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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 policejní spolupráce
V rámci hodnotícího a monitorovacího mechanismu k ověření uplatňování schengenského acquis provedl tým odborníků členských států a Komise v období 4. - 8. března 2019
hodnocení uplatňování policejní spolupráce v České republice. Zjištění z hodnocení jsou obsahem hodnotící zprávy a spolu s ní tým předložil doporučení k nápravě zjištěných
nedostatků. Předkládaný návrh odráží uvedená doporučení, která se týkají: účasti na informačním systému Europolu a přístupu k jeho aplikacím, zlepšení přeshraniční policejní
spolupráce s Polskem a Slovenskem, zajištění efektivní komunikace v reálném čase se sousedními zeměmi během operací, vytvoření vnitrostátního modelu zpravodajství o trestné
činnosti, vytvoření programu odborné přípravy zaměřeného na schengenskou policejní spolupráci, zvyšování povědomí o využívání takzvaného švédského rámcového rozhodnutí a
zajištění speciální výuky anglického jazyka pro pracovníky jednotného kontaktního místa.
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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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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Návrh rozhodnutí Rady o obnovení platnosti Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Indické republiky
Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi EU a Indií vstoupila v platnost dne 14. října 2002. Byla uzavřena na období pěti let a v letech 2009 a 2015 dvakrát obnovena, pokaždé
na dodatečné období pěti let. Současná dohoda pozbude platnosti dne 17. května 2020. Podle hodnocení Komise poskytuje dohoda důležitý rámec pro spolupráci obou smluvních
stran ve společných prioritních oblastech vědy a techniky. V uplynulých letech byly díky ní realizovány např. projekty zaměřené na hospodaření s vodou nebo očkovací látky nové
generace (v souhrnné hodnotě 60 milionů EUR) a zahájeny dvě inovační iniciativy (síť inkubátorů a inovační platforma). Byla rovněž podepsána prováděcí dohoda pro usnadnění
mobility indických výzkumných pracovníků a byly zřízeny dva mechanismy spolufinancování na podporu zapojení indických účastníků do více než 50 výzev v rámci programu
Horizont 2020. Je v zájmu EU tuto dohodu obnovit, a umožnit tak pokračování vědeckotechnické spolupráce. Komise proto navrhuje, aby Rada schválila obnovení dohody ve
stávající podobě na dalších pět let.
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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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Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Commission Work Programme 2020: A Union that strives for more - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu
výboru a Výboru regionů - Pracovní program Komise pro rok 2020: Unie, která si klade vyšší cíle
Komise v tomto sdělení představuje svůj pracovní program na rok 2020, který vychází z šesti hlavních cílů předsedkyně von der Leyenové a strategické agendy Evropské rady pro
období 2019-2024. Jeho cílem je zajistit, že budou využity příležitosti, které přináší ekologická transformace a přechod na digitální technologie. Program obsahuje 43 nových
politických cílů v podobě konkrétních iniciativ, které jsou rozděleny do šesti hlavních cílů (oblastí):
Zelená dohoda pro Evropu - právní rámec pro klima, evropský klimatický pakt, řešení ztráty biologické rozmanitosti, podpora udržitelného zemědělství;
Evropa připravená na digitální věk - nová evropská datová strategie, nová průmyslová strategie pro Evropu, zákon o digitálních službách;
Hospodářství, které pracuje ve prospěch lidí - začlenění přechodu na digitální technologie a transformace spjaté s klimatem do hospodářství EU (včetně spravedlivé minimální
mzdy, evropského systému zajištění v nezaměstnanosti a zajištění účinného a spravedlivého zdanění), evropská záruka pro dětí, posílení záruk pro mladé lidi;
Silnější Evropa ve světě - nové strategie pro spolupráci se státy v Africe a na západním Balkáně, zahájení přístupových jednání se Severní Makedonií a Albánií a zintenzivnění
procesu přistoupení, posílení vnějšího rozměru iniciativ ve všech oblastech, prosazování globálních pravidel odpovídajících současnému světu;
Podpora evropského způsobu života - nový pakt o migraci a azylu, ochrana zdraví Evropanů a boj proti rakovině, zvýšení investic do dovedností, nová strategie EU o bezpečnosti
Unie;
Nový impulz pro evropskou demokracii - konference o budoucnosti Evropy, zajišťování silné kultury právního státu v EU, řešení dopadů demografického vývoje (např. iniciativa
týkající se stárnutí).
Součástí pracovního programu je tradičně seznam projednávaných návrhů, které by měly být staženy či zrušeny (34 návrhů), a seznam návrhů na zjednodušení právních předpisů.
Komise spolu s Evropským parlamentem a Radou nyní zahájí jednání o sestavení seznamu společných priorit, u nichž by měla být urychleně přijata konkrétní opatření.
Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Výroční zpráva o operacích humanitární pomoci Evropské unie financovaných v roce 2018
Tato zpráva informuje o hlavních činnostech a výsledcích politiky Unie v oblasti humanitární pomoci v roce 2018 prováděné prostřednictvím Evropské komise. Celkem bylo
poskytnuto 1 753 milionů EUR ve více než 90 zemích. Hlavními cílovými oblastmi byly Afrika (651 milionů EUR, tj. 37 % prostředků) a Blízký východ (především Sýrie) a východní
sousedství (552 milionů EUR, tj. 32 % prostředků). V roce 2018 potřebovalo pomoc více než 134 milionů lidí. Hlavní operace humanitární pomoci zahrnovaly: odezvu na
mimořádné události (např. záplavy v Keni, Etiopii a Nigérii, zemětřesení a tsunami v Indonésii nebo boj proti epidemiím horečky Lassa, eboly a cholery); pokračující krizi v Sýrii
(Komise poskytla 260 milionů EUR a na dárcovské konferenci v Bruselu byly získány přísliby ve výši 3,5 miliardy EUR na rok 2018 a 2,7 miliardy EUR na roky 2019 a 2020);
Turecko (nástroj pro uprchlíky v Turecku); země západního Balkánu (podpora uprchlíků a migrantů); Ukrajina; krize v Jemenu (Komise poskytla 127,5 milionu EUR); regionální
krize v Mali; krize v oblasti Sahelu (Komise poskytla 272,9 milionu EUR); krize v povodí čadského jezera (Komise poskytla přes 105 milionů EUR); regionální krize ve Středoafrické
republice; Demokratická republika Kongo; Somálsko; Etiopie; Súdán; Venezuela; Kolumbie; Haiti; Afghánistán a Rohingyjská krize. Mezi průřezové činnosti v humanitární oblasti
patřily podpora vzdělávání v mimořádných situacích (8,5 % rozpočtu, programy ve 34 zemích), dohoda Grand Bargain a peněžní pomoc, humanitární inovace a zapojení
soukromého sektoru, výzva k přijetí opatření bránících násilí na základě pohlaví při krizových situacích a humanitární letecká služba Komise (ECHO Flight) a podpora služeb
humanitární letecké dopravy.
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Report from the Commission to the Council on the Recommendations of the High-level Group of Wise Persons on the European Financial Architecture for
Development - Zpráva Komise Radě o doporučeních Skupiny odborníků na vysoké úrovni pro evropskou strukturu pro financování rozvoje
Rozhodnutím Rady (EU) 2019/597 byla zřízena Skupina odborníků na vysoké úrovni pro evropskou strukturu pro financování rozvoje, jejímž úkolem bylo prozkoumat možnosti
zlepšení a racionalizace evropského systému financování rozvoje a jeho dalšího vývoje. Výstupem činnosti této skupiny je nezávislá zpráva, která byla zveřejněna v říjnu 2019. V
návaznosti na tuto zprávu pak Rada vyzvala Komisi, aby představila opatření pro posílení evropské struktury financování udržitelného rozvoje. Tato opatření jsou předmětem
předkládané zprávy. Komise určila tři klíčové oblasti pro zlepšení, v jejichž rámci jsou formulována konkrétní opatření Komise a Evropské služby pro vnější činnost (již přijatá i
plánovaná):
1. koordinace a soudržnost všech aktérů v oblasti rozvoje;
2. komunikační a informační činnosti;
3. budování kapacit, uvádění do praxe a vnitřní koordinace.
Komise připomíná, že řada uvedených opatření je součástí nově navrženého Nástroje pro sousedství, rozvoj a mezinárodní spolupráci v rámci nového víceletého finančního rámce
(2021-2027).
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Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Secure 5G deployment in the EU - Implementing the EU toolbox - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu
výboru a Výboru regionů - Bezpečné zavádění 5G v EU - Provedení souboru nástrojů EU
V návaznosti na výzvu Evropské rady z března 2019 ohledně koordinovaného přístupu k bezpečnosti sítí 5G a následné doporučení představuje Komise v tomto sdělení soubor
opatření EU, na nichž se dohodly členské státy a jejichž cílem je maximálně omezit rizika spojená se zaváděním 5G. Opatření byla formulována na základě výsledků posouzení
vlastních zranitelných míst jednotlivými členskými státy a společného posouzení rizik na úrovni EU. Tato opatření zahrnují např. zpřísnění požadavků na bezpečnost, posouzení
rizikových profilů dodavatelů, uplatnění případných restrikcí na dodavatele, kteří jsou považováni za rizikové, a nezbytných omezení v klíčových kritických a citlivých
oblastech (jako jsou funkce hlavní sítě) nebo zavedení strategie diverzifikace dodavatelů. Za přijetí konkrétních opatření budou plně odpovědné členské státy, avšak bezpečnostní
problémy související se sítěmi 5G budou řešeny společně, aby vnitřní trh zůstal nadále otevřený (při respektování bezpečnostních požadvků EU). Komise vyzývá členské státy, aby
provedly klíčová opatření do 30. dubna 2020 a a aby do 30. června 2020 připravily společnou zprávu o jejich realizaci v jednotlivých zemích.
Komise podpoří provádění souboru opatření využitím všech dostupných nástrojů, aby podpořila jednotný přístup k bezpečnosti sítí 5G a zajistila bezpečnost infrastruktury a
dodavatelského řetězce pro 5G. Tyto nástroje budou zahrnovat především: pravidla v oblasti telekomunikací a kybernetické bezpečnosti; koordinaci nebo standardizaci, jakož i
certifikaci na úrovni EU; rámec pro prověřování přímých zahraničních investic za účelem ochrany evropského dodavatelského řetězce pro 5G; nástroje na ochranu obchodu;
pravidla hospodářské soutěže; zadávání veřejných zakázek, při němž budou náležitě zohledněny bezpečnostní aspekty; programy financování EU zajišťující, že příjemci splní
příslušné bezpečnostní požadavky; nebo rámec pro společnou diplomatickou reakci EU v případě kybernetických útoků.
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