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Doporučení pro rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje zahájení jednání o novém partnerství se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska
Tímto doporučením vyzývá Komise Radu EU, aby schválila zahájení jednání o novém partnerství se Spojeným královstvím, jmenovala Komisi vyjednavačem Unie, poskytla směrnice
pro jednání a určila zvláštní výbor, v konzultaci s nímž musí být jednání vedena. Dohoda o vystoupení Spojeného království z EU vstoupila v platnost dne 1. února 2020 a tentýž
den bylo zahájeno přechodné období, během něhož se právo Unie uplatňuje na Spojené království a ve Spojeném království v souladu s dohodou o vystoupení. Toto období skončí
dne 31. prosince 2020, avšak do 1. července 2020 může být přijato rozhodnutí o jeho prodloužení až o 1 nebo 2 roky.
V souladu se závěry Evropské rady z 13. prosince 2019 by mělo být nové partnerství mezi EU a Spojeným královstvím komplexní a mělo by být založeno na společném uznání
zásadního významu mezinárodního pořádku založeného na pravidlech, obrany individuálních práv a právního státu, vysokých standardů ochrany práv pracovníků a spotřebitelů a
životního prostředí, boje proti změně klimatu a volného a spravedlivého obchodu pro zajištění prosperity a bezpečnosti. Partnerství by mělo obsahovat tři hlavní složky: 1) obecná
ujednání (včetně ustanovení o základních hodnotách a zásadách a o správě), 2) hospodářská ujednání (včetně ustanovení o obchodu a zárukách rovných podmínek) a 3)
bezpečnostní ujednání (včetně ustanovení o vymáhání práva a justiční spolupráci v trestních věcech, jakož i o zahraniční politice, bezpečnosti a obraně). Sjednaná dohoda se
nebude vztahovat na Gibraltar a nebude jí dotčen Protokol o Irsku / Severním Irsku a Protokol týkající se výsostných oblastí Spojeného království na Kypru. Komise by měla vést
jednání za průběžné koordinace a stálého dialogu s Radou a jejími přípravnými orgány, podávat těmto orgánům zprávy, včas a plně informovat Evropský parlament a o otázkách
SZBP jednat ve spolupráci a po dohodě s vysokým představitelem Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Směrnice pro jednání jsou přílohou doporučení.
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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 navracení
V rámci hodnotícího a monitorovacího mechanismu k ověření uplatňování schengenského acquis provedl tým odborníků členských států a Komise v období 10. - 15. března 2019
hodnocení uplatňování acquis o navracení 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 nezbytných změn právních předpisů pro zajištění účinného a přiměřeného navracení. Tyto změny
zahrnují např. uložení jednoznačné povinnosti vrátit se do třetí země v rozhodnutí o navrácení, zajištění včasného nabytí účinnosti zákazů vstupu, vydávání rozhodnutí o navrácení
ve všech případech a bez časových prodlev, úpravu podmínek v zařízení pro zajištění cizinců v Balkové, aby odrážely administrativní povahu zajišťování (zlepšení přístupu k
volnočasovým aktivitám, zlepšení hygienických podmínek), zavedení soudního přezkumu nebo úředního dohledu v případě dlouhodobého zajištění, úpravu vydávání rozhodnutí o
umístění nezletilé osoby s jejím zajištěným rodinným příslušníkem nebo zajištění přístupu monitorujících pracovníků k navracené osobě ve všech fázích procesu vyhoštění.
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 postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v příslušných výborech Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů,
pokud jde o návrhy změn předpisů OSN č. 10, 26, 28, 46, 48, 51, 55, 58, 59, 62, 79, 90, 106, 107, 110, 117, 121, 122, 128, 144, 148, 149, 150, 151 a 152, návrhy
změn celosvětových technických předpisů č. 3, 6 a 16, návrh změn úplného usnesení R.E.5 a návrhy povolení k vypracování změny celosvětového technického
předpisu č. 6 a k vypracování nového celosvětového technického předpisu o stanovení výkonu elektrifikovaného vozidla (DEVP)
Evropská hospodářská komise OSN (EHK OSN) vyvíjí na mezinárodní úrovni harmonizované požadavky, které mají odstraňovat technické překážky obchodu s motorovými vozidly
mezi smluvními stranami revidované dohody z roku 1958 a zajišťovat u těchto vozidel vysokou úroveň bezpečnosti a ochrany životního prostředí. EU je smluvní stranou této
dohody. Nové předpisy a změny stávajících předpisů s ohledem na zkušenosti a technický rozvoj jsou přijímány na zasedáních Světového fóra pro harmonizaci předpisů týkajících
se vozidel, která se konají každý rok v březnu, červnu a listopadu. Předkládaný návrh se týká postoje Unie k hlasování o návrzích předpisů a změn, které budou předloženy na
zasedání ve dnech 10. - 12. března 2020 a zahrnují mimo jiné povolení k vypracování nového celosvětového technického předpisu o stanovení výkonu elektrifikovaného vozidla.
Unie by měla jejich přijetí podpořit, s výjimkou návrhu doplňku 2 k předpisu OSN č. 144 (systémy tísňového volání při nehodách), kde by měla hlasovat proti přijetí.
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Návrh rozhodnutí Rady o obnovení Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou
Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi EU a Ukrajinou byla podepsána dne 4. července 2002. Byla uzavřena na období pěti let a v letech 2011 a 2014 dvakrát obnovena,
pokaždé na další pětileté období. Současná dohoda pozbyla platnosti dne 7. listopadu 2019. Věda na Ukrajině je na vynikající úrovni a spolupráce mezi EU a Ukrajinou je velmi
aktivní zejména v oblastech pokročilých/nových materiálů, informačních technologií, fyziky a astronomie, technických oborů, zemědělských technologií, nanotechnologií
a biotechnologií a jejich užití v různých odvětvích (letecký průmysl, energetika, biomedicína). 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 od 8. listopadu 2019.
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Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Pracovní program Komise na 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.
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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 Enhancing the accession process - A credible EU perspective for the Western Balkans - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Posílení procesu přistoupení - Důvěryhodná perspektiva EU pro západní Balkán
Komise v tomto sdělení formuluje své návrhy pro posílení procesu přistoupení, které by měly zvýšit důvěryhodnost, efektivitu, předvídatelnost a dynamiku tohoto procesu a zajistit
mu silnější politické vedení. Komise potrvzuje, že cílem procesu přistoupení je především plnohodnotné členství v EU pro země západního Balkánu, které je současně v politickém,
bezpečnostním i hospodářském zájmu Unie. V návaznosti na strategii pro západní Balkán z roku 2018 rovněž připomíná, že proces přistoupení by měl více přispívat k odstraňování
strukturálních nedostatků v kandidátských zemích a k provedení základních reforem v oblasti demokracie, právního státu a hospodářství. Konkrétní návrhy jsou rozděleny do čtyř
oblastí:
1. zvýšení důvěryhodnosti - proces musí být založen na vzájemné důvěře a jasných závazcích obou stran. Je třeba posílit důraz na základní reformy (cestovní mapa pro kapitoly
týkající se právního státu, cestovní mapa pro fungování demokratických institucí a reformu veřejné správy, posílení propojení s programem hospodářských reforem) a současně
zajistit, že jakmile partnerská země splní objektivní kritéria, dají členské státy souhlas k postupu do další fáze procesu;
2. silnější politické vedení - proces přistoupení je ze své podstaty politickým procesem. Komise navrhuje rozšířit možnosti politického a strategického dialogu na vysoké úrovni
prostřednictvím pravidelných summitů EU a zemí západního Balkánu a intenzivnějších kontaktů na ministerské úrovni. Členské státy by se měly systematičtěji zapojit do
monitorování a přezkumu procesu a všechny orgány dohod o stabilizaci a přidružení by se měly více zaměřit na klíčové politické otázky a reformy a umožnit skutečný politický
dialog. Mezivládní konference by pak měly zajistit silnější politické vedení při vyjednávání;
3. zvýšení dynamiky - vyjednávací kapitoly by měly být uspořádány do šesti širších tematických okruhů: základní zásady; vnitřní trh; konkurenceschopnost a inkluzivní růst; zelená
agenda a udržitelná konektivita; zdroje, zemědělství a soudržnost; vnější vztahy. To by mělo napomoci při určování nejdůležitějších a nejnaléhavějších reforem v každé oblasti. Po
splnění stanovených kritérií by byl otevřen okruh jako celek a pro každou jeho kapitolu by byly stanoveny cílové ukazatele. V případě, že by byly důležité reformy přijaty ještě před
otevřením okruhu, by měla být doba mezi zahájením jednání o tematickém okruhu a uzavřením jednotlivých kapitol omezena, pokud možno na méně než jeden rok (avšak v
závislosti na tempu reforem);
4. zvýšení předvídatelnosti - je třeba jasně formulovat, co Unie od kandidátských zemí v jednotlivých fázích procesu očekává a jaké pozitivní a negativní důsledky jsou spojeny s
dosažením pokroku nebo jeho absencí. Podmíněnost je klíčovým prvkem procesu přistoupení založeného na dosažených výsledcích, avšak podmínky musí být jasné od samého
počátku. Komise proto lépe definuje podmínky, jež kandidátské země musí splnit, a poskytne jasné a konkrétní pobídky, které budou mít praktický přínos pro občany (užší
integrace spojená se zapojením do jednotlivých politik, vnitřního trhu a programů EU, větší finanční a investiční podpora). Na druhé straně je třeba přijmout opatření přiměřeně
postihující případy závažné nebo dlouhodobé stagnace a ústupu od provádění reforem nebo plnění podmínek přistoupení (odložení nebo přerušení jednání o konkrétních
kapitolách, znovuotevření již uzavřených kapitol, pozastavení výhod plynoucích z užší integrace, omezení financování).
Ve vztahu k Srbsku a Černé Hoře Komise podporuje, aby navržené změny byly se souhlasem obou zemí zapracovány do stávajících rámců pro vyjednávání, aby byly zajištěny rovné
podmínky pro všechny země v regionu. Před summitem EU a západního Balkánu, který se uskuteční ve dnech 6. a 7. května v Záhřebu, předloží Komise sdělení zkoumající
možnosti další podpory investic, socioekonomické integrace a právního státu v regionu západního Balkánu.
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výdajích EZZF - Systém včasného varování č. 11-12/2019
Komise předkládá pravidelnou zprávu o výdajích Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) za období do 31. prosince 2019. Zpráva zahrnuje i odhadované výdaje do koce
roku 2019. V prosinci 2018 byl přijat rozpočet EU na rok 2019, který pro EZZF zahrnuje prostředky na závazky ve výši 43 192 milionů EUR a prostředky na platby ve výši 43 116
milionů EUR. Po zahrnutí příjmů účelově vázaných dosahují částky plánované v rozpočtu na rok 2019 celkem 855 milionů EUR na odvětví ovoce a zeleniny a 35 326 milionů EUR
na přímé platby oddělené od produkce. Čerpání prostředků na intervence na zemědělských trzích bylo celkově o 25,7 milionu EUR nižší, než se očekávalo, a to v důsledku menšího
objemu čerpání ve všech odvětvích s výjimkou ovoce a zeleniny, kde byl výdajový profil překročen o 150,6 milionu EUR. Toto přečerpání však nezohledňuje účelově vázané příjmy,
a v případě tržních opatření jsou tak celkovým výsledkem nevyčerpané prostředky ve výši 165,7 milionu EUR. Výdaje na přímé platby činily 40 897,5 milionu EUR, což je 99,7 %
rozpočtových prostředků a účelově vázaných příjmů. V roce 2019 byly k dispozici účelově vázané příjmy v celkové výši 1 154,9 milonu EUR. Z prozatímního čerpání rozpočtových
prostředků EZZF na rok 2019 vyplývá, že rozpočet byl přečerpán o 803,1 milionu EUR, přičemž toto přečerpání je kryto účelově vázanými příjmy. Rezerva pro případ krize (468,7
milionu EUR) nebyla v roce 2019 využita a bude k dispozici pro přenos do roku 2020. Do roku 2020 bude rovněž převeden zůstatek účelově vázaných příjmů ve výši zhruba 352
milionů EUR.
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Communication from the Commission - Economic governance review: Report on the application of Regulations (EU) No 1173/2011, 1174/2011, 1175/2011,
1176/2011, 1177/2011, 472/2013 and 473/2013 and on the suitability of Council Directive 2011/85/EU - Sdělení Komise - Přezkum správy ekonomických
záležitostí: zpráva o provádění nařízení (EU) č. 1173/2011, 1174/2011, 1175/2011, 1176/2011, 1177/2011, 472/2013 a 473/2013 a o vhodnosti směrnice Rady
2011/85/EU
Komise v tomto sdělení předkládá přezkum rámce EU pro ekonomický dohled, který byl přijat v letech 2011 a 2013. Přezkum se zaměřuje především na to, jak úspěšný byl tento
rámec při dosahování tří klíčových cílů: zajištění udržitelných veřejných financí a hospodářského růstu a předcházení makroekonomickým nerovnováhám, užší koordinace
hospodářských politik a podpory konvergence v hospodářské výkonnosti členských států. Z přezkumu vyplývá, že rámec byl úspěšný při nápravě stávajících makroekonomických
nerovnováh a do jisté míry i při snižování veřejného dluhu. V některých členských státech je však veřejný dluh stále vysoký. Rámec dále posílil odolnost a snížil zranitelnost vůči
hospodářským otřesům a podpořil užší koordinaci fiskálních politik v eurozóně a konvergenci hospodářské výkonnosti členských států. Na druhé straně se stále objevuje
procyklická orientace fiskální politiky na úrovni členských států a dlouhodobým problémem je rovněž skladba veřejných financí s trvalým zvyšováním stávajících výdajů. Protože
bylo třeba rámec několikrát přizpůsobit měnícím se okolnostem, snížila se jeho přehlednost a předvídatelnost. Komise tímto sdělením zahajuje veřejnou diskusi o budoucnosti
rámce EU pro ekonomický dohled a vyzývá všechny zainteresované strany, aby se do ní zapojily. Mezi témata diskuse by podle Komise měla patřit např. udržitelnost veřejných
financí v členských státech a eliminace makroekonomických nerovnováh, odpovědné fiskální politiky, úloha rámce EU při podpoře klíčových reforem a investic v členských státech,
zjednodušení a zvýšení transparentnosti rámce EU, posílení zaměření dohledu na členské státy se závažnými problémy, možnosti zajištění účinného vymáhání stanovených
pravidel, možnosti posílení vnitrostátních fiskálních rámců a jejich propojení s fiskálním rámcem EU, zohlednění opatření k prohloubení hospodářské a měnové unie v dohledovém
rámci nebo využití nástrojů evropského semestru k dalšímu posilování koordinace hospodářských politik členských států. Příspěvky zainteresovaných stran by měly být Komisi
předány do poloviny roku 2020, tak aby mohla do konce roku 2020 připravit návrh možných dalších kroků.
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za roky 2017 a 2018
Komise předkládá výroční zprávu Fondu solidarity EU, který je určen na pomoc členským státům postiženým přírodními katastrofami. Vzhledem k tomu, že posouzení žádostí o
příspěvek z fondu podaných v roce 2017 bylo dokončeno až v roce 2018, týká se zpráva výjimečně dvou kalendářních let - 2017 a 2018. V roce 2017 obdržela Komise deset nových
žádostí o příspěvek z fondu, z nichž dvě podané Španělskem nesplňovaly podmínky pro poskytnutí pomoci, konkrétně prahovou výši způsobené škody. Žádosti podaly Itálie,
Francie, Řecko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Portugalsko a Španělsko. Ve třech případech byly poskytnuty zálohy v celkové výši 6,5 milionu EUR a celková výše schválené pomoci
dosáhla 1 352 687 255 EUR. Výrazně největším příjemcem byla Itálie, která v souvislosti se zemětřesením v Apeninách obdržela historicky nejvyšší příspěvek z fondu ve výši 1 196
797 579 EUR. V roce 2018 byly podány čtyři nové žádosti o pomoc z fondu, a to Bulharskem, Kyprem, Rumunskem a Itálií. V případě Bulharska byl schválen příspěvek ve výši 2
258 225 EUR, žádost Kypru nesplnila stanovené podmínky a o žádostech Rumunska a Itálie nebylo do konce roku 2018 rozhodnuto. V roce 2017 bylo uzavřeno pět zásahů z Fondu
solidarity a v roce 2018 dva. Zkušenosti ukázaly, že ačkoli bylo při revizi nařízení v roce 2014 do jeho působnosti zahrnuto období sucha, je posuzování této katastrofy obtížné a
stanovení škody způsobené suchem je možné až po několika měsících po lhůtě k podání žádosti, a žadatelé tudíž nemohou včas poskytnout nezbytné informace.
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění směrnice 2000/53/ES o vozidlech s
ukončenou životností za období 2014-2017
Komise předkládá čtvrtou zprávu o provádění směrnice o vozidlech s ukončenou životností za období od 22. dubna 2014 do 21. dubna 2017. Zpráva byla vypracována na základě
informací poskytnutých členskými státy. Hlavním cílem směrnice je předcházet vzniku odpadů z vozidel a jejich součástí, a snížit tak konečné množství odpadu a dopad na životní
prostředí. Zprávu za uvedené období předložily všechny členské státy s výjimkou Lotyšska, Malty a Maďarska. Úplnost a kvalita poskytnutých informací byla uspokojivá. Směrnici
provedly všechny členské státy a v souvislosti s ní nejsou vedena žádná řízení o nesplnění povinnosti. Směrnice je celkově z větší části prováděna řádně. V roce 2017 splnilo cílovou
hodnotu pro opětné použití a recyklaci ve výši 85 % průměrné hmotnosti na vozidlo za rok 20 z 28 členských států a cílovou hodnotu pro opětné použití a využití ve výši 95 %
průměrné hmotnosti na vozidlo za rok 15 členských států, přičemž sedmi státům k jejímu splnění chybělo pouze několik procentních bodů. ČR splnila oba sledované cíle. Používání
zakázaných nebezpečných látek trvale klesá, i díky postupnému snižování počtu položek, které používání těchto látek umožňují. Zvýšil se počet autorizovaných zpracovatelských
zařízení a členské státy začínají oznamovat inovativní opatření (např. začleňování recyklovaného obsahu a zavádění systémů péče o životní prostředí). Velký problém nadále
přestavují vozidla s ukončenou životností, u nichž není známo, kde se nacházejí. S tím souvisí i problematika nezákonného sběru a (neautorizovaného) zpracování součástí
vyjmutých z těchto vozidel a obchodování s nimi. Komise v současné době provádí hodnocení směrnice o vozidlech s ukončenou životností, které se zaměřuje např. na účinnost
provádění, soudržnost definic, relevantnost a proveditelnost stanovení cílů pro konkrétní materiály, monitorování nebo vliv nových technologií. Hodnocení bude dokončeno během
roku 2020.
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Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the implementation of Directive 2010/63/EU on the protection of animals used for
scientific purposes in the Member States of the European Union - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění směrnice 2010/63/EU o ochraně
zvířat používaných pro vědecké účely v členských státech Evropské unie
Komise předkládá zprávu o provádění směrnice 2010/63/EU v členských státech Evropské unie. Jelikož tato směrnice byla v roce 2019 změněna, a to poté, co už členské státy
předložily informace za prvních pět let fungování směrnice (2013–2017), jedná se o konsolidovanou zprávu EU. Zprávu předložily všechny členské státy a doprovází ji pracovní
dokument útvarů Komise, který podrobněji popisuje přijatá vnitrostátní prováděcí opatření. Všechny členské státy přijaly opatření k provedení směrnice, přičemž významné změny
byly provedeny zejména s ohledem na rozšíření oblasti působnosti směrnice, nové požadavky na umístění a péči a na metody usmrcování a četnost inspekcí a jejich nastavení podle
analýzy rizik. Provádění směrnice se v jednotlivých státech liší. Rozdíly byly zjištěny např. u vnitrostátních požadavků na vzdělávání a odbornou přípravu, postupů pro podávání
žádostí, postupů hodnocení a schvalovacích lhůt. Úspěšné bylo zavádění orgánů pro dobré životní podmínky zvířat i zavádění výborů členských států. Všechny členské státy již
docílily toho, aby byly v EU pro účely výzkumu produkovány pouze druhé nebo vyšší generace speciálně odchovaných subhumánních primátů. Přibližně 40 % z prováděných
inspekcí je neohlášených, avšak některé členské státy stále neprovádějí minimální stanovený počet inspekcí. Za rok 2017 byl v EU poprvé vykázán počet zvířat, která byla chována
a usmrcena, aniž by byla použita při postupech (12 597 816 zvířat, z toho 83 % myší). V zájmu zajištění řádného provedení směrnice Komise u všech členských států přistoupila k
postupu EU Pilot a v několika případech zahájila formální řízení o nesplnění povinnosti. Na podporu provádění dále vypracovala pomocné dokumenty k různým aspektům směrnice
a zřídila centrální databázi EU pro vyhledávání netechnických shrnutí projektů a statistických údajů.
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Zpráva z roku 2019 předkládající statistické údaje o používání zvířat pro vědecké účely v členských státech
Evropské unie v letech 2015-2017
Tato zpráva předkládá statistické údaje o používání zvířat pro vědecké účely v členských státech EU v letech 2015 až 2017 podle směrnice 2010/63/EU. Počet zvířat použitých
poprvé činil v roce 2015 9,59 milionu (celkem 9,78 milionu), v roce 2016 9,82 milionu (celkem 10,03 milionu) a v roce 2017 9,39 milionu (celkem 9,58 milionu). Hlavními
používanými druhy byly myši (61 % v roce 2017), ryby (13 %), potkani (12 %) a ptáci (6 %). Psi, kočky a subhumánní primáti představovaly přibližně 0,3 % pokusných zvířat. Mezi
lety 2015 a 2017 se počet obojživelníků, hlavonožců a plazů celkově snížil o 42 %, křečků o 37 %, koní, oslů a kříženců o 25 % a ptáků o 11 %. Rovněž se mírně snížil počet psů,
koček, potkanů a ryb. Počet ovcí a koz klesl o 9 %, zatímco počet skotu vzrostl o 14 %. Počet subhumánních primátů se zvýšil o 15 % a nejčastěji používaným druhem byl makak
jávský. Více než 50 % subhumánních primátů chovaných pro konkrétní účely je nyní z druhé nebo vyšší generace, v roce 2017 nepocházeli žádní subhumánní primáti z volné
přírody. Hlavním účelem využití zvířat byl výzkum (69 % v roce 2017, z toho 45 % základní výzkum a 23 % aplikovaný výzkum) a dále využití pro legislativní účely kvůli splnění
legislativních požadavků (především zkoušení toxicity, 23 %). Přibližně polovina využití byla hodnocena jako mírná (51 % v roce 2017) a třetina jako střední (32 % v roce 2017). Na
postupy, při nichž je zvíře usmrceno, připadalo ve všech třech letech po 6 % využití. Geneticky upravená zvířata používaná pro výzkumné účely jsou většinou myši a dánia
pruhovaná a jejich používání mírně vzrostlo. Příslušné orgány by měly věnovat zvýšenou pozornost povolování projektů pro účely použití v oblastech, kde již byly schváleny
alternativní metody (např. zkoušení dráždivých/leptavých účinků na kůži, vážného poškození očí/podráždění očí a pyrogenity).
5861/20

COM(2020) 16 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st05861.cs20.pdf (1 MB, 10. 2. 2020)

6. 2. 2020 10. 2. 2020

8

Rada EU - kód dokumentu

Evropská komise
číslo vydaného dokumentu COM

Interinstitucionální Soubory dokumentu
kód dokumentu

Datum
Datum
Usnesení
vydání
doručení
VEZ
dokumentu do PSP ČR

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Bezpečné zavádění sítí 5G v EU Implementace souboru opatření 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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