest akcí s významným nadnárodním prvkem, které navrhly mediální společnosti, a jedna akce nevládní organizace
zabývající se životním prostředím na úrovni EU; nebo inovativní koncept zaměřený na zvyšování povědomí o SZP mezi mladými lidmi a občany prostřednictvím hudebních a
uměleckých akcí. Komise podporovala rovněž spolupráci s médii, pořádání konferencí se zúčastněnými stranami a činnosti zaměřené na širokou veřejnost (účast na veletrzích,
vzdělávací materiály, sociální sítě, publikace, internetové stránky). Po obsahové stránce byla informační opatření zaměřena na na zvýšení povědomí o přínosu politiky pro
hospodářský růst a dynamické venkovské oblasti, účinné využívání zdrojů a zmírňování změny klimatu nebo zajišťování potravin v Unii. Komise usilovala také o širší zapojení
občanské společnosti a zúčastněných stran a posílila spolupráci mezi útvary Komise, ostatními orgány EU a vnitrostátními a regionálními orgány.
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění a dopadu ustanovení o nepovinném označování podle nařízení (ES) č. 1760/2000 ve znění nařízení
(EU) č. 653/2014
V souladu s požadavky nařízení (ES) č. 1760/2000 o systému identifikace a evidence skotu a označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa předkládá Komise zprávu o
provádění a dopadu ustanovení o nepovinném označování. Cílem tohoto ustanovení bylo harmonizovat pravidla týkající se nepovinného označování hovězího masa s pravidly
týkajícím se jiných druhů masa a potravin obecně (podle nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům). Zpráva je založena na analýze
předchozích zpráv a provedených hodnocení a výsledcích konzultace s členskými státy a se zúčastněnými stranami. Z dostupných údajů a obdržených odpovědí vyplývá, že celkový
dopad ustanovení byl pozitivní a zavádění nových pravidel proběhlo bez problémů. Nová pravidla vedla ke zjednodušení, harmonizaci s jinými odvětvími, snížení administrativní
zátěže a zlepšení schopnosti hospodářských subjektů reagovat na poptávku spotřebitelů. V souvislosti s jejich zavedením nebyly zaznamenány žádné problémy v oblasti obchodu v
rámci EU ani narušení účinnosti nebo spolehlivosti systému. Míra nesouladu před zavedením nových pravidel a po něm je srovnatelná. Podle názoru Komise fungují nová pravidla
uspokojivě a není třeba je měnit.
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Výroční monitorovací zpráva o provádění programu na podporu strukturálních reforem za rok 2018
Program na podporu strukturálních reforem byl zaveden v roce 2017 jako zvláštní program řízený Komisí s rozpočtem ve výši 222,8 milionu EUR. Jeho cílem je podpořit členské
státy při navrhování a provádění institucionálních a správních reforem a reforem podporujících růst. Předkládaná zpráva podává přehled o provádění programu a poskytnuté
podpoře za rok 2018. 24 členských států předložilo 444 žádostí o podporu v celkové výši odpovídající pětinásobku dostupného rozpočtu. Pro poskytnutí podpory bylo vybráno 146
žádostí z 24 států, z nichž se 93 % týká přímo strategických priorit EU (55 % se zaměřuje na řešení nedostatků identifikovaných v rámci evropského semestru a 29 % se týká
provádění priorit Unie, zejména unie kapitálových trhů, jednotného digitálního trhu a energetické unie a klimatu). K 30. listopadu 2019 bylo 30 % vybraných projektů již
dokončeno a zbylé stále probíhaly. Poskytnutá podpora přispěla mimo jiné k přezkumu stávajících postupů tvorby právních předpisů, ke zjištění nedostatků a k vypracování
doporučení ke zlepšení, ke zvýšení schopnosti členských států stanovit účinnější postupy a metodiky nebo k účinnějšímu řízení lidských zdrojů. Vybraná opatření prokazují
doplňkovost a synergii s jinými programy a opatřeními, přispívají k posílení vzájemné důvěry a spolupráce (např. výměna osvědčených postupů) i k řešení přeshraničních nebo
celounijních problémů (např. zajištění dodržování právních předpisů EU v oblasti životního prostředí). Dosavadní provádění programu prokázalo, že jde o účinný nástroj podpory.
Skutečné provádění reforem prostřednictvím účinných následných opatření však zůstává v pravomoci členských států.
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Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o pokroku v provádění směrnice Rady 2011/70/Euratom a inventáři radioaktivního odpadu a vyhořelého paliva,
které se nacházejí na území Společenství, a výhledu do budoucna: druhá zpráva
Komise předkládá druhou zprávu o provádění směrnice 2011/70/Euratom o odpovědném a bezpečném nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem a inventáři
radioaktivního odpadu a vyhořelého paliva, které se nacházejí na území Společenství. Zpráva vychází z vnitrostátních zpráv členských států, které měly být předloženy do 23. srpna
2018, a informuje o stavu k prosinci 2016. V době podávání zpráv bylo v provozu 126 jaderných reaktorů s celkovou kapacitou zhruba 119 GW, 90 jaderných reaktorů bylo
uzavřeno a tři vyřazeny z provozu. Kromě toho v 19 členských státech existovalo 80 výzkumných reaktorů. 99,7 % objemu inventáře radioaktivního odpadu v EU se nachází v 16
členských státech (44,5 % ve Francii a 36,2 % ve Velké Británii). Odhadovaný celkový inventář radioaktivního odpadu na území EU na konci roku 2016 činil 3 466 000 m3, z čehož
71,6 % bylo uloženo. V EU bylo uskladněno přibližně 58 000 t vyhořelého paliva. S ohledem na plánované uzavření a vyřazení řady jaderných zařízení z provozu se očekává, že do
roku 2030 se bude množství odpadu výrazně zvyšovat: množství velmi nízkoaktivního odpadu se zdvojnásobí a u jiných tříd odpadu se zvýší o 20-50 %. Je proto třeba zaměřit se
problém ukládání odpadu, a to zejména středněaktivního a vysoceaktivního odpadu a vyhořelého paliva, kde v řadě členských států chybí konkrétní koncepce a plány pro
dlouhodobá řešení. Pokud jde o provádění směrnice, 15 členských států ji neprovedlo správně a Komise proti nim zahájila řízení o nesplnění povinnosti. Zjištěné problémy se týkají
zejména finančních zdrojů, prokazování bezpečnosti zařízení nebo činností, odborné způsobilosti a dovedností, definic a rovněž zajištění nezávislosti, dostatečných pravomocí a
finančních a lidských zdrojů příslušných vnitrostátních orgánů. Bylo dosaženo významného pokroku při vypracovávání a přijímání vnitrostátních programů pro vyhořelé palivo a
radioaktivní odpad, avšak většina členských států se nezabývala posouzením nákladů na tyto programy. Komise podnikla právní kroky proti třem členským státům za neoznámení
jejich vnitrostátních programů, přičemž v jednom případě byl vynesen rozsudek Soudního dvora ve prospěch Komise. Všechny členské státy vypracovaly koncepce nebo plány a
technická řešení pro nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým palivem v krátkodobém horizontu. U programů většiny členských států však nebyly jasně definovány a plněny
klíčové ukazatele výkonnosti pro sledování pokroku při jejich provádění. Další zlepšení je třeba i pokud jde o prognózy inventáře vzhledem k rozsahu vnitrostátních programů a
kvalitu vnitrostátních zpráv oznamovaných Komisi. S ohledem na výsledky vlastních posouzení a mezinárodních vzájemných hodnocení by pak měl dále probíhat přezkum a
aktualizace vnitrostátních programů. Zprávu doprovází dva pracovní dokumenty - inventář radioaktivního odpadu a vyhořelého paliva v EU a jeho výhled do budoucna s
referenčním datem prosinec 2016 a přehled celkové situace v oblasti nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem v EU.
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru o provádění směrnice Rady 2006/117/EURATOM o dozoru nad
přepravou radioaktivního odpadu a vyhořelého paliva a o její kontrole v členských státech: třetí zpráva
Komise předkládá třetí zprávu o provádění směrnice 2006/117/EURATOM o dozoru nad přepravou radioaktivního odpadu a vyhořelého paliva za období 2015-2017. Zpráva je
založena na vnitrostátních zprávách podaných členskými státy a poskytuje přehled o přepravách vyhořelého paliva a radioaktivního odpadu ve Společenství, o posledních trendech
a problémech v oblasti dovozu, vývozu a tranzitu vyhořelého paliva a radioaktivního odpadu, o hlášených odmítnutích a neprovedených přepravách, jakož i o navrhovaných
opatřeních. Oproti předchozím obdobím podala většina členských států své zprávy včas. Celkem bylo v uvedeném období oznámeno 14 členskými státy 146 povolení, která se
týkala 1834 přeprav. V 98 % případů byl přepravován radioaktivní odpad a ve 2 % případů vyhořelé palivo. 26 povolení se týkalo přepravy mimo rámec Společenství (17 pro vývoz,
8 pro dovoz a jedno pro tranzit). Ve dvou případech nebylo povolení uděleno a v jednom případě došlo ke zpětné přepravě z důvodu nevhodnosti radioaktivního odpadu pro místo
zpracování. Nesrovnalosti zjištěné při křížové kontrole zpráv členských států byly způsobeny převážně nepřesností poskytnutých informací. Komise proto důrazně doporučuje
používat nepovinný poskytnutý „vzor zprávy“. Rovněž je třeba zlepšit informovanost členských států, které udělily souhlas s přepravou, a tranzitních členských států v případě
zrušení přepravy. Celkově Komise konstatuje, že stávající právní rámec zajišťuje vysokou úroveň bezpečnosti při přepravě radioaktivních materiálů. Zpráva je doplněna pracovním
dokumentem, který obsahuje podrobné statistické údaje za uvedené období.
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Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Strategic report 2019 on the implementation of the European Structural and Investment Funds - Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Strategická zpráva o provádění evropských strukturálních a investičních fondů pro rok 2019
Komise předkládá druhou strategickou zprávu, která podává přehled o provádění programů ESI fondů na období 2014-2020. Shrnuje zprávy členských států o provádění a zprávy o
pokroku, které se týkají období do konce roku 2018. Do tohoto termínu bylo přiděleno 464 miliard EUR, což je 72 % dostupných finančních prostředků pro celé programové
období, a vyplaceno bylo 27 % dostupných prostředků. Díky programům bylo podpořeno více než 1,6 milionu podniků (včetně zemědělských), podporovanými podniky bude
vytvořeno 300 000 nových pracovních míst, 26 milionů osob se zapojí do odborné přípravy a vzdělávání nebo využije pomoci při hledání zaměstnání, 8,3 milionu domácností získá
přístup k lepšímu širokopásmovému připojení, bude vybudováno nebo zrekonstruováno více než 3 900 km železničních tratí a více než 60 milionů lidí může využívat přínosy
probíhajících projektů v oblasti zdravotnictví. K velkému nárůstu počtu vybraných projektů došlo v oblasti výzkumu a inovací, kde byly do konce roku 2018 vybrány projekty v
celkové hodnotě 117 miliard EUR (z dostupných 163 miliard EUR). Dalším velkým tématem byla podpora dekarbonizace, odolnosti vůči změnám klimatu, předcházení rizikům,
energetické účinnosti a udržitelné dopravy; na projekty v těchto oblastech bylo přiděleno 169 miliard EUR. V návaznosti na přijetí evropského pilíře sociálních práv pak především
Evropský sociální fond podpořil strukturální reformy, včetně modernizace veřejných služeb, podpory zaměstnanosti mladých lidí a snižování chudoby a nerovností. Na projekty v
těchto oblastech bylo přiděleno téměř 103 miliard EUR (dvě třetiny dostupné částky). Komise realizovala a podpořila řadu iniciativ zaměřených na zlepšení řízení programů,
konkrétně rozvoj kapacit příslušných orgánů a příjemců, zjednodušení, lepší zapojení partnerů do provádění programů, provádění horizontálních principů a politických cílů, lepší
doplňkovost mezi jednotlivými fondy nebo komunikační činnosti za účelem zvýšení povědomí o dosažených výsledcích a přínosech fondů. Nová generace fondů na období 20212027, o níž se v současnosti jedná, by měla dále posílit příspěvek fondů k plnění cílů Pařížské dohody, k investování do lidí, k inovacím a posilování postavení regionů, měst a
venkonvských a pobřežních oblastí při provádění cílů udržitelného rozvoje.
15239/19

COM(2019) 627 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st15239.en19.pdf (592 KB, 18. 12. 2019)
18. 12. 2019 18. 12. 2019
Přílohy:
st15239-ad01.en19.pdf (640 KB, 18. 12. 2019)

7

Rada EU - kód dokumentu

Evropská komise
číslo vydaného dokumentu COM

Interinstitucionální Soubory dokumentu
kód dokumentu

Datum
Datum
Usnesení
vydání
doručení do VEZ
dokumentu PSP ČR

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu přenesených pravomocí svěřených Komisi podle nařízení (ES) č. 1007/2009 ve znění nařízení (EU)
2015/1775 o obchodování s produkty z tuleňů
Nařízení (ES) č. 1007/2009 o obchodování s produkty z tuleňů svěřuje Komisi pravomoc zakázat nebo omezit prostřednictvím přijetí aktu v přenesené pravomoci uvádění produktů
z tuleňů na trh v rámci stanovených výjimek, pokud se prokáže, že lov probíhal především pro komerční účely. Pravomoc je Komisi udělena na období pěti let od 10. října 2015 a
automaticky se prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud proti tomu Evropský parlament nebo Rada nevznesou námitku. Komise svěřenou pravomoc dosud nevyužila, avšak
domnívá se, že by měla být zachována pro případ, že by se komerční lov objevil v budoucnu.
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