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Návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 940/2014 o režimu tzv. „octroi de mer“ (námořní daně) v nejvzdálenějších francouzských regionech, pokud
jde o dobu jeho použitelnosti
Daň „octroi de mer“ (přístavní daň) je nepřímá daň platná pouze v nejvzdálenějších francouzských regionech Martinik, Guadeloupe, Francouzská Guyana, Réunion a Mayotte.
Vztahuje se jak na dovozy zboží, ať už je jeho původ jakýkoli, tak na dodávky zboží za úplatu osobami, které provádějí výrobní činnosti. Rozhodnutím č. 940/2014/EU bylo Francii
do 31. prosince 2020 povoleno uplatňovat osvobození od této daně nebo její snížení u některých produktů, které pocházejí z místní produkce, jako formu kompenzace znevýhodnění
nejvzdálenějších regionů. Komise se domnívá, že je vhodné stávající režim prodloužit s určitými úpravami. V důsledku pandemie covid-19 však dosud nebylo dokončeno posouzení
jednotlivých produktů, na něž se režim vztahuje, aby mohlo být rozhodnuto o příslušných úpravách. Aby bylo zajištěno, že daňové zvýhodnění bude možné nadále uplatňovat od 1.
ledna 2021, navrhuje Komise prodloužit platnost stávajícího rozhodnutí o šest měsíců, tj. do 30. června 2021. V tomto období bude přezkum dokončen a následně bude moci být
přijato nové rozhodnutí.
10287/20

COM(2020) 371 final

2020/0174(CNS)

st10287.cs20.pdf (435 KB, 28. 8. 2020)

27. 8. 2020 28. 8. 2020

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o použití celních kvót a jiných dovozních kvót Unie
Předkládaný návrh řeší otázku použití celních kvót a jiných dovozních kvót Unie na území Severního Irska po vystoupení Spojeného království z EU. Podle Protokolu o Irsku /
Severním Irsku připojeného k dohodě o vystoupení, který se použije od 1. ledna 2021, má Spojené království s ohledem na Severní Irsko povinnost uplatňovat celní předpisy Unie,
jako by Severní Irsko bylo stále na celním území Unie. Toto dvoustranné ujednání však nezakládá práva a povinnosti pro třetí země. V důsledku toho by žádný dovoz uskutečněný
podle dovozních celních kvót nebo jiných dovozních kvót Unie vztahujících se na zboží pocházející ze třetí země a přivážené do Severního Irska nemohl být započítán do práv této
třetí země vůči Unii, pokud by s tím třetí země nesouhlasila. Za účelem řešení této situace návrh stanoví, že s účinností od 1. ledna 2021 by celní kvóty a jiné dovozní kvóty Unie
měly být k dispozici pouze pro zboží, které je dováženo a propuštěno do volného oběhu v Unii, a nikoli v Severním Irsku (které není součástí celního území Unie).
10186/20

COM(2020) 375 final

2020/0176(COD)

st10186.cs20.pdf (469 KB, 24. 8. 2020)

21. 8. 2020 24. 8. 2020

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Mezinárodní radě pro obiloviny, pokud jde o přistoupení Spojeného království k
Úmluvě o obchodu s obilovinami z roku 1995
Úmluva o obchodu s obilovinami vstoupila v platnost dne 1. července 1995 a Unie je její smluvní stranou. Spojené království formálně požádalo o přistoupení k úmluvě dne 9.
dubna 2020. Předkládaný návrh se týká postoje, který má Unie zaujmout k této žádosti v Mezinárodní radě pro obiloviny, která úmluvu spravuje. Spojené království je významným
producentem obilovin a jako člen Unie s ostatními členskými státy EU významně obchodovalo s jejich různými druhy. Unie by proto měla jeho přistoupení k úmluvě schválit.
10195/20

COM(2020) 353 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2020/0162(NLE)

st10195.cs20.pdf (513 KB, 25. 8. 2020)
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Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2019/2236 ze dne 16. prosince 2019, kterým se na rok 2020 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb
a skupiny populací ryb, jež se použijí ve Středozemním moři a v Černém moři
Cílem tohoto návrhu je provést technickou změnu nařízení (EU) 2019/2236 v návaznosti na zjištěnou chybu v údajích Španělska o intenzitě rybolovu. Tyto údaje mají vliv na
základní hodnotu používanou pro snížení intenzity rybolovu, a je proto třeba provést nezbytné opravy, aby byl zajištěn soulad mezi podáváním zpráv Španělska o intenzitě rybolovu
a výší intenzity rybolovu přijatou pro rok 2020 v uvedeném nařízení.
10249/20

COM(2020) 431 final

2020/0203(NLE)

st10249.cs20.pdf (498 KB, 28. 8. 2020)

27. 8. 2020 28. 8. 2020

Proposal for a Council Implementing Decision granting temporary support under Council Regulation (EU) 2020/672 to the Czech Republic to mitigate
unemployment risks in an emergency situation following the COVID-19 outbreak - Návrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se poskytuje dočasná podpora
podle nařízení Rady (EU) 2020/672 České republice na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci v důsledku rozšíření onemocnění covid-19
Nařízením (EU) 2020/672 se zřizuje evropský nástroj pro dočasnou podporu na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci (SURE) v důsledku rozšíření onemocnění
covid-19. Prostřednictvím tohoto nástroje poskytuje Unie postiženým členským státům finanční pomoc, která je primárně určena na ochranu zaměstnanců a osob samostatně
výdělečně činných před ztrátou příjmu a dále na financování některých opatření pro zajištění ochrany zdraví, zejména na pracovišti. Česká republika požádala o poskytnutí finanční
podpory podle tohoto nařízení dne 7. srpna 2020, a to v souvislosti s programem "Antivirus" a opatřeními na podporu osob samostatně výdělečně činných (včetně programu
"Pětadvacítka"). Na základě posouzení žádosti Komise navrhuje poskytnout České republice na financování těchto opatření částku z nástroje SURE v maximální výši 2 miliardy
EUR ve formě půjčky s maximální průměrnou splatností 15 let. Půjčku bude možné čerpat po dobu 18 měsíců od vstupu rozhodnutí v platnost, a to nejvýše v osmi splátkách,
přičemž první splátka se uvolní po vstupu v platnost dohody o půjčce podle čl. 8 odst. 2 nařízení. Česká republika bude Komisi o provádění podpory informovat každých šest
měsíců. Současně s tímto návrhem předkládá Komise i návrhy týkající se dalších členských států, které o podporu z nástroje SURE požádaly.
10201/20

COM(2020) 448 final

2020/0213(NLE)

st10201.en20.pdf (418 KB, 24. 8. 2020)

24. 8. 2020 24. 8. 2020

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru velvyslanců AKT–EU, pokud jde o změnu rozhodnutí Výboru velvyslanců č.
3/2019 ze dne 17. prosince 2019 o přijetí přechodných opatření podle čl. 95 odst. 4 dohody o partnerství AKT–EU [2020/2]
Dohoda o partnerství z Cotonou od roku 2000 tvoří rámec pro vztahy EU se 79 zeměmi AKT. Byla uzavřena na dobu 20 let od 1. března 2000 do 29. února 2020. Rozhodnutím o
přechodných opatřeních byla dne 17. prosince 2019 prodloužena použitelnost ustanovení dohody do 31. prosince 2020, nebo do vstupu nové dohody v platnost, či do zahájení
prozatímního provádění nové dohody mezi Unií a státy AKT, podle toho, co nastane dříve. Jednání o nové dohodě o partnerství AKT-EU byla zahájena v září 2018 a stále probíhají.
V důsledku pandemie covid-19 však došlo ke zpoždění, a nová dohoda tak nebude do konce roku 2020 uzavřena. Komise proto navrhuje, aby Výbor velvyslanců AKT-EU změnil
stávající rozhodnutí o přechodných opatřeních a prodloužil použitelnost dohody z Cotonou do 30. června 2021, pokud nová dohoda nevstoupí v platnost nebo se nezačne
prozatímně provádět před tímto datem.
10273/20

COM(2020) 432 final

2020/0204(NLE)

st10273.cs20.pdf (478 KB, 28. 8. 2020)

Dokumenty informační povahy

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o aktuálním stavu příprav na provedení nařízení o interoperabilitě v plném rozsahu v souladu s čl. 78 odst. 5
nařízení (EU) 2019/817 a čl. 74 odst. 5 nařízení (EU) 2019/818
Dne 11. června 2019 vstoupila v platnost nařízení o interoperabilitě, jejichž účelem je modernizovat informační systémy EU v oblasti bezpečnosti, správy hranic a řízení migrace a
zajistit jejich inteligentnější a efektivnější spolupráci. V souladu s požadavky těchto nařízení předkládá Komise zprávu o aktuálním stavu příprav na jejich provedení.
Komise pokračuje v koordinaci a sledování opatření všech zúčastněných s cílem dosáhnout plné dostupnosti nových a modernizovaných systémů IT a složek interoperability do
konce roku 2023. Komise pracuje na prvním souboru prováděcích opatření, který zahrnuje čtyři prováděcí akty a dva akty v přenesené pravomoci. Byla zahájena série schůzek
zástupců členských států, agentur Unie a Komise v rámci fór - dosud proběhla fóra v březnu 2019, listopadu 2019 a květnu 2020. Podle výsledků diskuse je v současné době
především třeba zajistit politickou podporu na vysoké úrovni, dokončit posouzení a přípravu nezbytných vnitrostátních právních předpisů a na základě odhadu potřeb zajistit
příslušné zdroje. Nejistý je prozatím dopad krize covid-19; k určitému zpoždění by mohlo dojít zejména při zprovoznění Systému vstupu/výstupu. Podrobné diskusi o možných
dopadech krize by mělo být věnováno příští fórum plánované na podzim 2020. Pro zajištění odborné přípravy měla v březnu 2020 proběhnout akce Train the Ambassadors (Vyškolit
ambasadory) pro zástupce odpovědných subjektů, která se však nemohla uskutečnit. Komise proto zpřístupnila vzdělávací materiály v digitální podobě. Na podporu činností v
oblasti přípravy interoperability byly dosud využity prostředky ve výši 1 718 606 EUR, přičemž pro rok 2020 je k dispozici částka 11 954 000 EUR a na období 2021–2027 se
navrhuje vyčlenit pro členské státy pro tyto účely 136,3 milionu EUR. Krize covid-19 pravděpodobně prodlouží trvání některých částí celkového projektu. V době zveřejnění zprávy
však běží projekt podle stanoveného harmonogramu a v mezích původně odhadovaného rozpočtu.
10188/20

COM(2020) 428 final

st10188.cs20.pdf (485 KB, 24. 8. 2020)

21. 8. 2020 24. 8. 2020

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Plnění závazků EU v oblasti zabezpečování potravin a výživy: čtvrtá dvouletá zpráva
Komise předkládá čtvrtou dvouletou zprávu o plnění politických závazků EU a členských států v oblasti zabezpečení potravin a výživy. Zpráva se zaměřuje na hlavní aspekty vývoje
politiky, analýzu finančních trendů při vyplácení finančních prostředků, hodnocení priorit politiky a rovněž pokrok ohledně posílení postavení žen a vytváření pracovních
příležitostí ve venkovských oblastech. Je doplněna pracovním dokumentem, který obsahuje podrobné informace.
EU a členské státy ve vykazovaném období významně přispěly k lepšímu zabezpečení potravin v celosvětovém měřítku. V roce 2018 se zaměřily především na provádění
Evropského konsensu o rozvoji z června 2017. Na globální úrovni podporovaly posílení správy zabezpečení potravin a výživy a vytvoření nového celosvětového koordinačního
mechanismu pro ukončení potravinových krizí. EU se rovněž aktivně zapojila do řešení problematiky podvýživy, zejména její prevence u dětí - Komise přislíbila mobilizovat do
konce roku 2020 na snížení počtu dětí, které trpí nedostatečným růstem, částku 3,5 miliardy EUR. Pokračovalo provádění akčního plánu EU pro výživu a druhého akčního plánu
EU pro rovnost žen a mužů. Další činnosti zahrnovaly: iniciativu DeSIRA, která má posílit propojení mezi výzkumem a inovacemi v potravinových systémech odolných vůči změně
klimatu; výzkumné a inovační partnerství EU-Afrika pro zajišťování potravin a výživy a udržitelného zemědělství; přijetí 10 akčních opatření ministerskou konferencí Africká unieEU; politický dialog mezi Africkou unií a EU na vysoké úrovni v oblasti vědy, technologie a inovací; přijetí sdělení o alianci mezi Afrikou a Evropou pro udržitelné investice a
zaměstnanost nebo působení Komise a pěti členských států ve správní radě Globální dárcovské platformy pro rozvoj venkova. Celková oficiální rozvojová pomoc (ODA) EU a jejích
členských států na zabezpečení potravin a výživy v roce 2018 dosáhla 5 027 milionů EUR, což je navýšení o 19,7 % od roku 2016. Největším příjemcem byla tradičně oblast Afriky
jižně od Sahary, která obdržela přibližně polovinu všech vyplacených prostředků. Rozvojové iniciativy na zabezpečení potravin a výživy byly v roce 2018 realizovány ve 130
přijímajících zemích. Celkem v roce 2018 probíhalo 7 446 programů, z nichž nejvíce bylo zaměřeno na zvyšování odolnosti drobných zemědělců a zlepšení jejich zdrojů obživy (4
471 programů, 2 377 milionů EUR). Získané poznatky potrvzují podle Komise význam uplatňování komplexního přístupu, podpory Globální sítě proti potravinovým krizím,
upřednostňování mnohostranného přístupu, posilování zemědělského výzkumu a inovací, zvyšování odpovědných investic do udržitelného zemědělství, rybolovu a potravinářství,
podpory uvádění produktů na místní a regionální trhy a urychlení obchodu se zemědělskými produkty, podpory zemědělství citlivého vůči změně klimatu a řešení podvýživy ve
všech jejích podobách.
10288/20

COM(2020) 285 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st10288.cs20.pdf (794 KB, 28. 8. 2020)
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Zpráva Komise - Výroční zpráva o bezpečnosti činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři v Evropské unii za rok 2018
Komise předkládá třetí zprávu o bezpečnosti činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři v EU podle směrnice 2013/30/EU za rok 2018. Zpráva vychází z výročních zpráv a údajů
oznámených členskými státy. Většina zařízení, která spadají do působnosti směrnice, se nachází v Severním moři a v Atlantském oceánu (380 zařízení), dalších 166 zařízení je
umístěno ve Středozemním moři, osm v Černém moři a dvě v Baltském moři. V roce 2018 provedly příslušné orgány členských států 593 inspekcí (oproti 630 v roce 2017) v 318
zařízeních na moři. Šetření provedly tři členské státy: Spojené království (46), Dánsko (3) a Nizozemsko (1), a jejich celkový počet (50) byl výrazně vyšší než v letech 2017 a 2016
(20, resp. 23). Celkem šest šetření se týkalo závažných havárií (oproti čtyřem v roce 2017). Donucovací opatření přijalo pouze Spojené království, a to ve 13 případech (oproti 47 v
roce 2017). Celkem bylo za rok 2018 oznámeno 124 nehod podléhajících hlášení, z čehož téměř 80 % představovaly neúmyslné úniky. Jedná se však o podstatný nárůst oproti
předchozím letům - v roce 2016 bylo hlášeno 42 nehod a v roce 2017 to bylo 59 nehod. Výrazně se počet nehod zvýšil zejména ve Spojeném království a v Nizozemsku. Komise
proto spolupracuje s dotčenými příslušnými orgány na zjištění příčin tohoto vývoje a na určení vhodných opatření pro zvýšení úrovně bezpečnosti.
10240/20

COM(2020) 263 final

st10240.cs20.pdf (906 KB, 28. 8. 2020)

25. 8. 2020 28. 8. 2020

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Následné hodnocení projektu „Evropská
hlavní města kultury“ pro rok 2018 (Leeuwarden a Valletta)
V souladu s požadavky rozhodnutí č. 1622/2006/ES o zavedení akce Společenství na podporu projektu „Evropské hlavní město kultury“ pro roky 2007 až 2019 předkládá Komise
zprávu o výsledcích následného hodnocení za rok 2018. Evropskými hlavními městy kultury byly pro rok 2018 nizozemský Leeuwarden a maltská Valletta. Z hodnocení vyplývá, že
programy obou měst byly v souladu s cíli akce: prosazovaly kulturní rozmanitost a větší porozumění mezi evropskými občany (Nizozemsko) a rozšiřovaly spolupráci s evropskými
umělci a kulturními organizacemi (Malta). V Leeuwardenu byla kultura využita jako prostředek k interakci s místními obyvateli a páteří celého projektu byl otevřený program.
Program ve Vallettě se zabýval rovněž např. migrací a životním prostředím. V případě Valletty byly zjištěny určité nedostatky v režimu řízení, když došlo v důsledku změn ke ztrátě
důležitých odborných znalostí, což mělo dopad na umělecké směřování i obsah programu. Rovněž financování bylo v porovnání s Nizozemskem skromnější a provozní rozpočet
výrazně snížený oproti údajům v přihlášce, nicméně stále dostatečný. V obou městech program pomohl rozšířit přístup ke kultuře a účast v ní a posílit kulturní kapacitu místních
kulturních a kreativních odvětví a zlepšil mezinárodní profil pořadatelských měst. V souvislosti s přijetím rozhodnutí č. 445/2014/EU o zavedení akce na podporu EHMK pro roky
2020-2033 vypracoval hodnotitel několik doporučení týkajících se nových postupů výběru, monitorování a financování. Komise tato doporučení obecně vítá, avšak nesouhlasí s
doporučením o omezení maximálního počtu žadatelů z jednoho členského státu, kteří mohou postoupit do fáze konečného výběru, na dva. I zkušenost z roku 2018 ukazuje,
že omezený počet přihlášek bez skutečné soutěže (jako tomu bylo na Maltě) může vést k problematičtějšímu průběhu. Ohledně přezkumu účelnosti nových postupů se Komise
domnívá, že dosud není k dispozici dostatek zkušeností s jejich uplatňováním. Na podporu pořadatelských měst Komise v září 2019 zahájila systém budování kapacit ve prospěch
realizačních týmů EHMK, který bude zahrnovat akademické tábory, kurzy a webináře.
10185/20

COM(2020) 386 final

st10185.cs20.pdf (489 KB, 24. 8. 2020)

21. 8. 2020 24. 8. 2020

Dokumenty zahraničně obchodní povahy
Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro obchod zřízeném podle prozatímní dohody o partnerství mezi
Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé, pokud jde o stanovení jednacího řádu Výboru pro obchod a jednacího řádu
zvláštních výborů
Postoj, který má být zaujat jménem Unie ve Výboru pro obchod zřízeném podle prozatímní dohody o partnerství mezi EU a tichomořskými státy, se týká plánovaného přijetí
jednacího řádu Výboru pro obchod a jednacího řádu zvláštních výborů na osmém zasedání Výboru pro obchod v posledním čtvrtletí roku 2020. Dohodu v současné době prozatímně
provádějí Papua-Nová Guinea, Fidži, Samoa a Šalamounovy ostrovy. Výbor pro obchod je odpovědný za provádění dohody a v případě potřeby může zřizovat zvláštní výbory. Unie
by měla přijetí jednacích řádů podpořit.
10241/20

COM(2020) 374 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2020/0175(NLE)

st10241.cs20.pdf (455 KB, 28. 8. 2020)
Přílohy:
st10241-ad01.cs20.pdf (457 KB, 28. 8. 2020)

26. 8. 2020 28. 8. 2020
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Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union within the Joint Committee established by the Agreement between
the European Economic Community, of the one part, and the Swiss Confederation, of the other part, as regards the amendment of Protocol 3 to that Agreement
concerning the definition of the concept of 'originating products' and methods of administrative cooperation - Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být
zaujat jménem Evropské unie ve smíšeném výboru zřízeném Dohodou mezi Evropským hospodářským společenstvím na jedné straně a Švýcarskou konfederací na
straně druhé, pokud jde o změnu Protokolu 3 k dohodě o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce
Evropská unie je spolu s dalšími státy smluvní stranou regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu. V rámci průběžných změn této úmluvy
byl vyjednán nový soubor modernizovaných a flexibilnějších pravidel původu. Jeho formální přijetí vyžaduje jednomyslný souhlas všech smluvních stran úmluvy. Protože některé
smluvní strany mají proti novým pravidlům námitky, není jasné, kdy se začnou uplatňovat. Některé smluvní strany naopak vyjádřily přání začít nová pravidla uplatňovat co
nejdříve. Komise proto předkládá soubor návrhů, jejichž cílem je umožnit prozatímní a volitelné uplatňování těchto nových pravidel v rámci bilaterálních dohod mezi EU a
příslušnými třetími zeměmi, konkrétně Švýcarskem, Srbskem, Tureckem, Dánskem a Faerskými ostrovy, Albánií, Bosnou a Hercegovinou, Norskem, Moldavskem, Ukrajinou,
Černou Horou, Kosovem, Islandem a Gruzií, a v rámci Dohody o EHP.
10243/20

COM(2020) 390 final

2020/0183(NLE)

st10243.en20.pdf (448 KB, 26. 8. 2020)
Přílohy:
st10243-ad01.en20.pdf (1 MB, 26. 8. 2020)

26. 8. 2020 26. 8. 2020

Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union within the Stabilisation and Association Council established by the
Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Serbia, of the other
part, as regards the amendment of Protocol 3 to that Agreement concerning the definition of the concept of 'originating products' and methods of administrative
cooperation - Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě stabilizace a přidružení zřízené Dohodou o stabilizaci a
přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Srbsko na straně druhé, pokud jde o změnu Protokolu 3 k
dohodě o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce
10246/20

COM(2020) 389 final

2020/0180(NLE)

st10246.en20.pdf (448 KB, 26. 8. 2020)
Přílohy:
st10246-ad01.en20.pdf (1 MB, 26. 8. 2020)

26. 8. 2020 26. 8. 2020

Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union within the Joint Committee established by the Agreement between
the European Coal and Steel Community and the Republic of Turkey on trade in products covered by the Treaty establishing the European Coal and Steel
Community as regards the amendment of Protocol 1 to that Agreement concerning the definition of the concept of 'originating products' and methods of
administrative cooperation - Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve smíšeném výboru zřízeném Dohodou mezi Evropským
společenstvím uhlí a oceli a Tureckou republikou o obchodu s výrobky, na které se vztahuje Smlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceli, pokud jde o
změnu Protokolu 1 k dohodě o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce
10252/20

COM(2020) 392 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2020/0185(NLE)

st10252.en20.pdf (448 KB, 26. 8. 2020)
Přílohy:
st10252-ad01.en20.pdf (1 MB, 26. 8. 2020)

26. 8. 2020 26. 8. 2020
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Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union within the EU-Turkey Association Council as regards the amendment
of Protocol 3 to Decision No 1/98 of the EC-Turkey Association Council on the trade regime for agricultural products, concerning the definition of the concept of
'originating products' and methods of administrative cooperation - Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě přidružení
EU-Turecko, pokud jde o změnu Protokolu 3 k rozhodnutí Rady přidružení EU-Turecko č. 1/98 o obchodním režimu pro zemědělské produkty týkající se definice
pojmu „původní produkty“ a metod správní spolupráce
10253/20

COM(2020) 393 final

2020/0186(NLE)

st10253.en20.pdf (448 KB, 26. 8. 2020)
Přílohy:
st10253-ad01.en20.pdf (1 MB, 26. 8. 2020)

26. 8. 2020 26. 8. 2020

Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union within the Joint Committee established by the Agreement between
the European Community, of the one part, and the Government of Denmark and the Home Government of the Faroe Islands, of the other part, as regards the
amendment of Protocol 3 to that Agreement concerning the definition of the concept of 'originating products' and methods of administrative cooperation - Návrh
rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve smíšeném výboru zřízeném Dohodou mezi Evropským společenstvím na jedné straně a
vládou Dánska a autonomní vládou Faerských ostrovů na straně druhé, pokud jde o změnu Protokolu 3 k dohodě o definici pojmu „původní produkty“ a o
metodách správní spolupráce
10255/20

COM(2020) 394 final

2020/0191(NLE)

st10255.en20.pdf (449 KB, 26. 8. 2020)
Přílohy:
st10255-ad01.en20.pdf (1 MB, 26. 8. 2020)

26. 8. 2020 26. 8. 2020

Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union within the Stabilisation and Association Council established by the
Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Albania, of the other
part, as regards the amendment of Protocol 4 to that Agreement concerning the definition of the concept of 'originating products' and methods of administrative
cooperation - Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě stabilizace a přidružení zřízené Dohodou o stabilizaci a
přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé, pokud jde o změnu Protokolu 4 k
dohodě o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce
10259/20

COM(2020) 415 final

2020/0200(NLE)

st10259.en20.pdf (447 KB, 26. 8. 2020)
Přílohy:
st10259-ad01.en20.pdf (1 MB, 26. 8. 2020)

26. 8. 2020 26. 8. 2020

Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union within the Stabilisation and Association Council established by the
Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and Bosnia and Herzegovina, of the other
part, as regards the amendment of Protocol 2 to that Agreement concerning the definition of the concept of 'originating products' and methods of administrative
cooperation - Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě stabilizace a přidružení zřízené Dohodou o stabilizaci a
přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé, pokud jde o změnu Protokolu 2 k
dohodě o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce
10260/20

COM(2020) 419 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2020/0197(NLE)

st10260.en20.pdf (450 KB, 26. 8. 2020)
Přílohy:
st10260-ad01.en20.pdf (1 MB, 26. 8. 2020)

26. 8. 2020 26. 8. 2020
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Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union within the Customs Sub-Committee established by the Association
Agreement between the European Union and their Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part, as regards the amendment of Protocol I to that
Agreement concerning the definition of the concept of 'originating products' and methods of administrative cooperation - Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který
má být zaujat jménem Evropské unie v celním podvýboru zřízeném Dohodou o přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Ukrajinou
na straně druhé, pokud jde o změnu Protokolu I k dohodě o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce
10261/20

COM(2020) 395 final

2020/0194(NLE)

st10261.en20.pdf (449 KB, 28. 8. 2020)
Přílohy:
st10261-ad01.en20.pdf (1 MB, 28. 8. 2020)

26. 8. 2020 28. 8. 2020

Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union within the Customs Sub-Committee established by the Association
Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and the Republic of Moldova, of
the other part, as regards the amendment of Protocol II to that Agreement concerning the definition of the concept of 'originating products' and methods of
administrative cooperation - Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v celním podvýboru zřízeném Dohodou o přidružení mezi
Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé, pokud jde o
změnu Protokolu II k dohodě o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce
10262/20

COM(2020) 396 final

2020/0181(NLE)

st10262.en20.pdf (451 KB, 28. 8. 2020)
Přílohy:
st10262-ad01.en20.pdf (1 MB, 28. 8. 2020)

26. 8. 2020 28. 8. 2020

Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union within the Customs Sub-Committee established by Association
Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Georgia, of the other part, as
regards the amendment of Protocol I to that Agreement concerning the definition of the concept of 'originating products' and methods of administrative
cooperation - Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v celním podvýboru zřízeném Dohodou o přidružení mezi Evropskou
unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé, pokud jde o změnu Protokolu I k dohodě o
definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce
10263/20

COM(2020) 416

2020/0199(NLE)

st10263.en20.pdf (450 KB, 28. 8. 2020)
Přílohy:
st10263-ad01.en20.pdf (1 MB, 28. 8. 2020)

26. 8. 2020 28. 8. 2020

Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union within the Stabilisation and Association Council established by the
Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Montenegro, of the
other part, as regards the amendment of Protocol 3 to that Agreement concerning the definition of the concept of 'originating products' and methods of
administrative cooperation - Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě stabilizace a přidružení zřízené Dohodou o
stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Černá Hora na straně druhé, pokud jde o změnu
Protokolu 3 k dohodě o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut
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10276/20

COM(2020) 413 final

2020/0189(NLE)

27. 8. 2020 28. 8. 2020

st10276.en20.pdf (448 KB, 28. 8. 2020)
Přílohy:
st10276-ad01.en20.pdf (1 MB, 28. 8. 2020)

Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union within the Joint Committee established by the Agreement between
the European Economic Community, of the one part, and the Kingdom of Norway, of the other part, as regards the amendment of Protocol 3 to that Agreement
concerning the definition of the concept of 'originating products' and methods of administrative cooperation - Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být
zaujat jménem Evropské unie ve smíšeném výboru zřízeném Dohodou mezi Evropským hospodářským společenstvím na jedné straně a Norským královstvím na
straně druhé, pokud jde o změnu Protokolu 3 k dohodě o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce
10279/20

COM(2020) 412 final

2020/0188(NLE)

st10279.en20.pdf (448 KB, 28. 8. 2020)
Přílohy:
st10279-ad01.en20.pdf (1 MB, 28. 8. 2020)

27. 8. 2020 28. 8. 2020

Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union within the Joint Committee established by the Agreement between
the European Economic Community, of the one part, and the Republic of Iceland, of the other part, as regards the amendment of Protocol 3 to that Agreement
concerning the definition of the concept of 'originating products' and methods of administrative cooperation - Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být
zaujat jménem Evropské unie ve smíšeném výboru zřízeném Dohodou mezi Evropským hospodářským společenstvím na jedné straně a Islandskou republikou na
straně druhé, pokud jde o změnu Protokolu 3 k dohodě o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce
10290/20

COM(2020) 397 final

2020/0182(NLE)

st10290.en20.pdf (446 KB, 28. 8. 2020)
Přílohy:
st10290-ad01.en20.pdf (1 MB, 28. 8. 2020)

27. 8. 2020 28. 8. 2020

Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union within the Joint Committee established by the EEA Agreement, as
regards the amendment of Protocol 4 to that Agreement concerning the definition of the concept of 'originating products' and methods of administrative
cooperation - Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve smíšeném výboru zřízeném Dohodou o EHP, pokud jde o změnu
Protokolu 4 k dohodě o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce
10295/20

COM(2020) 426 final

2020/0195(NLE)

st10295.en20.pdf (445 KB, 28. 8. 2020)
Přílohy:
st10295-ad01.en20.pdf (1 MB, 28. 8. 2020)

27. 8. 2020 28. 8. 2020

Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union within the Stabilisation and Association Council established by the
Stabilisation and Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and Kosovo of the other part,
as regards the amendment of Protocol III to that Agreement concerning the definition of the concept of 'originating products' and methods of administrative
cooperation - Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě stabilizace a přidružení zřízené Dohodou o stabilizaci a
přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Kosovem na straně druhé, pokud jde o změnu Protokolu III k
dohodě o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce
10300/20

COM(2020) 398 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2020/0187(NLE)

st10300.en20.pdf (459 KB, 28. 8. 2020)

27. 8. 2020 28. 8. 2020
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Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Celním výboru zřízeném Dohodou o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími
členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé, pokud jde o doporučení, které se týká použití článku 27 Protokolu o definici pojmu
„původní produkty“ a o metodách správní spolupráce
Postoj, který má být zaujat jménem Evropské unie v Celním výboru zřízeném Dohodou o volném obchodu mezi EU a Koreou, se týká plánovaného přijetí doporučení ohledně použití
článku 27 Protokolu o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce. Tento článek upravuje ověřování dokladů o původu a účelem doporučení je zajistit jeho
jednotné uplatňování. Unie by měla přijetí doporučení podpořit.
10306/20

COM(2020) 376 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2020/0177(NLE)

st10306.cs20.pdf (442 KB, 28. 8. 2020)
Přílohy:
st10306-ad01.cs20.pdf (445 KB, 28. 8. 2020)

27. 8. 2020 28. 8. 2020

