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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 doplnění na seznam látek v
tabulce I Úmluvy Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami
Úmluva OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami z roku 1988 vstoupila v platnost 11. listopadu 1990 a Unie a její členské státy jsou smluvními
stranami této úmluvy. Na svém 63. zasedání, které proběhne ve dnech 2. - 6. března 2020, má Komise pro narkotika přijmout rozhodnutí o doplnění látky methyl-alfafenylacetoacetát (MAPA) na seznam látek, u nichž jsou členské státy podle úmluvy povinny zavést opatření ke kontrole a sledování legálního obchodu. Rozhodnutí je založeno na
doporučení Mezinárodního úřadu pro kontrolu omamných látek (INCB), podle nějž se tato látka často využívá k nelegální výrobě amfetaminu a metamfetaminu. Unie by měla
přijetí tohoto rozhodnutí podpořit.
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Návrh rozhodnutí Rady, kterým se členské státy zmocňují, aby v zájmu Evropské unie ratifikovaly Úmluvu Mezinárodní organizace práce o násilí a obtěžování z
roku 2019 (č. 190)
V roce 2019 přijala Mezinárodní konference práce na svém 108. zasedání Úmluvu Mezinárodní organizace práce k zabránění násilí a obtěžování ve světě práce (č. 190) spolu s
doporučením o násilí a obtěžování (č. 206). Úmluva je prvním mezinárodním nástrojem, který uvádí konkrétní, celosvětově platné normy pro boj proti obtěžování a násilí v
souvislosti s prací a specifikuje opatření, jež musí jednotlivé státy a další příslušní aktéři přijmout. Některé oblasti, na něž se úmluva vztahuje, zejména bezpečnost a ochrana
zdraví při práci a rovnost a nediskriminace, spadají do pravomoci EU a jsou upraveny právem EU, přičemž pravidla stanovená úmluvou jsou pravidla minimální. Smluvními
stranami úmluvy se mohou stát pouze státy, a Unie proto nemůže úmluvu ratifikovat. Současně ji s ohledem na rozsah pravomocí Unie nemohou ratifikovat ani samotné členské
státy. Cílem předkládaného návrhu je proto odstranit překážky, které brání členským státům v ratifikaci úmluvy, a to prostřednictvím zmocnění členských států k ratifikaci, v zájmu
EU, těch částí úmluvy, které spadají do oblastí pravomoci EU. Členské státy by měly úmluvu ratifikovat co nejdříve, nejpozději do konce roku 2022.
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Joint Proposal for a Council Regulation amending Council Regulation (EC) No 314/2004 concerning certain restrictive measures in respect of Zimbabwe Společný návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 314/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Zimbabwe
Nařízení (ES) č. 314/2004 uvádí v účinnost některá omezující opatření vůči Zimbabwe stanovená v rozhodnutí 2011/101/SZBP včetně zmrazení finančních prostředků a
hospodářských zdrojů některých fyzických nebo právnických osob, subjektů a orgánů. V návaznosti na přijetí rozhodnutí, kterým se mění název rozhodnutí 2011/101/SZBP a
zrušují omezující opatření vůči jedné osobě, by mělo být odpovídajícím způsobem změněno i nařízení (ES) č. 314/2004.
Jedná se o dokument kategorie Limité, který je vyhrazen pro osobní potřebu těch, jimž je určen. Nelze jej dále šířit ani zveřejňovat jeho obsah.
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Communication from the Commission to the European Parliament and the Council Shaping the Conference on the Future of Europe - Sdělení Komise Evropskému
parlamentu a Radě - Plánování konference o budoucnosti Evropy
Předkládané sdělení představuje příspěvek Komise k diskusi o podobě konference o budoucnosti Evropy, která by se měla stát novým veřejným fórem pro diskusi s občany o
prioritách a směřování EU. Konference bude založena na principu "zdola nahoru" a umožní účast občanům ze všech společenských vrstev a ze všech členských států. Bude
otevřená občanské společnosti, evropským orgánům a dalším evropským institucím, včetně Výboru regionů, Evropského hospodářského a sociálního výboru, jakož i vnitrostátním,
regionálním a místním orgánům, parlamentům a dalším zúčastněným stranám. Všichni zúčastnění budou mít rovnoprávné postavení. Evropský parlament, Rada a Evropská komise
by měly formou společného prohlášení definovat koncepci, strukturu, rozsah a načasování konference. V další fázi by se pak k tomuto prohlášení mohli připojit další signatáři z řad
zúčastněných stran.
Komise navrhuje, aby konference probíhala ve dvou paralelních směrech: první by se týkal politiky EU a vycházel by z politických priorit Komise a strategické agendy Evropské
rady, přičemž témata diskuse by nebyla nijak omezována a určoval by je zájem občanů; druhý by se zaměřil na demokratické procesy a institucionální záležitosti, zejména na
systém vedoucích kandidátů pro volbu předsedy Evropské komise a nadnárodní volební seznamy pro volby do Evropského parlamentu. Pokud jde o formální podobu konference,
považuje Komise za vhodné stavět na zkušenostech získaných během dialogů a konzultací s občany v letech 2015-2019, zintenzivnit své kontakty s občany (každý člen Komise by
měl v první polovině mandátu navštívit všechny členské státy) a podporovat stávající nástroje umožňující zapojení občanů do tvorby politiky EU, jako je evropská občanská
iniciativa nebo portál "Váš hlas v Evropě". Občané a odborníci by se měli po celou dobu konference pravidelně setkávat v rámci poradních panelů pro konkrétní otázky, které by se
zabývali získanými příspěvky. Několikrát by se pak sešel reprezentativně složený panel evropských občanů, který by předložil konferenci seznam navržených doporučení. V zájmu
maximalizace účasti, dostupnosti a transparentnosti Komise navrhuje vytvořit mnohojazyčnou digitální platformu jako hlavní přístupový bod ke konferenci. Prostřednictvím
nejrůznějších akcí (včetně sportovních akcí a festivalů) by pak konferenci měli podpořit vnitrostání, regionální a místní partneři. Hlavním cílem konference je získat názory z celé
Unie a od co nejširšího spektra občanů. Pro úspěch konference bude klíčové povědomí občanů o její existenci a možnostech, a proto by institucionální aktéři na všech úrovních měli
podpořit informační a propagační činnosti, mj. poskytnutím nezbytných finančních zdrojů, včetně jednoznačné identity konference (zahrnující i jednotné vizuální označení).
Předložené nápady by měly vyústit v konkrétní doporučení pro budoucí opatření EU, která Komise zohlední při přípravě své legislativní agendy. Komise navrhuje, aby konference
byla zahájena u příležitosti Dne Evropy - 9. května 2020. V prvním pololetí roku 2022 by pak měly být představeny výsledky a doporučení vyplývající z jednotlivých diskusí a
zváženy další kroky.
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