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Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období
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Návrh rozhodnutí Rady podle čl. 218 odst. 9 SFEU o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve smíšeném výboru zřízeném článkem 164 Dohody o
vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, pokud jde o zemědělské dotace
Komise předkládá soubor čtyř návrhů, které stanovují postoj EU ve smíšeném výboru zřízeném článkem 164 dohody o vystoupení Spojeného království z EU k návrhům aktů, jež
mají být tímto výborem přijaty ve vztahu k Protokolu o Irsku a Severním Irsku připojenému k dohodě a jeho uplatňování. Konkrétně se tyto akty týkají: výjimek z uplatňování
pravidel EU pro státní podporu na zemědělské dotace; podmínek pro určení zboží, u nějž nehrozí následný vstup do Unie; opravy přílohy 2 protokolu, kde jsou chybně uvedeny dva
předpisy EU, které by se neměly uplatňovat ve vztahu k Severnímu Irsku; a praktických pracovních ujednání pro výkon práv podle článku 12 odst. 2 protokolu.
Jedná se o dokumenty kategorie Limité, které jsou vyhrazeny pro osobní potřebu těch, jimž jsou určeny. Nelze je dále šířit ani zveřejňovat jejich obsah.
13909/20

COM(2020) 835 final

st13909.cs20.pdf (435 KB, 15. 12. 2020)
Přílohy:
st13909-ad01.cs20.pdf (437 KB, 15. 12. 2020)
st13909-ad01re01.cs20.pdf (423 KB,
16. 12. 2020)

10. 12. 2020 15. 12. 2020

Návrh rozhodnutí Rady podle čl. 218 odst. 9 Smlouvy o fungování EU o postoji Unie k návrhu rozhodnutí smíšeného výboru o určení zboží, u něhož nehrozí riziko
13911/20

COM(2020) 834 final

2020/0368(NLE)

st13911.cs20.pdf (432 KB, 14. 12. 2020)
Přílohy:
st13911-ad01.cs20.pdf (498 KB, 14. 12. 2020)

10. 12. 2020 14. 12. 2020

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve smíšeném výboru zřízeném článkem 164 Dohody o vystoupení Spojeného království
Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropské unie pro atomovou energii, pokud jde o přijetí rozhodnutí o změně Protokolu o Irsku/Severním Irsku
k uvedené dohodě
13913/20

COM(2020) 832 final

2020/0367(NLE)

st13913.cs20.pdf (443 KB, 14. 12. 2020)
Přílohy:
st13913-ad01.cs20.pdf (418 KB, 14. 12. 2020)

10. 12. 2020 14. 12. 2020

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve smíšeném výboru zřízeném článkem 164 Dohody o vystoupení Spojeného království
Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, pokud jde o účast Unie
13916/20

COM(2020) 833 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2020/0369(NLE)

st13916.cs20.pdf (422 KB, 15. 12. 2020)
Přílohy:
st13916-ad01.cs20.pdf (471 KB, 15. 12. 2020)

10. 12. 2020 15. 12. 2020
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Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve smíšeném výboru zřízeném Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké
Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, pokud jde o přijetí rozhodnutí o sestavení seznamu 25 osob, které
jsou ochotny a schopny zastávat funkci člena rozhodčího tribunálu podle dohody, a rezervního seznamu osob, které jsou ochotny a schopny zastávat funkci člena
rozhodčího tribunálu podle dohody za stranu Unie
Předkládaný návrh stanoví postoj EU ve smíšeném výboru zřízeném dohodou o vystoupení Spojeného království z EU k návrhu rozhodnutí o stanovení seznamu osob ochotných a
schopných působit jako členové rozhodčích tribunálů podle této dohody, jenž má být tímto výborem přijat. Seznam musí být přijat do 1. ledna 2021, kdy končí přechodné období.
Pro potřeby případnéo doplnění seznamu rozhodců sestavila Unie také rezervní seznam 17 dalších kandidátů. Unie by měla přijetí těchto seznamů podpořit.
Jedná se o dokument kategorie Limité, který je vyhrazen pro osobní potřebu těch, jimž je určen. Nelze jej dále šířit ani zveřejňovat jeho obsah.
13918/20

COM(2020) 841 final

2020/0373(NLE)

st13918.cs20.pdf (437 KB, 15. 12. 2020)
Přílohy:
st13918-ad01.cs20.pdf (412 KB, 15. 12. 2020)
st13918-ad02.cs20.pdf (360 KB, 15. 12. 2020)
st13918-ad03.cs20.pdf (357 KB, 15. 12. 2020)

14. 12. 2020 15. 12. 2020

Proposal for a Council Implementing Decision authorising the Republic of Lithuania to apply a measure derogating from Article 287 of Directive 2006/112EC on
the common system of value added tax - Návrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se Litevské republice povoluje použít opatření odchylující se od článku 287
směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Dopisem ze dne 18. června 2020 požádala Litva o povolení uplatnit ode dne 1. ledna 2021 opatření odchylující se od článku 287 směrnice o DPH, které jí umožní osvobodit od DPH
osoby povinné k dani, jejichž roční obrat nepřesahuje 55 000 EUR. V současné době se v Litvě uplatňuje prahová hodnota pro osvobození od daně ve výši 45 000 EUR. Účelem
jejího zvýšení na 55 000 EUR je dále zjednodušit daňové povinnosti pro malé a střední podniky. Na základě posouzení žádosti Komise navrhuje povolit Litvě zvýšení prahové
hodnoty pro osvobození od DPH na 55 000 EUR na období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2024.
14240/20

COM(2020) 812 final

2020/0356(NLE)

st14240.en20.pdf (405 KB, 18. 12. 2020)

18. 12. 2020 18. 12. 2020

Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union regarding the Sector Understanding on Export Credits for Civil
Aircraft - Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie, pokud jde o odvětvovou dohodu o vývozních úvěrech pro civilní letadla
Odvětvová dohoda o vývozních úvěrech pro civilní letadla vstoupila v platnost dne 1. února 2011 a jejím cílem je poskytnout rámec pro předvídatelné, soudržné a transparentní
využívání oficiálně podporovaných vývozních úvěrů na prodej a pronájem civlních letadel a souvisejícího zboží a služeb. Unie je smluvní stranou této dohody. V lednu 2021 má být
smluvními stranami zahájem postup pro přijetí společného postoje, který má umožnit dočasný odklad splátek jistiny při nákupu nových letadel a zařízení s ohledem na hospodářský
pokles v souvislosti s pandemií covidu-19. Společný postoj by měl být přijat v únoru 2021 a Unie by měla jeho přijetí podpořit.
14242/20

COM(2020) 847 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2020/0376(NLE)

st14242.en20.pdf (330 KB, 18. 12. 2020)
Přílohy:
st14242-ad01.en20.pdf (439 KB, 18. 12. 2020)

18. 12. 2020 18. 12. 2020
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Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/2403, pokud jde o oprávnění k rybolovu pro rybářská plavidla Unie ve vodách
Spojeného království a rybolovné operace rybářských plavidel Spojeného království ve vodách Unie
Tento návrh je součástí souboru alternativních opatření pro případ, že by po skončení přechodného období dne 31. prosince 2020 nevstoupila v platnost dohoda o budoucím
partnerství mezi EU a Spojeným královstvím. Cíle návrhu je vytvořit vhodný právní rámec do 31. prosince 2021, nebo dokud nebude se Spojeným královstvím uzavřena dohoda o
rybolovu (podle toho, co nastane dříve), pro pokračování vzájemného přístupu plavidel EU a Spojeného království do vod druhé strany po 31. prosinci 2020. Součástí návrhu je
usnadnění postupů udělování oprávnění rybářským plavidlům.
13905/20

COM(2020) 830 final

2020/0366(COD)

st13905.cs20.pdf (503 KB, 14. 12. 2020)

10. 12. 2020 14. 12. 2020

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na zasedáních smluvních stran Dohody o opatřeních přístavních států k předcházení,
potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu
Dohoda o opatřeních přístavních států k předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu je závazná mezinárodní dohoda, která se
zaměřuje konkrétně na nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov. Vstoupila v platnost dne 5. června 2016 a má 67 smluvních stran, k nimž patří i EU. Rozhodovacím orgánem
v rámci dohody je zasedání smluvních stran. Předkládaným návrhem se upravuje dvouúrovňový postup pro přijímání postoje, který má být jménem Unie na zasedáních smluvních
stran zaujat. Podle tohoto postupu stanoví hlavní zásady a směry postoje Unie na víceletém základě rozhodnutí Rady a postoj je poté pro každé zasedání upravován pracovními
dokumenty Komise, které jsou projednány v pracovní skupině Rady. Tento postup se uplatňuje také při zaujímání postoje Unií v regionálních organizacích pro řízení rybolovu.
Předkládaným návrhem se stanoví postoj Unie pro první zasedání za účelem přezkumu dohody a pro tři následující zasedání smluvních stran pořádaná jednou za dva roky a
jakákoli související jednání mezi těmito zasedáními.
14036/20

COM(2020) 802 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2020/0354(NLE)

st14036.cs20.pdf (465 KB, 15. 12. 2020)
Přílohy:
st14036-ad01.cs20.pdf (408 KB, 15. 12. 2020)

14. 12. 2020 15. 12. 2020
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Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on measures for a high common level of cybersecurity across the Union, repealing
Directive (EU) 2016/1148 - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o opatřeních k dosažení vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v Unii,
kterou se ruší směrnice (EU) 2016/1148
V souvislosti s novou strategií kybernetické bezpečnosti EU předkládá Komise návrh nové směrnice, která má nahradit stávající směrnici o bezpečnosti sítí a informačních systémů.
V rámci konzultací se zúčastněnými stranami ohledně dopadů platné směrnice zjistila Komise některé problémy v oblasti kybernetické bezpečnosti, které stávající právní rámec
neřeší. Těmito problémy jsou: nedostatečná míra kybernetické odolnosti podniků působících v EU, rozdíly v odolnosti mezi jednotlivými členskými státy a odvětvími a nedostatečné
vzájemné porozumění mezi členskými státy, pokud jde o nejvýznamnější hrozby a problémy, a chybějící společná reakce na krize. Cílem předkádaného návrhu je zlepšit právní
rámec tak, aby umožňoval účinné řešení těchto problémů. Hlavní body návrhu zahrnují:
• rozšíření oblasti působnosti směrnice na nová odvětví podle jejich hospodářského a společenského významu a zahrnutí všech středních a velkých společností ve vybraných
odvětvích. Mezi odvětví zásadního významu návrh řadí: energetiku, dopravu, bankovnictví, infrastruktury finančních trhů, zdravotnictví, výrobu farmaceutických výrobků, pitnou
vodu, odpadní vody, digitální infrastrukturu, veřejnou správu a vesmír. Mezi důležitá odvětví návrh řadí: poštovní a kurýrní služby, nakládání s odpady, chemické látky, potraviny,
výrobu jiných zdravotnických prostředků, počítačů a elektroniky, strojního zařízení a motorových vozidel a digitální poskytovatele (internetová tržiště, vyhledávače, sociální sítě). U
menších subjektů s vysokým bezpečnostním rizikovým profilem je členským státům ponechána určitá flexibilita;
• odstranění rozlišování mezi provozovateli základních služeb a poskytovateli digitálních služeb;
• zpřísnění a zefektivnění požadavků na bezpečnost a podávání zpráv pro společnosti;
• posílení kybernetické bezpečnosti v dodavatelských řetězcích, pokud jde o klíčové informační a komunikační technologie. Členské státy mohou ve spolupráci s Komisí a
Agenturou Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost (ENISA) provádět koordinovaná posouzení rizik kritických dodavatelských řetězců;
• zpřísnění opatření dohledu pro vnitrostátní orgány a požadavků na vymáhání;
• harmonizaci sankčních režimů mezi členskými státy;
• posílení úlohy skupiny pro spolupráci a zlepšení sdílení informací a spolupráci mezi orgány členských států.
14150/20

COM(2020) 823 final

2020/0359(COD)

st14150.en20.pdf (1 MB, 17. 12. 2020)
Přílohy:
st14150-ad01.en20.pdf (488 KB, 17. 12. 2020)
st14150-ad02.en20.pdf (796 KB, 18. 12. 2020)
st14150-ad03.en20.pdf (409 KB, 18. 12. 2020)
st14150-ad04.en20.pdf (1 MB, 18. 12. 2020)
st14150-ad05.en20.pdf (2 MB, 18. 12. 2020)
st14150-ad06.en20.pdf (2 MB, 18. 12. 2020)

17. 12. 2020 17. 12. 2020

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být vyjádřen jménem Evropské unie na 64. 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 pro narkotika, která mimo jiné na základě doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO)
pravidelně aktualizuje seznamy dotčených látek připojené k uvedeným úmluvám. Předkládaný návrh se týká rozhodnutí o postoji, který má být jménem Unie vyjádřen na 64.
zasedání Komise pro narkotika plánovaném na 12. až 16. dubna 2021 k zařazení osmi nových látek na seznamy k úmluvám. Jedná se o: isotonitazen, MDMB-4en-PINACA, CUML-PeGACLONE, flubromazolam, klonazolam, diklazepam, 3-MeO-PCP a difenidin. Unie by měla jejich zařazení na seznamy podpořit.
14203/20

COM(2020) 814 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2020/0357(NLE)

st14203.cs20.pdf (489 KB, 18. 12. 2020)
Přílohy:
st14203-ad01.cs20.pdf (353 KB, 18. 12. 2020)

17. 12. 2020 18. 12. 2020
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Návrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se stanoví doporučení k řešení nedostatků zjištěných v letech 2019–2020 během tematického hodnocení
vnitrostátních strategií členských států pro integrovanou správu hranic
V rámci hodnotícího a monitorovacího mechanismu k ověření uplatňování schengenského acquis provedla Komise v letech 2019-2020 tematické hodnocení vnitrostátních strategií
pro integrovanou správu hranic přijatých členskými státy v souladu s nařízením (EU) 2016/1624 o Evropské pohraniční a pobřežní stráži, kterým byla zavedena koncepce evropské
integrované správy hranic, jejíž součástí jsou i tyto strategie. Tematické hodnocení sestávalo z přezkumu vnitrostátních strategií pro integrovanou správu hranic na základě
podkladů, který provedl tým 21 odborníků z členských států a Komise za podpory pěti pozorovatelů z agentury Frontex. Na základě hodnotící zprávy stanoví předkládaný návrh
doporučení za účelem sladění obsahu vnitrostátních strategií s nařízením (EU) 2016/1624. Státy schengenského prostoru by měly v letech 2020 a 2021: 1) revidovat, upravit a
zdokonalit obsah vnitrostátních strategií pro integrovanou správu hranic na základě zjištění uvedených v hodnotící zprávě a 2) revidovat vnitrostátní strategie jako součást cyklu
víceleté strategické politiky pro evropskou integrovanou správu hranic v souladu s čl. 8 odst. 6 nařízení (EU) 2019/1896 o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a v souladu s
plánem stanoveným pro její provádění.
Jedná se o dokument kategorie Limité, který je vyhrazen pro osobní potřebu těch, jimž je určen. Nelze jej dále šířit ani zveřejňovat jeho obsah.
14220/20

COM(2020) 800 final

2020/0370(NLE)

st14220.cs20.pdf (474 KB, 18. 12. 2020)

17. 12. 2020 18. 12. 2020

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the resilience of critical entities - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o
odolnosti kritických subjektů
V souvislosti s novou strategií kybernetické bezpečnosti EU předkládá Komise návrh nové směrnice o odolnosti kritických subjektů, která aktualizuje a nahrazuje směrnici o
evropské kritické infrastruktuře z roku 2008. Komise tímto návrhem reaguje na některé problémy v oblasti ochrany kritické infrastruktury v EU: hospodářské subjekty si nejsou
plně vědomy dopadů vyvíjejících se rizik v prostředí, kde působí, úsilí o zvyšování odolnosti se v jednotlivých členských státech a odvětvích liší a podobné typy subjektů jsou v
některých členských státech považovány za součást kritické infrastruktury, a v jiných ne. Návrhem se rozšiřuje působnost i hloubka aktuální směrnice o evropské kritické
infrastruktuře. Nově se směrnice vztahuje na subjekty v deseti odvětvích: energetika, doprava, bankovnictví, infrastruktury finančních trhů, zdravotnictví, pitná voda, odpadní
voda, digitální infrastruktura, veřejná správa a vesmír. Hlavní body návrhu zahrnují:
• přijetí národních strategií zajištění odolnosti kritických subjektů členskými státy a provádění pravidelných posouzení rizik, v jejichž rámci by mohla být identifikována užší
skupina kritických subjektů, které by podléhaly povinnostem zaměřeným na zvýšení jejich odolnosti proti jiným než kybernetickým rizikům;
• zvláštní dohled nad kritickými subjekty zvláštního evropského významu;
• poskytování doplňkové podpory Komisí členským státům a kritickým subjektům , např. prostřednictvím unijního přehledu přeshraničních a meziodvětvových rizik, osvědčených
postupů, metodik nebo přeshraničních školicích aktivit a cvičení zaměřených na testování odolnosti kritických subjektů.
14262/20

COM(2020) 829 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2020/0365(COD)

st14262.en20.pdf (1 MB, 18. 12. 2020)
Přílohy:
st14262-ad01.en20.pdf (404 KB, 18. 12. 2020)
st14262-ad02.en20.pdf (1 MB, 18. 12. 2020)
st14262-ad03.en20.pdf (386 KB, 20. 12. 2020)
st14262-ad04.en20.pdf (775 KB, 20. 12. 2020)

18. 12. 2020 18. 12. 2020
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Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EEC) No 95/93 as regards temporary relief from the slot
utilisation rules at Community airports due to the COVID-19 pandemic - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č.
95/93, pokud jde o dočasné osvobození od pravidel pro využívání letištních časů na letištích Společenství s ohledem na pandemii covidu-19
V souvislosti s prudkým poklesem letecké dopravy v důsledku pandemie covidu-19 byla v březnu 2020 přijata změna nařízení o přidělování letištních časů na letištích Společenství,
která dočasně osvobodila letecké dopravce od povinnosti využít přidělené letištní časy alespoň z 80 %, aby si je udržely i do další sezóny. V říjnu 2020 bylo toto osvobození
prodlouženo do konce období zimního letového řádu 2020/2021 dne 27. března 2021. Další vývoj je nejistý, nicméně se neočekává, že by se poptávka v letní sezóně 2021 přiblížila
úrovni z posledních let. Přestože s ohledem na mimořádnost situace se osvobození ukázalo jako účinný nástroj pro podporu leteckých dopravců, jeho další prodloužení by bylo
podle Komise nepřiměřené, protože by fakticky vedlo k zakonzervování stavu z roku 2019 a neumožnilo získat letištní časy jiným nebo novým dopravcům, kteří by měli o
provozování letů zájem. Cílem předkládaného návrhu je proto ukončit osvobození se začátkem období letního letového řádu 2021, ale s ohledem na sníženou poptávku snížit
požadovanou minimální míru využití přidělených letištních časů z 80 % na 40 %. Toto snížení se uplatní do 30. října 2021 a v případě potřeby může Komise jeho platnost
prodlužovat prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci vždy pro následující období letového řádu, a to až do zimy 2024/2025 včetně.
13806/20

COM(2020) 818 final

2020/0358(COD)

st13806.en20.pdf (455 KB, 16. 12. 2020)

16. 12. 2020 16. 12. 2020

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o určitých aspektech bezpečnosti letectví s ohledem na skončení přechodného období uvedeného v Dohodě o
vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii
Tento návrh je součástí souboru alternativních opatření pro případ, že by po skončení přechodného období dne 31. prosince 2020 nevstoupila v platnost dohoda o budoucím
partnerství mezi EU a Spojeným královstvím. Cílem návrhu je zajistit, aby mohly být v letadlech EU i nadále bez přerušení používány různé bezpečnostní certifikáty na výrobky.
Tím se předejde situaci, že letadla EU budou mít zakázáno létat.
13898/20

COM(2020) 828 final

2020/0364(COD)

st13898.cs20.pdf (489 KB, 14. 12. 2020)
Přílohy:
st13898-ad01.cs20.pdf (361 KB, 14. 12. 2020)

10. 12. 2020 14. 12. 2020

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech zajišťujících základní propojení v letecké dopravě po skončení přechodného období
uvedeného v Dohodě o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii
Tento návrh je součástí souboru alternativních opatření pro případ, že by po skončení přechodného období dne 31. prosince 2020 nevstoupila v platnost dohoda o budoucím
partnerství mezi EU a Spojeným královstvím. Jeho cílem je zajistit poskytování některých leteckých služeb mezi Spojeným královstvím a EU na dobu šesti měsíců za předpokladu,
že Spojené království zajistí totéž.
13900/20

COM(2020) 827 final

2020/0363(COD)

st13900.cs20.pdf (565 KB, 14. 12. 2020)

10. 12. 2020 14. 12. 2020

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech zajišťujících základní propojení v silniční nákladní a osobní dopravě po skončení
přechodného období uvedeného v dohodě o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro
atomovou energii
Tento návrh je součástí souboru alternativních opatření pro případ, že by po skončení přechodného období dne 31. prosince 2020 nevstoupila v platnost dohoda o budoucím
partnerství mezi EU a Spojeným královstvím. Jeho cílem je zajistit základní propojení v oblasti nákladní i osobní silniční dopravy na dobu šesti měsíců za předpokladu, že Spojené
království zajistí totéž pro dopravce z EU.
13903/20

COM(2020) 826 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2020/0362(COD)

st13903.cs20.pdf (620 KB, 14. 12. 2020)

10. 12. 2020 14. 12. 2020
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Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve smíšeném výboru zřízeném Evropsko-středomořskou leteckou dohodou mezi
Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé
Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi EU a Marokem vstoupila v platnost dne 19. března 2018. Jejím cílem je podpořit postupné otevírání přístupu na trh a harmonizovat
právní předpisy v zájmu většího souladu s předpisy EU. Za správu a řádné provádění dohody je odpovědný smíšený výbor. Během svého prvního zasedání by měl smíšený výbor
přijmout svůj jednací řád. Unie by měla jeho přijetí podpořit.
14002/20

COM(2020) 794 final

2020/0352(NLE)

st14002.cs20.pdf (453 KB, 14. 12. 2020)
Přílohy:
st14002-ad01.cs20.pdf (448 KB, 14. 12. 2020)

11. 12. 2020 14. 12. 2020

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on a Single Market For Digital Services (Digital Services Act) and amending Directive
2000/31/EC - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o jednotném trhu pro digitální služby (akt o digitálních službách) a o změně směrnice 2000/31/ES
Předkládaný návrh tvoří spolu s aktem o digitálních trzích nový komplexní soubor pravidel pro všechny digitální služby působící v EU, včetně sociálních médií, internetových tržišť
a dalších on-line platforem. Akt o digitálních službách doplňuje stávající sektorovou legislativu a neovlivňuje uplatňování stávajících právních předpisů EU, které regulují služby
informační společnosti. Staví na klíčových principech směrnice o elektronickém obchodu a jeho cílem je zajistit co nejlepší podmínky pro poskytování inovativních digitálních
služeb na vnitřním trhu, přispívat k bezpečnosti v online prostředí a ochraně základních práv a současně zajistit účinný dohled nad poskytovateli zprostředkovatelských
služeb, které spojují spotřebitele se zbožím, službami nebo digitálním obsahem, zejména online platformami (sociálními médií a internetovými tržišti). Návrh stanoví nové
harmonizované povinnosti pro digitální služby v EU v závislosti na jejich velikosti. Na platformy, které využívá více než 10 % obyvatel EU (45 milionů uživatelů), se vztahují zvláštní
povinnosti v oblasti řízení rizik a nová struktura dohledu, která zahrnuje správní radu vnitrostátních koordinátorů digitálních služeb a zvláštní pravomoci Komise v oblasti dohledu,
včetně možnosti ukládat těmto platformám přímé sankce. Hlavní body návrhu zahrnují:
• pravidla pro odstraňování nelegálního zboží, služeb nebo digitálního obsahu na internetu;
• opatření na ochranu uživatelů, jejichž digitální obsah byl platformami smazán omylem;
• nové povinnosti největších platforem přijímat opatření na základě rizik s cílem zabránit zneužívání jejich systémů;
• opatření k zajištění transparentnosti, mimo jiné v oblasti reklamy na internetu a algoritmů používaných k doporučování digitálního obsahu uživatelům;
• nové pravomoci ke kontrole fungování platforem, včetně usnadnění přístupu výzkumných pracovníků k hlavním údajům platforem;
• nová pravidla týkající se vysledovatelnosti uživatelů–podnikatelů na internetových tržištích, aby bylo možné vystopovat prodejce nelegálního zboží nebo služeb;
• inovativní proces spolupráce mezi orgány veřejné moci s cílem zajistit účinné prosazování předpisů na celém jednotném trhu.
14124/20

COM(2020) 825 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2020/0361(COD)

st14124.en20.pdf (1 MB, 16. 12. 2020)

16. 12. 2020 16. 12. 2020
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Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on contestable and fair markets in the digital sector (Digital Markets Act) - Návrh
nařízení Evropského parlamentu a Rady o konkurenčních a spravedlivých digitálních trzích (akt o digitálních trzích)
Předkládaný návrh tvoří spolu s aktem o digitálních službách nový komplexní soubor pravidel pro všechny digitální služby působící v EU, včetně sociálních médií, internetových
tržišť a dalších on-line platforem. Akt o digitálních trzích se zabývá negativními důsledky některých způsobů chování platforem, které působí jako „digitální strážci“ přístupu na
jednotný trh. Jejich postavení a tržní síla jim umožňují určovat vlastní pravidla, a deformovat tak hospodářskou soutěž na vnitřním trhu prostřednictvím nekalých obchodních
praktik. Mezi příklady těchto praktik patří neférové využívání dat od podniků působících na těchto platformách nebo situace, kdy uživatelé musí využívat konkrétní službu a mají
jen omezenou možnost přejít ke konkurenci. Předkládaný návrh stanoví harmonizovaná pravidla, která vymezují a zakazují nekalé postupy „strážců“, a zavádí donucovací
mechanismus založený na šetřeních trhu, díky němuž budou povinnosti stanovené v nařízení průběžně aktualizovány s ohledem na vývoj digitálních trhů. Hlavní body návrhu
zahrnují:
• vymezení oblasti působnosti tak, aby zahrnovala pouze hlavní poskytovatele stěžejních služeb platforem, jako jsou vyhledávače, sociální sítě nebo on-line zprostředkovatelské
služby splňující objektivní legislativní kritéria, podle kterých se určuje status „strážce“;
• kvantitativní prahové hodnoty pro identifikaci domnělých „strážců“ a zavedení pravomoci Komise přiznat tento status na základě šetření trhu;
• zákaz zjevně nekalých praktik, jako je bránění uživatelům v odinstalování jakéhokoli předinstalovaného softwaru nebo aplikací;
• požadavek, aby „strážci“ proaktivně zaváděli určitá opatření, například cílená opatření umožňující řádné fungování softwaru třetích stran a interoperabilitu s jejich vlastními
službami;
• sankce za nedodržování předpisů, které mohou zahrnovat pokuty až do výše 10 % celosvětového obratu daného „strážce“; v případě opakovaných porušení mohou sankce
zahrnovat také povinnost přijmout strukturální opatření, včetně případného odprodání určitých částí podniku;
• provádění cílených šetření trhů Komisí s cílem posoudit, zda je třeba s ohledem na vývoj digitálních trhů vztáhnout pravidla na nové postupy a služby „strážců“.
14172/20

COM(2020) 842 final

2020/0374(COD)

st14172.en20.pdf (1 MB, 17. 12. 2020)
Přílohy:
st14172-ad01.en20.pdf (562 KB, 17. 12. 2020)
st14172-ad02.en20.pdf (2 MB, 17. 12. 2020)
st14172-ad03.en20.pdf (2 MB, 17. 12. 2020)
st14172-ad04.en20.pdf (353 KB, 17. 12. 2020)

17. 12. 2020 17. 12. 2020

Společný návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 147/2003 o některých omezujících opatřeních vůči Somálsku
Nařízení (ES) č. 147/2003 o některých omezujících opatřeních vůči Somálsku omezuje poskytování financování, finanční pomoci a technické pomoci vztahující se k vojenské
činnosti v souvislosti se zbožím a technologiemi uvedenými na Společném vojenském seznamu Evropské unie jakékoliv osobě, subjektu nebo orgánu v Somálsku a omezuje dodávky
zboží do Somálska, které může přispět k výrobě improvizovaných výbušných zařízení (IED). V návaznosti na přijetí rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2551 (2020), která mění
výjimky ze zbrojního embarga, pokud jde o některé dodávky zbraní a související financování, finanční pomoc a technickou pomoc určenou somálským bezpečnostním silám, hodlá
Rada změnit rozhodnutí 2010/231/SZBP, aby odráželo uvedené změny. Toto rozhodnutí je provedeno uvedeným nařízením, které by tak mělo být rovněž odpovídajícím způsobem
změněno.
Jedná se o dokument kategorie Limité, který je vyhrazen pro osobní potřebu těch, jimž je určen. Nelze jej dále šířit ani zveřejňovat jeho obsah.
14155/20

JOIN(2020) 21 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2019/0281(NLE)

st14155.cs20.pdf (422 KB, 17. 12. 2020)

17. 12. 2020 17. 12. 2020
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Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on guidelines for trans-European energy infrastructure and repealing Regulation (EU)
No 347/2013 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o pokynech pro transevropskou energetickou infrastrukturu a o zrušení nařízení (EU) č. 347/2013
Nařízením (EU) č. 347/2013 byly stanoveny hlavní směry pro transevropské energetické sítě (TEN-E). Přestože cíle tohoto nařízení jsou stále platné, neodráží podle Komise
očekávané změny energetického systému, které bude vyžadovat splnění cílů Zelené dohody pro Evropu a navazujících iniciativ zaměřených na snižování emisí, včetně aktualizace
emisních cílů pro rok 2030. Stávající právní rámec je podle Komise nedostatečný zejména ve vztahu k rozvoji přeshraniční infrastruktury, dosažení klimatické neutrality, zavádění
inteligentních sítí, rozšiřování využití obnovitelné energie na moři nebo projektům společného zájmu, jejichž provádění se v posledních letech významně zpožďuje. Cílem
předkládaného návrhu je proto uvedené nařízení nahradit aktualizovaným rámcem, který: umožní určit přeshraniční projekty a investice napříč Unií a sousedními zeměmi, které
jsou nezbytné pro energetickou transformaci a dosažení cílů v oblasti klimatu; zlepší plánování infrastruktury za účelem integrace energetických systémů a zapojení energetických
sítí na moři; zkrátí postupy povolování pro projekty společného zájmu, aby se zamezilo zpožďování projektů podporujících energetickou transformaci; zajistí řádné využívání
nástrojů pro sdílení nákladů a regulačních pobídek. Hlavní body návrhu zahrnují:
• povinnost, aby všechny projekty splňovaly kritéria udržitelnosti a dodržovaly zásadu „neškodit“;
• aktualizaci kategorií infrastruktury, jež jsou způsobilé pro podporu prostřednictvím politiky TEN-E, a ukončení podpory pro ropnou a plynovou infrastrukturu;
• nové zaměření na energetické sítě na moři;
• nové zaměření na vodíkovou infrastrukturu;
• modernizované předpisy na podporu zavádění inteligentních elektrických rozvodných sítí;
• nová ustanovení o investicích do inteligentních sítí pro integraci čistých plynů do stávajících sítí;
• další opatření pro modernizaci elektrických rozvodných sítí a ukládání elektrické energie a přepravních sítí pro CO2;
• nová ustanovení o podpoře projektů propojujících EU s třetími zeměmi (projekty společného zájmu);
• revidovaný rámec pro správu a opatření ke zjednodušení administrativních postupů.
14088/20

COM(2020) 824 final

2020/0360(COD)

st14088.en20.pdf (1 MB, 16. 12. 2020)
Přílohy:
st14088-ad01.en20.pdf (408 KB, 16. 12. 2020)
st14088-ad02.en20.pdf (535 KB, 16. 12. 2020)
st14088-ad03.en20.pdf (2 MB, 16. 12. 2020)
st14088-ad04.en20.pdf (352 KB, 16. 12. 2020)
st14088-ad05.en20.pdf (259 KB, 16. 12. 2020)

16. 12. 2020 16. 12. 2020

Návrh rozhodnutí Rady o předložení návrhu rozhodnutí výkonného orgánu o metodice úprav s cílem zohlednit změny ve složení Evropské unie s ohledem na 41.
zasedání výkonného orgánu Úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států jménem Evropské unie a o postoji, který má být jménem
Evropské unie na tomto zasedání zaujat
EU je smluvní stranou Úmluvy o ovzduší z roku 1979 a Göteborského protokolu ve znění z roku 2012, který byl přijat na jejím základě a jsou na něm založeny závazky ke snížení
emisí v letech 2020 až 2029 podle směrnice (EU) 2016/2284 o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší. Výkonný orgán, který je řídícím orgánem úmluvy, by
měl na svém 41. zasedání přijmout rozhodnutí o metodice úprav tabulek, které má zohlednit vystoupení Spojeného království z Unie. Aktuální čísla pro EU, která slouží pro
přezkum souladu podle Göteborského protokolu, jsou součtem EU-27, což odpovídá složení EU v době poslední změny protokolu v roce 2012. Unie by měla předložit návrh na
příslušnou úpravu metodiky nebo případně podpořit změny navržené jinými smluvními stranami, které sledují stejný cíl.
14137/20

COM(2020) 801 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2020/0355(NLE)

st14137.cs20.pdf (486 KB, 17. 12. 2020)
Přílohy:
st14137-ad01.cs20.pdf (442 KB, 17. 12. 2020)

16. 12. 2020 17. 12. 2020
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Dokumenty informační povahy
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o cílených alternativních opatřeních v případě
neexistence dohody o budoucím partnerství se Spojeným královstvím
Dne 31. prosince 2020 končí přechodné období po vystoupení Spojeného království z EU. Od 1. ledna 2021 by měla vzájemné vztahy upravovat dvoustranná dohoda o budoucím
partnerství, avšak její včasné uzavření je stále nejisté. Komise proto připravila soubor cílených alternativních opatření pro případ, že by dohoda uzavřena nebyla. Pokud nakonec
dohoda uzavřena bude, opatření nevstoupí v platnost. Základní principy těchto opatření jsou následující: opatření nezajišťují takové výhody, jako mělo členství v EU a přechodné
období a jaké by vyplývaly z dohody o budoucím partnerství; opatření jsou zacílena tak, aby maximálně omezila disproporční narušení vyplývající ze situace, kdy dohoda nebude
uzavřena; opatření poskytují pouze přechodná řešení a neřeší negativní dopady udržitelným způsobem, proto musí být pouze dočasné povahy; opatření jsou přijímána pouze tam,
kde je to nezbytné k ochraně zájmů EU; opatření jsou ze své podstaty jednostranná. Do územní působnosti opatření nespadá Gibraltar.
Opatření zahrnují:
• základní letecké spojení a bezpečnost letectví;
• základní silniční spojení;
• železniční spojení prostřednictvím tunelu pod Lamanšským průlivem;
• rybolov;
• rozpočtovou rezervu pro přizpůsobení se Brexitu;
• zajištění flexibility programů a nástrojů v rozpočtu EU 2021-2027 umožňující rychlou reakci na jakýkoli vývoj vzájemných vztahů EU a Spojeného království.
V případě přijímáni opatření na úrovni členských států je třeba zajistit, aby tato opatření nenarušovala vnitřní trh, byla dočasné povahy, neposkytovala Spojenému království
výhody srovnatelné s uzavřením dohody o budoucím partnerství a nevedla k nerovnému zacházení s členskými státy. Na podporu řešení případných problémů bezprostředně po
skončení přechodného období zřídila Komise zvláštní telefonní linku pro ústřední správní orgány členských států (Brexit hotline).
13896/20

COM(2020) 831 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st13896.cs20.pdf (643 KB, 14. 12. 2020)
Přílohy:
st13896-ad01.cs20.pdf (448 KB, 14. 12. 2020)
st13896-ad02.cs20.pdf (474 KB, 14. 12. 2020)
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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 - EU
Citizenship Report 2020 - Empowering citizens and protecting their rights - Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zpráva o občanství EU pro rok 2020 - Posílení postavení občanů a ochrana jejich práv
Komise předkládá pravidelnou zprávu o uplatňování ustanovení týkajících se občanství EU za tříleté období. Zpráva pro rok 2020 se skládá z této zprávy a zprávy podle článku 25
SFEU, která představuje judikaturu Soudního dvora v oblasti občanských práv (COM(2020) 731). Hodnotí pokrok dosažený v oblasti občanství EU od zprávy z roku 2017 a
navrhuje nové priority a nová opatření pro zlepšení praktického uplatňování občanských práv, zejména v přeshraničním kontextu. Opatření jsou rozdělena do čtyř tematických
oblastí:
1) posílení demokratické účasti, posílení postavení občanů a podpora začleňování občanů v EU - tato oblast zahrnuje účinný výkon hlasovacích práv, kde je třeba zaměřit se
především na nedostatečně zastoupené kategorie voličů a mobilní občany EU (aktualizace směrnice o hlasovacích právech mobilních občanů EU), a posílení účasti občanů v
demokratickém procesu např. prostřednictvím konference o bucoucnosti Evropy, evropského akčního plánu pro demokracii nebo podpory rozvoje digitálních dovedností;
2) usnadnění výkonu práva na volný pohyb a zjednodušení každodenního života - tato oblast zahrnuje zvýšení právní jistoty při výkonu práva na volný pohyb (aktualizace pokynů
EU pro volný pohyb z roku 2009, ochrana práv občanů v souvislosti s vystoupením Spojeného království z EU) a zjednodušení přeshraniční práce a cestování (začlenění
přeshraničních řešení v oblasti elektronické správy a elektronického podnikání do nově vydaných průkazů totožnosti, iniciativa v oblasti práv daňových poplatníků EU a
zjednodušení daňových povinností pro občany EU, iniciativa na podporu rozvoje multimodálních plánovačů cest a digitálních služeb usnadňujících rezervaci a placení);
3) ochrana a podpora občanství EU - řešení rizik spojených s režimy občanství pro investory, nová opatření v oblasti rovnosti a zákazu diskriminace, budování evropské identity
mladých Evropanů prostřednictvím programu ERASMUS+, Evropského sboru solidarity a akcí programu Jean Monnet, sledování dopadu opatření zavedených během krizí na práva
občanů;
4) ochrana občanů EU v Evropě i v zahraničí - provedení strategie EU pro očkovací látky proti covidu-19, posílení záruk pro mladé lidi, překum pravidel EU o konzulární ochraně.
14098/20

COM(2020) 730 final

st14098.en20.pdf (709 KB, 16. 12. 2020)

16. 12. 2020 16. 12. 2020

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Zpráva o vývozních povoleních v roce 2019 podle nařízení o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být
použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání
Komise předkládá pravidelnou zprávu o činnostech členských států týkajících se povolování vývozu zboží, které by mohlo být použito k mučení nebo k výkonu trestu smrti, za rok
2019. V roce 2019 činil celkový počet oznámených povolení 285, přičemž 11 členských států (včetně ČR) uvedlo, že povolení udělilo. Zbývající členské státy informovaly Komisi, že
žádné žádosti o povolení podle nařízení neobdržely. V šesti případech byla žádost o vývozní povolení zamítnuta; jednalo se o některé zamýšlené transakce se zákazníky v Bosně a
Hercegovině, Číně, Indii, Izraeli, Nigérii a Nigeru. Nejvíce udělených vývozních povolení se týkalo vývozu do Švýcarska (31) a dále Andorry (16), Indie (13), Jižní Afriky (12) a na
Ukrajinu (11). Z hlediska konečného použití bylo nejvíce zboží určeno pro lékařské a famaceutické použití (42 vývozních povolení), vymáhání práva (24) a jiné použití (13).
14050/20

COM(2020) 799 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st14050.cs20.pdf (433 KB, 15. 12. 2020)
Přílohy:
st14050-ad01.cs20.pdf (1 MB, 15. 12. 2020)
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu o činnosti a konzultacích koordinační skupiny proti mučení uvedené v článku 31 nařízení (EU) 2019/125 o obchodování s
některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání
Komise předkládá zprávu o činnosti koordinační skupiny proti mučení zřízené podle nařízení (EU) 2019/125 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest
smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, v roce 2019. Skupina slouží jako platforma pro výměnu informací mezi odborníky z členských států a
Komisí o správních postupech a pro jejich jednání o otázkách výkladu nařízení, technických problémech týkajících se zboží uvedeného na seznamech, vývoji souvisejícím s
nařízením a dalších otázkách.
V roce 2019 uspořádala skupina dvě zasedání ve dnech 29. dubna a 17. prosince. Byla informována o kodifikaci nařízení (ES) č. 1236/2005 v nařízení (EU) 2019/125 a o návrhu
aktu Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění seznam příslušných orgánů a seznam míst určení, na která se vztahuje všeobecné vývozní povolení Unie (doplnění Gambie a
Madagaskaru). Společně s Komisí přezkoumala stav obdržených a zbývajících podání od členských států EU za roky 2017 a 2018 a možnosti, jak rozšířit podávání zpráv a zahrnout
do nich koncové uživatele. Komise následně skupinu informovala o svém záměru aktualizovat odpovídajícím způsobem formulář zprávy. Skupina byla rovněž informována o
přezkumu nařízení v souladu s požadavky na zlepšování právní úpravy a Komise ji vyzvala, aby se do tohoto přezkumu zapojila a zajistila větší informovanost o veřejné konzultaci.
Konečně skupina obdržela informace o nejnovějším vývoji, pokud jde o Alianci za obchod bez mučení, zejména o přijetí rezoluce Valného shromáždění OSN ze dne 28. června 2019
„Obchod bez mučení: posouzení proveditelnosti, rozsahu a parametrů možných společných mezinárodních norem“.
14051/20

COM(2020) 803 final

st14051.cs20.pdf (427 KB, 15. 12. 2020)

14. 12. 2020 15. 12. 2020

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 762/2008 o předkládání statistik týkajících se
akvakultury členskými státy a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 788/96
Komise předkládá zprávu o provádění nařízení (ES) č. 762/2008 o předkládání statistik týkajících se akvakultury členskými státy za období 2016-2018. Zpráva vychází především
ze zpráv o kvalitě akvakultury předložených členskými státy a hodnotí včasnost, úplnost, konzistentnost, dostupnost a důvěrnost celkových údajů.
Z dostupných informací vyplývá, že některé státy stále čelí problémům s včasností a dochvilností sběru a odevzdání údajů. K posílení konzistentnosti sběru údajů přispěly pokyny
Eurostatu. Statistiky o akvakultuře jsou velmi důležitou a široce využívanou součástí statistiky rybolovu, avšak mnoho uživatelů je s nimi nespokojeno, protože obsahují velký počet
důvěrných hodnot, což komplikuje jejich využití. Dopad dosud přijatých opatření v této oblasti je velmi omezený; specializace odvětví ve skutečnosti množství důvěrných údajů
zvýšila. Jediným řešením pro poskytování lepších služeb uživatelům údajů by bylo změnit stávající právní předpisy nebo je nahradit jiným právním předpisem. Nové právní předpisy
by rovněž mohly přinést větší efektivitu, zejména sladěním lhůt s potřebami jiných mezinárodních organizací. Průměrné roční náklady na vypracování statistik akvakultury činily v
referenčním roce 2017 105 000 EUR, což je o 3 % méně než v předchozím období. V některých zemích byla snížena zátěž spojená se sběrem údajů a bylo zaznamenáno měřitelné
zvýšení efektivity. Další zlepšení v této oblasti by mohlo přinést rozšíření používání elektronických dotazníků.
14142/20

COM(2020) 809 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st14142.cs20.pdf (533 KB, 17. 12. 2020)
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Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Ochrana před COVID-19 během zimy
Předkládané sdělení obsahuje doporučení pro členské státy, jejichž cílem je udržet počet případnů onemocnění covidem-19 během nadcházejících měsíců na co nejnižších číslech.
Komise připomíná, že jakékoli uvolnění opatření je vždy třeba podmínit jak vývojem pandemie, tak dostatečnou kapacitou pro testování, trasování kontaktů a léčbu pacientů, a že
rozhodnutí je třeba přijímat koordinovaně a cíleně, a to nejen na úrovni EU, ale i ve vztahu k sousedním regionům, aby se zabránilo problémům na hranicích. Doporučení jsou
zaměřena na šest oblastí:
1. dodržování fyzického odstupu a omezení sociálních kontaktů, včetně stanovení kritérií pro setkání v domácím prostředí, vybízení zaměstnavatelů k umožnění práce z domu na
přelomu roku a zavedení zákazu nočního vycházení;
2. intenzivnější testování a trasování kontaktů, včetně zajištění bezplatného přístupu k testování s rychlými výsledky a vzájemného uznávání výsledků antigenních testů členskými
státy;
3. bezpečné cestování doma i v rámci EU, včetně navýšení kapacity veřejné dopravy a přijetí přiměřených a nediskriminačních požadavků ohledně karantény a testování
cestujících;
4. priorita pro kapacitu zdravotnictví a personál, včetně zajištění maximální dostupnosti služeb primární péče a přijetí národní integrované strategie zdravotnictví pro zajištění
pokračování léčby i jiných onemocnění;
5. zvládnutí "únavy z pandemie", včetně jasného a srozumitelného informování občanů o nových opatřeních a konkrétních důvodech pro jejich přijetí a zajištění dostupnosti služeb
v oblasti duševního zdraví a psychosociální podpory zejména pro osoby v nouzi a zranitelné skupiny;
6. rozvoj a zdokonalování strategií pro očkování proti covidu-19.
14028/20

COM(2020) 786 final

st14028.cs20.pdf (656 KB, 14. 12. 2020)
Přílohy:
st14028-ad01.cs20.pdf (1 MB, 14. 12. 2020)

14. 12. 2020 14. 12. 2020

Sdělení Komise o přezkumu Evropské unie v rámci mechanismu pro přezkum provádění Úmluvy Organizace spojených národů proti korupci (UNCAC)
Úmluva Organizace spojených národů proti korupci (UNCAC) je nejkomplexnější mezinárodní smlouva a současně jediný právně závazný mezinárodní nástroj v oblasti boje proti
korupci. V současné době má 187 smluvních stran, mezi něž patří od roku 2008 i Unie. Mechanismus pro přezkum provádění úmluvy byl zaveden v listopadu 2009. V
předkládaném sdělení představuje Komise svůj přístup k procesu přezkumu a uvádí kroky, které je třeba podnikout, aby se Unie mohla do přezkumu zapojit. Tyto kroky zahrnují:
aktualizaci prohlášení o pravomoci EU s ohledem na záležitosti spadající do působnosti úmluvy v návaznosti na vstup Lisabonské smlouvy v platnost, oznámení připravenosti Unie
zapojit se co nejdříve do přezkumu před zvláštním zasedáním Valného shromáždění OSN v roce 2021, přípravu vlastního hodnocení Unie, organizaci návštěvy na místě týkající se
přezkumu a konzultace s dalšími institucemi ohledně zveřejnění zprávy o přezkumu a zprávy o vlastním hodnocení. Komise vyzývá instituce EU k včasnému zapojení a spolupráci
ve všech fázích přezkumu.
13653/20

COM(2020) 793 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st13653.cs20.pdf (604 KB, 18. 12. 2020)
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Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Digitalizace soudnictví v Evropské unii Soubor příležitostí
Předkládané sdělení představuje nový přístup k digitalizaci justičních systémů v EU založený na souboru nástrojů ("toolbox"), komlexní sadě právních, finančních a
technologických nástrojů určených pro různé účastníky v justičních systémech. Společně se strategií evropského justičního vzdělávání na období 2021-2024 (COM(2020) 713) a
návrhem nařízení o systému e-CODEX (COM(2020) 712) tvoří balíček iniciativ, jehož cílem je modernizovat justiční systémy v EU. Navržené nástroje jsou rozděleny do čtyř
kategorií:
1) finanční podpora pro členské státy, která zahrnuje využití facility na podporu oživení a odolnosti, nástrojů politiky soudržnosti na období 2021-2027, nástroje pro technickou
podporu a nových programů Spravedlnost a Digitální Evropa;
2) legislativní iniciativy stanovující požadavky v oblasti digitalizace (včetně umělé inteilgence) na podporu lepšího přístupu ke spravedlnosti a přeshraniční spolupráce - cílem
Komise je zajistit, aby digitální forma byla výchozí možností při přeshraniční justiční spolupráci. Za tím účelem vypracuje legislativní návrh digitalizace postupů přeshraniční
justiční spolupráce v občanských, obchodních a trestních věcech, který by měl být předložen na konci roku 2021;
3) nástroje IT - členské státy by měly usilovat o digitalizaci rejstříků a jejich vzájemné propojení. Mělo by být zajištěno využívání nástroje e-CODEX (komunikace v oblasti e-justice
prostřednictvím výměny informací on-line) všemi členskými státy; za tím účelem předkládá Komise legislativní návrh, aby se tento nástroj stal standardem pro bezpečnou digitální
komunikaci v přeshraničních soudních řízeních ve všech členských státech. Všechny členské státy by se dále měly připojit k digitálnímu systému výměny elektronických důkazů
eDES. Další nástroje by měly být zaměřeny na boj proti přeshraniční trestné činnosti - měl by být aktualizován systém správy případů Eurojustu, zavedeno propojení funkcí
vyhledávání shody mezi Úřadem evropského veřejného žalobce a Europolem, zavedena digitální výměna informací o přeshraničních případech terorismu a zřízena platforma pro
spolupráci společných vyšetřovacích týmů. Konečně Komise navrhuje využít portál e-Justice pro usnadnění přístupu k vnitrostátním digitálním službám v oblasti justice a
zprostředkování elektronické komunikace s příslušnými vnitrostátními orgány;
4) podpora nástrojů pro spolupráci, koordinaci a monitoring, včetně srovnávacího přehledu o soudnictví EU, sdílení informací o národních iniciativách v oblasti digitalizace,
zorganizování ministerského fóra pro digitální justici, pravidelného vyhodnocování pokroku a výměny osvědčených postupů týkajících se využívání nástrojů IT pro účely justice.
13708/20

COM(2020) 710 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st13708.cs20.pdf (824 KB, 16. 12. 2020)
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Communication from the Commission to the European Parliament and the Council - First Progress Report on the EU Security Union Strategy - Sdělení Komise
Evropskému parlamentu a Radě - První zpráva o pokroku strategie bezpečnostní unie EU
V červenci 2020 přijala Komise strategii bezpečnostní unie EU na období 2020-2025 zaměřenou na podporu zvyšování bezpečnosti a odolnosti členských států i Unie jako celku.
Předkládaná zpráva je první zprávou o provádění této strategie. Shrnuje již přijatá i plánovaná opatření ve čtyřech prioritních oblastech: budování bezpečnostního prostředí, které
obstojí i v budoucnu, řešení vyvíjejících se hrozeb, ochrana Evropanů před terorismem a organizovanou trestnou činností a budování silného evropského bezpečnostního
ekosystému.
V oblasti budování bezpečnostního prostředí se pozornost zaměřuje především na zvyšování odolnosti fyzických a digitálních infrastruktur, kde Komise připravuje legislativní
návrhy. Z hlediska odvětví je prioritou sektor elektřiny a financí. V návaznosti na zkušenosti s pandemií covidu-19 předložila Komise návrh na vytvoření evropské zdravotní unie
pro zvýšení odolnosti sektoru zdravotnictví v případě krizí. Dalšími prioritami v této oblasti jsou kybernetická bezpečnost a ochrana veřejných prostor. V oblasti řešení vyvíjejících
se hrozeb jsou prioritními oblastmi činnosti kybernetická trestná činnost, využití umělé inteligence pro účely vymáhání práva, boj proti nelegálnímu obsahu online a hybridní
hrozby. Ochrana Evropanů před terorismem je v souvislosti s nedávnými útoky mimořádně naléhavou otázkou. Komise pokládá za klíčový nástroj boje proti terorismu prevenci a
zaměřuje se zejména na prevenci radikalizace. Pro boj proti terorismu má rovněž význam využívání finančních informací, vyhodnocování slabých míst (např. v dopravní
infrastruktuře), působení Europolu a Eurojustu, řešení problému zahraničních teroristických bojovníků (včetně podpory rehabilitace a opětovné integrace) a spolupráce s třetími
zeměmi. V boji proti organizovanému zločinu je třeba reagovat na skutečnost, že se tento zločin stává stále více přeshraniční a přesouvá se i do online prostředí. K dalším tématům
v této oblasti patří boj proti nelegálním drogám, kde Komise přijala akční plán na období 2021-2025, boj proti finanční trestné činnosti, boj proti korupci, boj proti obchodování s
kulturními statky, zbraněmi a lidmi, boj proti pašování migrantů a boj proti trestné činnosti v oblasti životního prostředí. Pro vytvoření silného evropského bezpečnostního
ekosystému je klíčová spolupráce a výměna informací. Komise předložila návrh na posílení mandátu Europolu a připravuje kodex policejní spolupráce, který by měl být předložen v
roce 2021. Je rovněž třeba posílit spolupráci mezi policií a dalšími donucovacími orgány a dále rozvíjet evropské informační systémy v oblasti spravedlnosti a vnitra. Dalšími
prioritami v této oblasti jsou posílení ochrany vnějších hranic Unie, posílení bezpečnostního výzkumu a inovací, rozvoj dovedností odborníků v oblasti vymáhání práva a soudnictví,
zvyšování povědomí veřejnosti o různých aspektech bezpečnosti (zejména digitální bezpečnosti) a zlepšení ochrany práv obětí (včetně obětí terorismu).
14019/20

COM(2020) 797 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st14019.en20.pdf (1017 KB, 14. 12. 2020)
Přílohy:
st14019-ad01.en20.pdf (395 KB, 14. 12. 2020)
st14019-ad02.en20.pdf (390 KB, 14. 12. 2020)

14. 12. 2020 14. 12. 2020

16

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

Joint Communication to the European Parliament and the Council - The EU's Cybersecurity Strategy for the Digital Decade - Společné sdělení Evropskému
parlamentu a Radě - Strategie kybernetické bezpečnosti EU pro digitální desetiletí
Komise předkládá strategii kybernetické bezpečnosti EU, jejímž cílem je posílit kolektivní odolnost Evropy proti kybernetickým hrozbám. S postupující digitalizací představují tyto
hrozby stále větší riziko pro kritickou infrastrukturu EU v mnoha sektorech, včetně veřejné správy, dopravy, energetiky, zdravotnictví nebo finančnictví. Obavy z nedostatečného
zabezpečení pak představují významnou překážku využívání online služeb. Evropané mají navíc nedostatek znalostí a dovedností v oblasti kybernetické bezpečnosti a informace o
kybernetických hrozbách nejsou v rámci EU systematicky sdíleny. Strategie by měla přispět k zajištění globálního a otevřeného internetu a zároveň nastavit mantinely pro ochranu
bezpečnosti i evropských hodnot a základních práv. Za tím účelem navrhuje regulační, investiční i politická opatření ve třech oblastech:
1. odolnost, technologická suverenita a vedoucí postavení - reforma pravidel bezpečnosti sítí a informačních systémů v rámci směrnice o opatřeních k zajištění vysoké společné
úrovně kybernetické bezpečnosti v celé Unii (revidovaná směrnice o bezpečnosti sítí a informací), vytvoření sítě center pro bezpečnostní operace využívajících umělou inteligenci,
podpora malých a středních podniků prostřednictvím center pro digitální inovace, zvýšení kvalifikace pracovní síly, přilákání a udržení talentů v oblasti kybernetické bezpečnosti,
investice do výzkumu a inovací;
2. budování operační kapacity pro prevenci, odrazování a reakci - nová společná jednotka pro kybernetiku pro podporu spolupráce příslušných orgánů na úrovni EU a členských
států, posílení souboru nástrojů EU pro kybernetickou diplomacii, posílení spolupráce a rozvoj nejmodernějších kapacit v oblasti kybernetické obrany s využitím stálé
strukturované spolupráce a Evropského obranného fondu;
3. rozvoj globálního a otevřeného kyberprostoru - zintenzivnění spolupráce s mezinárodními partnery, prosazování mezinárodních norem a standardů, ochrana lidských práv a
základních svobod v online prostředí, agenda EU pro budování vnějších kybernetických kapacit (ve třetích zemích), dialogy o kybernetických otázkách, celosvětová síť EU pro
kybernetickou diplomacii.
Financování provádění strategie podpoří různé nástroje v rámci příštího dlouhodobého rozpočtu EU, zejména programy Digitální Evropa a Horizont Evropa a Plán na podporu
oživení Evropy. Cílem Komise je dosáhnout až 4,5 miliardy EUR kombinovaných investic od EU, členských států a průmyslu. Prostřednictvím projektů financovaných společně z
rozpočtu EU a z rozpočtů členských států by měly být posíleny i průmyslové a technologické kapacity EU v oblasti kybernetické bezpečnosti.
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Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Central Bank - Tackling non-performing loans in the aftermath
of the COVID-19 pandemic - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropské centrální bance - Řešení pro úvěry v selhání po pandemii covidu-19
Předkládané sdělení představuje strategii Komise, která má zabránit nahromadění úvěrů v selhání, které vznikají v důsledku koronavirové krize. Jejím cílem je zajistit
domácnostem a podnikům v EU přístup k potřebným finančním prostředkům po celou dobu krize. Strategie obsahuje opatření ve čtyřech oblastech:
1. další rozvoj sekundárních trhů s klasifikovanými aktivy - cílem opatření v této oblasti je umožnit přesun úvěrů v selhání z bankovních rozvah a současně posílit ochranu dlužníků.
Klíčový význam má přijetí návrhu směrnice o obsluhovatelích úvěrů a kupcích úvěrů z roku 2018. Pro zvýšení transparentnosti trhu by mohlo být na úrovni EU zřízeno centrální
elektronické datové centrum;
2. podpora zakládání vnitrostátních společností spravujících aktiva (AMC) a jejich spolupráce na úrovni EU - Komise podpoří členské státy při zakládání vnitrostátních AMC a
posoudí přínosy případného vytvoření evropské sítě těchto společností;
3. reforma právních předpisů EU v oblasti platební neschopnosti podniků a vymáhání dluhů - cílem Komise je sblížit insolvenční rámce členských států a současně zajistit ochranu
spotřebitele, mj. prostřednictvím nového akčního plánu unie kapitálových trhů. Komise vyzývá Evropský parlament a Radu k urychlenému přijetí minimálních harmonizačních
pravidel pro urychlené mimosoudní vymáhání kolaterálu, která navrhla v roce 2018;
4. předběžná opatření - s ohledem na krizi způsobenou pandemií covidu-19 mají příslušné orgány členských států možnost v případě potřeby zavést preventivní opatření veřejné
podpory s cílem zajistit trvalé financování reálné ekonomiky podle směrnice EU o ozdravných postupech a řešení krize bank a rámců státní podpory.
14136/20
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Výroční zpráva z roku 2020 o provádění nástrojů Evropské unie pro financování vnější činnosti v roce 2019
Komise předkládá výroční zprávu o provádění nástrojů EU pro financování vnější činnosti v roce 2019. Během roku 2019 investovala EU a její členské státy 75,2 miliardy EUR do
oficiální rozvojové pomoci, což představovalo 55,2 % celkové globální pomoci. Kvůli přetrvávajícím složitým krizím a rovněž přírodním katastrofám a epidemiím byly i v roce 2019
rekordně vysoké humanitární potřeby. EU zůstala předním humanitárním dárcem a mobilizovala 2,4 miliardy EUR na pomoc milionům lidí ve více než 80 zemích, především Sýrii a
sousedních zemích. Mechanismus civilní ochrany Unie byla aktivován dvacetkrát.
V rámci provádění Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 byly poprvé uvedeny společné programové dokumenty ve Středoafrické republice, Hondurasu a Mali a zároveň byla
prodloužena strategie evropské rozvojové spolupráce v Kambodži. Do prosince bylo zavedeno 20 společných programových dokumentů. Na politické úrovni byly cíle udržitelného
rozvoje ukotveny v Zelené dohodě pro Evropu a navazujících iniciativách. Ekologické podnikání dlouhodobě podporuje iniciativa „PŘEPNĚTE na zelenou“ (SWITCH to Green) a v
roce 2019 Komise obnovila financování Fondu partnerství pro ohrožené ekosystémy. Jádrem plánu vnějších investic Komise byl i nadále Evropský fond pro udržitelný rozvoj
(EFSD), který v roce 2019 mobilizoval přibližně 4,6 miliardy EUR z fondů EU, které by měly generovat investice ve výši 47 miliard EUR. V oblasti lidského rozvoje pokračovala
podpora vzdělávání v přibližně 100 zemích a Komise přislíbila 550 milionů EUR do Globálního fondu pro boj proti AIDS, tuberkulóze a malárii na období 2020–2022. Mezi další
oblasti vnější pomoci patřily: rozvoj partnerství v oblasti migrace s podporou Nouzového svěřenského fondu EU pro Afriku; mír a bezpečnost (nové akce v Burkině Faso, Nigeru,
Somálsku a Tádžikistánu, globální akce na podporu regionálních výcvikových středisek v západní Africe, východní Africe a na Středním východě, první příspěvek EU do Fondu OSN
pro budování míru, jaderná bezpečnost); lidská práva, demokracie a základní hodnoty (obnovení mechanismů EU na ochranu obránců lidských práv na další tři roky, volební
pozorovatelské mise, iniciativa Spotlight zaměřená na eliminaci násilí na ženách a dívkách) a technologie a inovace (především na západním Balkáně a v Africe).
Z geografického hlediska pokrývala vnější činnost Afriku (humanitární pomoc, iniciativa v oblasti energie z obnovitelných zdrojů v Africe, aliance mezi Afrikou a Evropou pro
udržitelné investice a zaměstnanost aj.), Asii, Střední Asii a Tichomoří (iniciativa „Zodpovědné dodavatelské řetězce v Asii“, ministerská setkání aj.), země procesu rozšíření
(nástroj předvstupní pomoci), evropské sousedství (Východní partnerství, jižní sousedství), Latinskou Ameriku a Karibik (dosažení dohody o obchodní části Dohody o přidružení
mezi EU a sdružením Mercosur, projekt na posílení ochrany duševního vlastnictví v regionu, řešení krize ve Venezuele, společné prohlášení o dalším posílení spolupráce a dialogu
mezi EU a Tichomořskou aliancí aj.) a Blízký východ a Perský záliv (stabilizace a mírový proces v Jemenu, stabilizace v Iráku aj.).
13171/20
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Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Evropský klimatický pakt
Předkládaným sdělením Komise zahajuje evropský klimatický pakt, který je součástí Zelené dohody pro Evropu. Cílem této iniciativy je zapojit co nejširší spektrum občanů,
komunit a organizací do hledání, tvorby a uplatňování opatření v oblasti klimatu a budování ekologičtější Evropy. Pakt doplní stávající iniciativy, sítě a hnutí zaměřená na ochranu
klimatu. Jedná se o otevřenou a vyvíjející se iniciativu, která vyzývá regiony, místní komunity, průmysl, školy a občanskou společnost, aby si vyměňovaly informace o změně klimatu
a zhoršování životního prostředí a o způsobech, jak tyto hrozby řeší. K hlavním nástrojům paktu bude patřit online platforma a občanské dialogy a výměny. Měl by také poskytovat
praktické rady, podporovat místní iniciativy a podporovat přijímání závazků v oblasti ochrany klimatu na všech úrovních. Občané a organizace se mohou na základě otevřené výzvy
Komise stát vyslanci klimatického paktu a jako takoví jít příkladem a aktivně zapojovat své komunity.
Klimatický pakt bude oficiálně zahájen dne 16. prosince 2020. V první fázi by se měla opatření v rámci paktu zaměřit na čtyři témata: 1) zelené plochy, 2) zelenou mobilitu, 3)
energeticky účinné budovy a 4) zelené dovednosti. K výměně zkušeností mezi účastníky budou sloužit každoroční akce klimatického paktu, které by měly doplnit satelitní akce
pořádané přímo účastníky (jednotlivci, podniky, organizacemi občanské společnosti apod.).
13964/20
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě, kterou se hodnotí hlavní zjištění pilotních studií vypracovaných podle nařízení (EU) 2016/792 o harmonizovaných
indexech spotřebitelských cen a indexu cen bytových nemovitostí
Nařízení (EU) 2016/792 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen a indexu cen bytových nemovitostí umožňuje Komisi zahájit pilotní studie, které na dobrovolném základě
provádějí členské státy za účelem zlepšení základních informací pro účely sestavování harmonizovaných indexů nebo za účelem zlepšení srovnatelnosti harmonizovaných
indexů. Od přijetí nařízení byla dokončena dvě kola pilotních studií, která byla podpořena granty ze souhrnného rozpočtu Unie na roky 2016 a 2017. Další kola byla zahájena a
financované studie stále probíhají. V roce 2016 bylo financováno 15 studií v deseti členských státech a v jedné zemi ESVO celkovou částkou 1 180 835,04 EUR. Studie se týkaly
údajů ze čteček, extrakce dat z internetu a váhy výdajů. V roce 2017 pak bylo financováno 15 studií v devíti členských státech a jedné zemi ESVO celkovou částkou 1 081 642,46
EUR. Studie se týkaly údajů ze čteček, digitální ekonomiky a kvalitativního očišťování. Výsledkem provedených studií je zvýšení počtu zemí, které používají jako zdroje údajů pro
indexy údaje ze čteček nebo extrakci dat z internetu. Zvyšuje se také počet skupin výrobků, na něž se tyto nové zdroje údajů vztahují. Díky tomu se zvyšuje pokrytí a
reprezentativnost vzorků a současně se snižují výrobní náklady indexů.
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o účinnosti používání jednotného evropského tísňového čísla 112
V souladu s požadavky evropského kodexu pro elektronické komunikace předkládá Komise zprávu o účinnosti používání jednotného evropského tísňového čísla 112 v roce 2019.
Zpráva vychází z odpovědí členských států a Islandu a Norska na dotazník předložený Komisí.
V roce 2019 uskutečnili koncoví uživatelé v EU téměř 150 milionů volání na jednotné evropské tísňové číslo 112 což představovalo 56 % všech tísňových volání. Zatímco počet
volání na číslo 112 zůstal na stejné úrovni jako v předchozím roce, celkový počet tísňových volání klesl o 4,5 % na 267 milionů. Ve třinácti členských státech a na Islandu byla
nařízena tísňová komunikace prostřednictvím SMS dostupná pro všechny koncové uživatele a čtrnáct členských států a Island zavedlo vnitrostátní nebo regionální aplikace
umožňující tísňovou komunikaci dostupné všem koncovým uživatelům. Průměrná doba odpovědi potřebná pro dosažení kontaktu s tísňovými službami činila méně než deset vteřin.
Nedostupnost informací o místě, kde se volající nachází, získaných ze sítě se ve většině členských států objevuje u méně než 5 % volání. Systém získávání informací o poloze z
telefonního zařízení nově zavedly čtyři členské státy (včetně ČR), a celkem ho tak využívá už 11 států. Ve všech členských státech existuje možnost přístupu k číslu 112 a k
informacím o místě, kde se volající nachází, i v případě roamingových volání. Členské státy zavedly řadu opatření pro usnadnění přístupu koncových uživatelů se zdravotním
postižením k tísňovým službám, z nichž nejrozšířenější je technologie SMS. Tito uživatelé však stále nemají rovnocenné možnosti přístupu, a to zejména při využívání roamingu.
Pokud nejsou schopni zavolat na číslo 112, musí se spoléhat na nejednotná vnitrostátní opatření, která často nejsou rovnocenná obousměrné hlasové komunikaci. V červenci 2019
zahájila Komise proti několika členským státům řízení o nesplnění povinnosti a nadále pracuje na dosažení plného souladu.
Pro další zvýšení účinnosti používání tísňového čísla 112 je především třeba, aby členské státy zavedly přesnou lokalizaci volajícího pro všechny koncové uživatele a rovnocenné
způsoby přístupu pro koncové uživatele se zdravotním postižením. Dále je třeba modernizovat vnitrostátní systémy center tísňové komunikace s ohledem na pokračující
digitalizaci. Komise bude pracovat na dalším zlepšování v rámci expertní skupiny pro tísňovou komunikaci a prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci podpoří účinný přístup k
tísňovým službám pro všechny občany, včetně těch, kteří cestují v rámci Evropské unie.
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