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Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o odstranění cel na určité produkty
Dne 21. srpna 2020 se evropský komisař pro obchod Hogan a obchodní zástupce Spojených států Lighthizer dohodli na přijetí balíčku pro usnadnění obchodu, jehož cílem je zrušit
nebo snížit cla na malý počet položek, které představují vývoz z EU a USA v hodnotě 168 milionů EUR. Komise považuje tuto iniciativu za první krok ke zmírnění současného napětí
a vyřešení pokračujících sporů. Předkládaný návrh zrušuje cla na dovoz humra z USA do EU a cla na dovoz hotového jídla, některého křišťálového skla, přípravků pro povrchovou
přípravu, výmetných náplní, zapalovačů cigaret a součástí zapalovačů z EU do USA. Nařízení by mělo být použitelné od 1. srpna 2020 do 31. července 2025.
10591/20

COM(2020) 496 final

2020/0253(COD)

st10591.cs20.pdf (522 KB, 11. 9. 2020)
Přílohy:
st10591-ad01.cs20.pdf (397 KB, 11. 9. 2020)

9. 9. 2020 11. 9. 2020

Návrh rozhodnutí Rady o podpisu dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Kubou jménem Evropské unie o změně koncesí u všech celních kvót
uvedených v listině CLXXV EU v důsledku vystoupení Spojeného království z Evropské unie
V říjnu 2018 EU oficiálně zahájila jednání s řadou členů Světové obchodní organizace (WTO) za účelem rozdělení 143 celních kvót EU v oblasti zemědělství, rybolovu a průmyslu v
rámci WTO v souvislosti s vystoupením Spojeného království z EU. Metodiku rozdělení kvót mezi EU-27 a Spojené království stanoví nařízení (EU) 2019/216. Dohoda s Kubou byla
parafována dne 3. července 2020 a dohoda s Norskem byla parafována ve dnech 7. a 8. července 2020. Předkládané návrhy představují právní nástroje pro podpis a uzavření
příslušných dohod s těmito dvěma státy.
Jedná se o dokumenty kategorie Limité, které jsou vyhrazeny pro osobní potřebu těch, jimž jsou určeny. Nelze je dále šířit ani zveřejňovat jejich obsah.
10633/20

COM(2020) 487 final

2020/0234(NLE)

st10633.cs20.pdf (481 KB, 11. 9. 2020)
Přílohy:
st10633-ad01.cs20.pdf (414 KB, 11. 9. 2020)

10. 9. 2020 11. 9. 2020

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Kubou jménem Evropské unie o změně koncesí u všech celních kvót
uvedených v listině CLXXV EU v důsledku vystoupení Spojeného království z Evropské unie
10634/20

COM(2020) 486 final

2020/0233(NLE)

st10634.cs20.pdf (491 KB, 11. 9. 2020)
Přílohy:
st10634-ad01.cs20.pdf (414 KB, 11. 9. 2020)

10. 9. 2020 11. 9. 2020

Návrh rozhodnutí Rady o podpisu dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Norskem jménem Evropské unie o změně koncesí u všech celních kvót
uvedených v listině CLXXV EU v důsledku vystoupení Spojeného království z Evropské unie
10639/20

COM(2020) 478 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2020/0229(NLE)

st10639.cs20.pdf (485 KB, 11. 9. 2020)
Přílohy:
st10639-ad01.cs20.pdf (430 KB, 11. 9. 2020)

10. 9. 2020 11. 9. 2020
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Návrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Norskem jménem Evropské unie o změně koncesí u všech celních kvót
uvedených v listině CLXXV EU v důsledku vystoupení Spojeného království z Evropské unie
10640/20

COM(2020) 479 final

2020/0230(NLE)

st10640.cs20.pdf (491 KB, 11. 9. 2020)
Přílohy:
st10640-ad01.cs20.pdf (427 KB, 11. 9. 2020)

10. 9. 2020 11. 9. 2020

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2018/848 o ekologické produkci, pokud jde o jeho datum použitelnosti a některá
další data uvedená v daném nařízení
Nařízení (EU) 2018/848 zavádí nový regulační rámec pro zajištění hladkého fungování vnitřního trhu, pokud jde o ekologickou produkci, s datem použitelnosti 1. ledna 2021. S
ohledem na dopady pandemie covid-19 je však pravděpodobné, že členské státy a dotčené hospodářské subjekty nebudou schopny od stanoveného data zajistit jeho řádné
provádění a uplatňování. Komise proto navrhuje odložit datum použitelnosti nařízení a některých dalších dat uvedených v nařízení, která jsou od tohoto data odvozena, o jeden rok.
10582/20

COM(2020) 483 final

2020/0231(COD)

st10582.cs20.pdf (473 KB, 9. 9. 2020)

8. 9. 2020 9. 9. 2020

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Úmluvy o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severovýchodním
Atlantiku, pokud jde o žádost o přistoupení k uvedené úmluvě, kterou předložilo Spojené království, a o zrušení rozhodnutí Rady (EU) 2019/510
Úmluva o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severovýchodním Atlantiku (NEAFC) vstoupila v platnost dne 17. března 1982. Jejími smluvními stranami jsou Evropská
unie, Dánsko, Island, Norsko a Rusko. V souvislosti s vystoupením Spojeného království z EU podalo Spojené království dne 8. ledna 2019 žádost o přistoupení k úmluvě NEAFC
jako smluvní strana. Tato žádost však nesplnila požadavek na souhlas tří čtvrtin všech smluvních stran. Podle Dohody o vystoupení může Spojené království během přechodného
období sjednat, podepsat a ratifikovat mezinárodní dohody, které samostatně uzavřelo v oblastech výlučné pravomoci Unie, jestliže tyto dohody nevstoupí v platnost nebo se
nezačnou používat během přechodného období, pokud to Unie nepovolí. Dopisem ze dne 3. dubna 2020 oznámilo Spojené království Evropské komisi svůj záměr vyjádřit souhlas s
tím, aby bylo během přechodného období samostatně vázáno úmluvou NEAFC. Komise na základě toho navrhuje, aby Unie schválila žádost Spojeného království o přistoupení k
úmluvě.
10522/20

COM(2020) 488 final

2020/0243(NLE)

st10522.cs20.pdf (512 KB, 9. 9. 2020)

8. 9. 2020 9. 9. 2020

Návrh prováděcího rozhodnutí Rady o udělení svolení Spojenému království, aby samostatně vyjádřilo souhlas být vázáno určitými mezinárodními dohodami, které
mají být během přechodného období používány v oblasti společné rybářské politiky Unie
Rozhodnutí (EU) 2020/135 o uzavření Dohody o vystoupení Spojeného království z Evropské unie umožňuje Radě povolit Spojenému království, aby samostatně vyjádřilo souhlas
být vázáno mezinárodní dohodou v oblasti výlučné pravomoci Unie, která má vstoupit v platnost nebo být používána během přechodného období. Dopisem ze dne 3. dubna 2020
uvědomilo Spojené království Komisi o svém záměru přistoupit k pěti mezinárodním dohodám v oblasti výlučné vnější pravomoci Unie ohledně rybolovu, kterými se zřizují Komise
pro rybolov v severovýchodním Atlantiku (NEAFC), Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku (NAFO), Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT),
Komise pro tuňáky Indického oceánu (IOTC) a Organizace na ochranu lososů v severním Atlantiku (NASCO). Na základě posouzení žádosti Komise navrhuje povolit Spojenému
království přistoupení k těmto dohodám s podmínkou, že se zúčastní pouze zasedání k otázkám týkajícím se záležitostí, které se mají používat a nabýt účinku od konce
přechodného období.
10525/20

COM(2020) 489 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2020/0246(NLE)

st10525.cs20.pdf (508 KB, 9. 9. 2020)

8. 9. 2020 9. 9. 2020
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Návrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se České republice poskytuje dočasná podpora podle nařízení Rady (EU) 2020/672 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.cs20.pdf (515 KB, 7. 9. 2020)

24. 8. 2020 7. 9. 2020

Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund following an
application from Spain (EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors) - Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z
Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti Španělska – EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors
Dne 13. května 2020 předložilo Španělsko žádost o poskytnutí příspěvku z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci v souvislosti s propuštěním 960 pracovníků v několika
odvětvích navazujících na stavbu lodí v regionu Galicie. Na základě posouzení žádosti navrhuje Komise poskytnout Španělsku prostředky z fondu ve výši 2 054 400 EUR.
10736/20

COM(2020) 485 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st10736.en20.pdf (563 KB, 11. 9. 2020)

11. 9. 2020 11. 9. 2020
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Návrh doporučení Rady o koordinovaném přístupu k omezení volného pohybu v reakci na pandemii covid-19
Předkládaným doporučením reaguje Komise na aktuální situaci, kdy dochází v souvislosti s vývojem pandemie covid-19 ze strany členských států k nekoordinovanému a
nepředvídatelnému přijímání jednostranných opatření omezujících volný pohyb v rámci EU. Jeho cílem je, aby veškerá přijímaná opatření byla koordinována a jasně komunikována
na úrovni EU. Podle návrhu by měly členské státy těsněji spolupracovat ve čtyřech oblastech:
1. společná kritéria a prahové hodnoty při rozhodování členských států o tom, zda zavést cestovní omezení;
2. mapování společných kritérií pomocí dohodnutého barevného označování;
3. společný rámec pro opatření uplatňovaná na cestující z vysoce rizikových oblastí;
4. jasné a včasné informování veřejnosti o veškerých omezeních.
Podle Komise by měly členské státy při zavádění omezujících opatření zohlednit tři kritéria: 1) celkový počet nově oznámených případů onemocnění covid-19 na 100 000 osob v
dané oblasti během čtrnáctidenního období, 2) procentní podíl pozitivních testů v rámci všech testů na covid-19 provedených v dané oblasti během sedmidenního období a 3) počet
testů na covid-19 provedených na 100 000 osob v dané oblasti během sedmidenního období. Tyto údaje by měly členské státy poskytovat každý týden Evropskému středisku pro
prevenci a kontrolu nemocí, a to na úrovni regionů. V případě států, kde je míra týdenního testování vyšší než 250 na 100 000 osob, by nemělo docházet k omezením, pokud:
• celkový počet nově oznámených případů onemocnění covid-19 v dané oblasti nepřesáhne 50 na 100 000 osob během čtrnáctidenního období, nebo
• procentní podíl pozitivních testů v rámci všech testů na COVID-19 provedených v dané oblasti je nižší než 3 %.
Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí by pak mělo na základě údajů od členských států zveřejňovat každý týden aktuální mapu zemí EU a EHP s barevně označenými
oblastmi podle aktuální situace. Podle míry rizika budou oblasti označeny zeleně, oranžově nebo červeně a oblasti, u nichž nejsou k dispozici dostatečné údaje nebo je příliš nízká
míra testování, šedě. Doporučení stanovuje konkrétní hodnoty pro jednotlivé barevné stupně. Při zacházení s cestujícími z vysoce rizikových oblastí by měly členské státy
postupovat jednotně. Neměl by být uplatňován zákaz vstupu osob cestujících z jiných členských států. U osob cestujících z oblastí označených červenou nebo šedou barvou by
mohla být požadována karanténa nebo negativní test, přičemž upřednostňovanou možností je test. V odůvodněných případech by pak mělo být možné požadovat test i u osob
cestujících z oblastí označených oranžovou barvou.
Karanténa by se neměla vyžadovat u cestujících s nezbytnou funkcí či potřebou, jako jsou pracovníci vykonávající kritická povolání, přeshraniční pracovníci, vyslaní pracovníci,
studenti či novináři při výkonu své profese.
Aby bylo zajištěno jasné a včasné informování veřejnosti, navrhuje Komise oznamování změn týden před tím, než vstoupí v platnost. Členské státy by měly ostatní členské státy a
Komisi každý týden informovat o nadcházejících omezeních volného pohybu či o zrušení těchto omezení a tyto informace by měly být dostupné i na internetové platformě Re-open
EU.
10487/20

COM(2020) 499 final

2020/0256(NLE)

st10487.cs20.pdf (568 KB, 11. 9. 2020)

7. 9. 2020 11. 9. 2020

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 168/2013, pokud jde o zvláštní opatření pro vozidla kategorie L z výběhu série v
reakci na rozšíření onemocnění covid-19
Nařízení (EU) č. 168/2013 o schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek stanoví, že od 1. ledna 2021 je možné uvádět na trh EU pouze vozidla splňující
požadavky normy Euro 5 pro emise znečišťujících látek. V důsledku pandemie covid-19 se prodej motocyklů od března 2020 propadl o 98 % a stále je velmi slabý. V březnu 2020
však bylo skladem přibližně 553 700 motocyklů splňujících normu Euro 4. Prodej "starších" vozidel nesplňujících nejnovější požadavky (tzv. vozidel z výběhu série) je podle nařízení
omezen na maximálně 10 % průměrného počtu vozidel prodaných v předchozích dvou letech nebo 100 vozidel. Vzhledem k narušení trhu způsobenému pandemií Komise navrhuje,
aby v roce 2021 mohli obchodníci prodat větší počet vozidel Euro 4, která mají skladem, a to až do výše počtu skladových vozidel ke dni 15. března 2020. Návrhem se neodkládá
vstup v platnost normy Euro 5 pro všechna nově vyrobená vozidla od 1. ledna 2021.
10550/20

COM(2020) 491 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2020/0251(COD)

st10550.cs20.pdf (481 KB, 8. 9. 2020)

8. 9. 2020 8. 9. 2020
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Návrh rozhodnutí Rady o přidělení finančních prostředků uvolněných z projektů v rámci 10. Evropského rozvojového fondu pro účely doplnění prostředků
Afrického mírového projektu
Africký mírový projekt byl zahájen v roce 2003 v rámci dohody z Cotonou na dobu její platnosti a je financován z Evropského rozvojového fondu (ERF). V rámci stávajícího 11. ERF
byla na Africký mírový projekt na období 2014–2020 původně přidělena částka 750 milionů EUR, která však dostatečně nezohlednila prudký nárůst finančního objemu projektu v
letech 2012 až 2015, kdy Komise zavedla strop pro financování operací na podporu míru. Prostředky na projekt proto byly postupně doplněny o celkovou částku 1 635 milionů
EUR, což umožňuje provádění činností v rámci projektu do konce roku 2020. Podle návrhu nového víceletého finančního rámce na období 2021-2027 převezme financování těchto
činností od 1. ledna 2021 Nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci (NDICI) a Evropský mírový nástroj. Za účelem zajištění hladkého přechodu mezi Africkým
mírovým projektem a těmito novými nástroji od ledna do června 2021 (nebo do uplynutí doby platnosti dohody z Cotonou, podle toho, co nastane dříve) navrhuje Komise použít
uvolněné finanční prostředky z 10. ERF k doplnění prostředků Afrického mírového projektu o dodatečnou částku ve výši až 129 milionů EUR.
10484/20

COM(2020) 477 final

2020/0228(NLE)

st10484.cs20.pdf (491 KB, 7. 9. 2020)

4. 9. 2020 7. 9. 2020

Návrh rozhodnutí Rady o přidělování prostředků vyplývajících ze zpětných toků v rámci investiční facility AKT z operací prováděných v rámci 9., 10. a 11.
Evropského rozvojového fondu, zůstatků z 10. ERF nebo předcházejících ERF a prostředků uvolněných z projektů prováděných v rámci 10. ERF nebo předchozích
ERF
Investiční facilita AKT vznikla v roce 2003 s cílem podporovat růst v soukromém sektoru v 78 zemích v subsaharské Africe, Karibiku a Tichomoří. Facilita získává prostředky z 9.,
10. a 11. Evropského rozvojového fondu (ERF) a z vlastních zdrojů Evropské investiční banky, která ji spravuje. Podle platného právního rámce mohou být prostředky vyplývající ze
zpětných toků v rámci investiční facility AKT přidělovány pro nové operace do 31. prosince 2020. Podle současných odhadů EIB zpětné toky dosahují přibližně 3,2 miliardy EUR.
Cílem předkládaného návrhu je umožnit přidělování těchto prostředků od 1. ledna 2021, a to prostřednictvím jejich převedení do Evropského fondu udržitelného rozvoje plus a
záruky pro vnější činnost v rámci nového nástroje pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci (2021-2027).
10538/20

COM(2020) 484 final

2020/0232(NLE)

st10538.cs20.pdf (517 KB, 7. 9. 2020)

7. 9. 2020 7. 9. 2020

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on a temporary derogation from certain provisions of Directive 2002/58/EC of the
European Parliament and of the Council as regards the use of technologies by number-independent interpersonal communications service providers for the
processing of personal and other data for the purpose of combatting child sexual abuse online - Návrh nařízeni Evropského parlamentu a Rady o dočasné odchylce
od některých ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES, pokud jde o využívání technologií pro zpracování osobních a jiných údajů
poskytovateli interpersonálních komunikačních služeb nezávislých na číslech za účelem boje proti pohlavnímu zneužívání dětí online
Směrnice 2002/58/ES o soukromí a elektronických komunikacích zajišťuje ochranu soukromí a důvěrnost komunikace a osobních údajů v odvětví elektronických komunikací. Od
21. prosince 2020 je použitelný evropský kodex pro elektronické komunikace (směrnice (EU) 2018/1972), který mezi služby elektronických komunikací zahrnuje nově
interpersonální komunikační služby nezávislé na číslech (jako je webmail nebo internetová telefonie). Tyto služby tak budou od uvedeného data spadat do působnosti směrnice
2002/58/ES a bude se na ně vztahovat povinnost respektovat důvěrnost komunikace a plnit stanovené podmínky pro zpracování komunikačních údajů. Někteří poskytovatelé těchto
služeb používají v současné době technologie pro zpracování údajů, jejichž cílem je odhalovat případy pohlavního zneužívání dětí online. Používání těchto technologií však může být
v rozporu se směrnicí o soukromí a elektronických komunikacích, která neobsahuje právní základ pro zpracování obsahu nebo provozních údajů za tímto účelem. Protože tato
praxe významně přispívá k boji proti této závažné trestné činnosti a s ohledem na novou strategii EU pro účinnější boj proti pohlavnímu zneužívání dětí z července 2020, která
zahrnuje přijetí nového právního předpisu ukládajícího poskytovatelům online služeb povinnost odhalovat a nahlašovat známé materiály o pohlavním zneužívání veřejným orgánům,
navrhuje Komise dočasně povolit používání těchto technologií výhradně za účelem odhalování pohlavního zneužívání dětí online. Navrhované nařízení bude platné od 21. prosince
2020 do 31. prosince 2025 a v případě přijetí právního předpisu avizovaného ve strategii bude tímto předpisem zrušeno.
10682/20

COM(2020) 568 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2020/0259(COD)

st10682.en20.pdf (446 KB, 10. 9. 2020)
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Dokumenty informační povahy
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - 31. výroční zpráva o ochraně finančních zájmů Evropské unie - Boj proti podvodům - 2019
Komise předkládá 31. výroční zprávu o ochraně finančních zájmů Unie a boji proti podvodům za rok 2019. V červenci uplynula lhůta pro provedení směrnice (EU) 2017/1371 o boji
vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie (tzv. směrnice PIF) ve vnitrostátním právu členských států. Ve stanovené lhůtě směrnici provedlo
12 členských států a do června 2020 jejich počet stoupl na 22. Ke zlepšení vymáhání práva a politiky Unie v některých odvětvích by měla přispět také nově přijatá směrnice o
ochraně oznamovatelů. Pokračovaly činnosti zaměřené na zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce a hlavní evropskou žalobkyní byla jmenována Laura Codruța Kövesi z
Rumunska. V dubnu 2019 přijala Komise svou novou strategii pro boj proti podvodům a v rámci jejího provádění se soustředila především na posílení vnitřní koordinace boje proti
podvodům a na zlepšení analytických schopností v této oblasti, včetně zlepšení kvality podkladových údajů. Soudní dvůr EU vydal dva významné rozsudky týkající se vyšetřování
vedených Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF), Vialto Consulting v. Komise a Dalli v. Komise. Členské státy přijaly řadu opatření na vnitrostátní úrovni zaměřených
na zlepšení jejich schopností při prevenci a odhalování podvodů, zejména ve vztahu k řízení a kontrole využívání fondů EU. Byla přijata rovněž horizontální opatření zaměřená na
zvýšení transparentnosti, boj proti korupci a střetu zájmů v oblasti veřejných zakázek, boj proti finanční a organizované trestné činnosti, transpozici práva EU a zlepšení
spolupráce s úřadem OLAF. Počet nesrovnalostí zjištěných a oznámených Komisi se v porovnání s předchozími roky snížil a sestupný trend je patrný zejména u podvodů, kde počet
soustavně klesá posledních pět let. Na výdajové straně rozpočtu se nicméně zdá, že tento pokles souvisí spíše s cyklem výdajových programů fondů EU. V oblasti zemědělských
výdajů představovala větší riziko podpora tržních opatření a v oblasti politiky soudržnosti bylo nejvíce nesrovnalostí zjištěno u projektů v oblasti výzkumu a technologického
rozvoje. V souvislosti s očekávaným nárůstem výdajů ve zdravotnictví v důsledku pandemie covid-19 analyzovala Komise nesrovnalosti v oblasti investic do zdravotnické
infrastruktury. Z analýzy vyplývá, že tato oblast je významně postižena porušováním pravidel pro veřejné zakázky a objevují se zde také nesrovnalosti týkající se (ne)způsobilosti
projektů a porušování smluvních pravidel. Pokud jde o příjmovou stranu rozpočtu, ve srovnání s rokem 2018 se významně snížila dotčená částka. Pokusy o podvodné jednání byl
nejvíce ovlivněn obchod se solárními panely a významnou hrozbou zůstává rovněž podhodnocování zboží dováženého do EU (včetně elektronického obchodování). Klíčovou roli při
odhalování těchto podvodů hrál úřad OLAF.
V roce 2019 bylo Komisi oznámeno celkem 11 762 nesrovnalostí (z toho 939 podvodů), což představuje ve srovnání s rokem 2018 pokles o 2 % (u podvodů pokles o 25 %). Celková
dotčená částka činila přibližně 1,6 miliardy EUR, což je ve srovnání s rokem 2018 pokles o 34 %, přičemž na podvody připadlo 461,4 milionu EUR, což je ve srovnání s rokem 2018
pokles o 63 %. Na základě zjištěných údajů Komise připomíná význam udržení vysoké míry ověřování a monitoringu, a to především v aktuální mimořádné situaci. Členské státy,
které tak dosud neučinily, by mohly tuto situaci využít k dokončení přechodu na elektronické zadávání veřejných zakázek. Všechny členské státy by pak měly zvážit možností
dalšího zvýšení transparentnosti využívání fondů EU, zejména ve vztahu k zadávání zakázek v naléhavých situacích.
10551/20

COM(2020) 363 final

st10551.cs20.pdf (1 MB, 10. 9. 2020)
Přílohy:
st10551-ad01.cs20.pdf (522 KB, 10. 9. 2020)

8. 9. 2020 10. 9. 2020

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění směrnice Rady (EU) 2016/1164 ze dne 12. července 2016, kterou se stanoví pravidla proti praktikám
vyhýbání se daňovým povinnostem, které mají přímý vliv na fungování vnitřního trhu, ve znění směrnice Rady (EU) 2017/952 ze dne 29. května 2017, kterou se
mění směrnice (EU) 2016/1164, pokud jde o hybridní nesoulady s třetími zeměmi
Směrnice (EU) 2016/1164 proti vyhýbání se daňovým povinnostem stanoví opatření EU k řešení nejběžnějších forem agresivního daňového plánování, čímž zajišťuje minimální
úroveň ochrany základu daně všech členských států a ucelený a jednotný postup na úrovni EU. Předkládaná zpráva hodnotí dosavadní provádění směrnice, zejména ustanovení
týkajících se omezení odpočitatelnosti úroků, která jsou použitelná od 1. ledna 2019. Ustanovení o zdanění při odchodu a hybridních nesouladech se použijí od 1. ledna 2020 a
ustanovení týkající se reverzních hybridních nesouladů (s třetími zeměmi) od 1. ledna 2022. Zpráva uvádí přehled možností a přístupů zvolených členskými státy při provádění
pravidla pro omezení odpočitatelnosti úroků a pravidla pro ovládané zahraniční společnosti. Konstatuje, že povinnost přijmout a oznámit prováděcí opatření dosud zcela nesplnily
čtyři členské státy. Komise dále zahájila řízení ve věci nesplnění povinnosti proti členským státům, které neoznámily vnitrostátní prováděcí opatření týkající se zdanění při odchodu
(šest členských států) a hybridních nesouladů (sedm členských států), jež měla být provedena do 31. prosince 2019. Komplexní hodnotící zpráva o opatřeních stanovených ve
směrnici by měla být zveřejněna do 1. ledna 2022.
10678/20

COM(2020) 383 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st10678.cs20.pdf (724 KB, 10. 9. 2020)
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Třináctá finanční zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o Evropském zemědělském a záručním fondu:
rozpočtový rok 2019
Komise předkládá pravidelnou finanční zprávu o Evropském zemědělském záručním fondu za rok 2019. Rozpočet fondu na rok 2019 činil 43 191,9 milionu EUR v prostředcích na
závazky a 43 116,4 milionu EUR v prostředcích na platby. Skutečné čerpání prostředků na závazky dosáhlo částky 43 962,4 milionu EUR a prostředků na platby částky 43 869
milionů EUR (včetně využití účelově vázaných příjmů). Dominantní složku rozpočtu tvořily tradičně měsíční platby členským státům v rámci sdíleného řízení ve schválené výši 43
061 milionů EUR, přičemž skutečně vyplaceno bylo 41 335,7 milionu EUR. Nevyčerpaný zůstatek účelově vázaných příjmů za rok 2019 ve výši 348,2 milionu EUR byl automaticky
přenesen do rozpočtu na rok 2020.
10478/20

COM(2020) 475 final

st10478.cs20.pdf (624 KB, 8. 9. 2020)
Přílohy:
st10478-ad01.cs20.pdf (655 KB, 8. 9. 2020)

7. 9. 2020 8. 9. 2020

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Výroční zpráva o operacích humanitární pomoci Evropské unie financovaných v roce 2019
Komise předkládá pravidelnou výroční zprávu o hlavních činnostech a výsledcích politiky EU v oblasti humanitární pomoci za rok 2019. V tomto roce vyčlenila Komise na
humanitární pomoc částku 2,4 miliardy EUR, z níž bylo využito 2,146 miliardy EUR ve více než 80 zemích. Významná část humanitární pomoci byla určena lidem postiženým krizí v
Sýrii a sousedních zemích. Mezi další hlavní operace patřila pomoc obětem krize v oblasti Sahelu, obyvatelstvu postiženému tzv. zapomenutými krizemi, například ve Středoafrické
republice, v Súdánu, Pákistánu, Kolumbii, Venezuele, na Haiti a na Filipínách, nebo obětem afghánské a rohingyjské krize. Celkem směřovalo 50 % finančních prostředků do zemí
Blízkého východu, jihovýchodní Evropy a východního sousedství a 29 % do afrických států. Humanitární pomoc se zaměřovala rovněž na horizontální priority, zejména podporu
vzdělávání v mimořádných situacích (poskytnutí 10 % ročního rozpočtu EU na humanitární pomoc pro tuto oblast) a peněžní pomoc (poskytnutí 35 % humanitární pomoci
prostřednictvím převodů hotovosti). Byly rovněž přijaty operační pokyny pro začleňování osob se zdravotním postižením do operací v oblasti humanitární pomoci financovaných
EU. S cílem řešit rostoucí mezeru ve financování humanitární pomoci podporovala Komise i nadále plnění závazků podle tzv. velké dohody (Grand Bargain), zejména v souvislosti s
víceodvětvovým společným posouzením potřeb. V roce 2019 byla provedena a zveřejněna dvě společná hodnocení humanitárních intervencí EU za období 2014-2018, která se
týkala jednak střední Afriky a humanitární koordinace a jednak Afghánistánu a partnerství s Norskou radou pro uprchlíky. Výsledky hodnocení byly celkově pozitivní, upozornily
však na problémy související s řešením chronických potřeb a s přetrvávajícími nedostatky v koordinaci v regionu střední Afriky.
10544/20

COM(2020) 358 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st10544.cs20.pdf (708 KB, 8. 9. 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 - Tenth
report on the implementation status and programmes for implementation (as required by Article 17 of Council Directive 91/271/EEC, concerning urban waste
water treatment) - Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Desátá zpráva o stavu
provádění a o programech provádění (podle článku 17 směrnice Rady 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod)
Komise předkládá desátou zprávu o provádění směrnice o čištění městských odpadních vod členskými státy a o jejich investičních programech. Zpráva se týká roku 2016 a pokrývá
více než 23 600 aglomerací s produkcí odpadních vod v objemu 612 milionů populačních ekvivalentů (PE). V posledních deseti letech se odvádění a čištění městských odpadních
vod v EU zlepšilo. Dosažená míra souladu činí 95 % u odvádění, 88 % u sekundárního (biologického) čištění a 86 % u čištění podle přísnějších požadavků (odstraňování fosforu a
dusíku). Situace v jednotlivých členských státech se však liší a některé z nich jsou daleko od splnění stanovených cílů. Celkově není odváděno množství městské odpadní vody
odpovídající 6,6 milionu PE (1 %), přes 37 milionů PE (6 %) odvedené odpadní vody není dostatečně dobře vyčištěno, aby splňovalo normy sekundárního čištění, a téměř 32 milionů
PE (8 %) nesplňuje přísnější normy čištění. Na vině je především chybějící nebo nedostatečná infrastruktura. V případech nesouladu Komise systematicky zahajuje řízení o
nesplnění povinnosti. V odvětví vodohospodářských služeb představují dlouhodobě největší problém financování a plánování. Celkové investice potřebné k zajištění souladu se
směrnicí, podle odhadů všech členských států (včetně Spojeného království) z roku 2016, dosahují téměř 229 miliard EUR a OECD odhaduje, že země EU a Spojené království
budou muset v letech 2020 až 2030 utratit dalších 253 miliard EUR, aby dosáhly souladu se směrnicí a udržely jej. V roce 2019 zveřejnila Komise výsledky přezkumu směrnice v
rámci programu REFIT, na jejichž základě nyní posuzuje možné varianty budoucí podoby směrnice.
10705/20

COM(2020) 492 final

st10705.en20.pdf (831 KB, 11. 9. 2020)
Přílohy:
st10705-ad01.en20.pdf (1 MB, 11. 9. 2020)

11. 9. 2020 11. 9. 2020

Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the exercise of the power to adopt delegated acts conferred on the Commission
pursuant to Regulation (EC) 184/2005 on Community statistics concerning balance of payments, international trade in services and foreign direct investment Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi podle nařízení (ES) č. 184/2005 o
statistice Společenství týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic
Nařízení (ES) č. 184/2005 o statistice Společenství týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic svěřuje Komisi v několika
ustanoveních pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci za účelem aktualizace úrovní různých členění, zrušení nebo omezení některých požadavků týkajících se datových toků
a prodloužení lhůty pro zprávu. Pravomoc je Komisi svěřena na dobu pěti let od 19. července 2016 a její svěření se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud proti
tomu Evropský parlament nebo Rada nevznesou námitku. V rámci výkonu přenesené pravomoci dosud Komise přijala jeden akt -nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU)
2019/505, které aktualizovalo úrovně geografického členění v souvislosti s vystoupením Spojeného království z EU.
10724/20

COM(2020) 490 final

st10724.en20.pdf (387 KB, 11. 9. 2020)

11. 9. 2020 11. 9. 2020

Dokumenty zahraničně obchodní povahy
Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat 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 uvedené 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.
Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut
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st10243.cs20.pdf (481 KB, 8. 9. 2020)
Přílohy:
st10243-ad01.cs20.pdf (1 MB, 8. 9. 2020)

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat 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 uvedené dohodě o
definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce
10246/20

COM(2020) 389 final

2020/0180(NLE)

st10246.cs20.pdf (482 KB, 8. 9. 2020)
Přílohy:
st10246-ad01.cs20.pdf (1 MB, 8. 9. 2020)

26. 8. 2020 8. 9. 2020

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Smíšeném výboru zřízeném Dohodou mezi Evropským společenstvím uhlí a oceli a
Tureckou republikou o obchodování s výrobky, na něž se vztahuje Smlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceli, pokud jde o změnu protokolu 1 k
uvedené dohodě o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce
10252/20

COM(2020) 392 final

2020/0185(NLE)

st10252.cs20.pdf (482 KB, 8. 9. 2020)
Přílohy:
st10252-ad01.cs20.pdf (1 MB, 8. 9. 2020)

26. 8. 2020 8. 9. 2020

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v Radě přidružení EU-Turecko, pokud jde o změnu protokolu 3 k rozhodnutí Rady
přidružení ES-Turecko č. 1/98 o obchodním režimu pro zemědělské produkty o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce
10253/20

COM(2020) 393 final

2020/0186(NLE)

st10253.cs20.pdf (482 KB, 8. 9. 2020)
Přílohy:
st10253-ad01.cs20.pdf (1 MB, 8. 9. 2020)

26. 8. 2020 8. 9. 2020

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat 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 uvedené dohodě o definici pojmu „původní
produkty“ a o metodách správní spolupráce
10255/20

COM(2020) 394 final

2020/0191(NLE)

st10255.cs20.pdf (481 KB, 8. 9. 2020)
Přílohy:
st10255-ad01.cs20.pdf (1 MB, 8. 9. 2020)

26. 8. 2020 8. 9. 2020

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat 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 uvedené dohodě o
definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut
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10259/20

COM(2020) 415 final

2020/0200(NLE)

26. 8. 2020 8. 9. 2020

st10259.cs20.pdf (480 KB, 8. 9. 2020)
Přílohy:
st10259-ad01.cs20.pdf (1 MB, 8. 9. 2020)

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat 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 uvedené
dohodě o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce
10260/20

COM(2020) 419 final

2020/0197(NLE)

st10260.cs20.pdf (483 KB, 8. 9. 2020)
Přílohy:
st10260-ad01.cs20.pdf (1 MB, 8. 9. 2020)

26. 8. 2020 8. 9. 2020

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v Podvýboru pro cla 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 uvedené dohodě o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách
správní spolupráce
10261/20

COM(2020) 395 final

2020/0194(NLE)

st10261.cs20.pdf (511 KB, 8. 9. 2020)
Přílohy:
st10261-co01.cs20.pdf (304 KB, 8. 9. 2020)
st10261-ad01.cs20.pdf (1 MB, 8. 9. 2020)
st10261-ad01co01.cs20.pdf (297 KB, 9. 9. 2020)

26. 8. 2020 8. 9. 2020

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v podvýboru pro cla 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 uvedené
dohodě o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce
10262/20

COM(2020) 396 final

2020/0181(NLE)

st10262.cs20.pdf (516 KB, 9. 9. 2020)
Přílohy:
st10262-co01.cs20.pdf (290 KB, 9. 9. 2020)
st10262-ad01.cs20.pdf (1 MB, 9. 9. 2020)
st10262-ad01co01.cs20.pdf (296 KB, 9. 9. 2020)

26. 8. 2020 9. 9. 2020

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

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2020/0199(NLE)

st10263.cs20.pdf (514 KB, 8. 9. 2020)
Přílohy:
st10263-co01.cs20.pdf (294 KB, 9. 9. 2020)
st10263-ad01.cs20.pdf (1 MB, 8. 9. 2020)
st10263-ad01co01.cs20.pdf (294 KB, 9. 9. 2020)

26. 8. 2020 8. 9. 2020
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Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat 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 uvedené dohodě o
definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce
10276/20

COM(2020) 413 final

2020/0189(NLE)

st10276.cs20.pdf (482 KB, 8. 9. 2020)
Přílohy:
st10276-ad01.cs20.pdf (1 MB, 8. 9. 2020)

27. 8. 2020 8. 9. 2020

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat 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 uvedené dohodě o definici pojmu „původní produkty“ a o
metodách správní spolupráce
10279/20

COM(2020) 412 final

2020/0188(NLE)

st10279.cs20.pdf (480 KB, 8. 9. 2020)
Přílohy:
st10279-ad01.cs20.pdf (1 MB, 8. 9. 2020)

27. 8. 2020 8. 9. 2020

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat 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 uvedené dohodě o definici pojmu „původní produkty“ a
o metodách správní spolupráce
10290/20

COM(2020) 397 final

2020/0182(NLE)

st10290.cs20.pdf (481 KB, 8. 9. 2020)
Přílohy:
st10290-ad01.cs20.pdf (1 MB, 9. 9. 2020)

27. 8. 2020 8. 9. 2020

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Smíšeném výboru zřízeném Dohodou o EHP, pokud jde o změnu protokolu 4 k
uvedené dohodě o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce
10295/20

COM(2020) 426 final

2020/0195(NLE)

st10295.cs20.pdf (478 KB, 8. 9. 2020)
Přílohy:
st10295-ad01.cs20.pdf (1 MB, 8. 9. 2020)

27. 8. 2020 8. 9. 2020

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat 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 uvedené 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.cs20.pdf (492 KB, 8. 9. 2020)
Přílohy:
st10300-ad01.cs20.pdf (1 MB, 8. 9. 2020)

27. 8. 2020 8. 9. 2020
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Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v Radě přidružení zřízené Evropsko-středomořskou dohodou, kterou se zakládá
přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé, pokud jde o změnu
protokolu 4 k uvedené 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 Egyptem, Severní Makedonií, Izraelem, Jordánskem, Palestinou a Libanonem.
10394/20

COM(2020) 391 final

2020/0184(NLE)

st10394.cs20.pdf (514 KB, 8. 9. 2020)
Přílohy:
st10394-ad01.cs20.pdf (1 MB, 8. 9. 2020)

2. 9. 2020 8. 9. 2020

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v Radě stabilizace a přidružení zřízené Dohodou o stabilizaci a přidružení mezi
Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie na straně druhé, pokud jde o změnu protokolu
4 k uvedené dohodě o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce
10395/20

COM(2020) 418 final

2020/0193(NLE)

st10395.cs20.pdf (513 KB, 9. 9. 2020)
Přílohy:
st10395-ad01.cs20.pdf (1 MB, 9. 9. 2020)

2. 9. 2020 9. 9. 2020

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v Radě přidružení zřízené Evropsko-středomořskou dohodou zakládající přidružení
mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Státem Izrael na straně druhé, pokud jde o změnu protokolu 4 k uvedené dohodě o
definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce
10397/20

COM(2020) 406 final

2020/0190(NLE)

st10397.cs20.pdf (512 KB, 8. 9. 2020)
Přílohy:
st10397-ad01.cs20.pdf (1 MB, 8. 9. 2020)

2. 9. 2020 8. 9. 2020

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v Radě přidružení zřízené Evropsko-středomořskou dohodou zakládající přidružení
mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé, pokud jde o změnu protokolu 3
k uvedené dohodě o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce
10402/20

COM(2020) 417 final

2020/0198(NLE)

st10402.cs20.pdf (510 KB, 8. 9. 2020)
Přílohy:
st10402-ad01.cs20.pdf (1 MB, 8. 9. 2020)

2. 9. 2020 8. 9. 2020

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Smíšeném výboru zřízeném Evropsko-středomořskou prozatímní dohodou o
přidružení týkající se obchodu a spolupráce mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Organizací pro osvobození Palestiny (OOP) ve prospěch palestinské
samosprávy na Západním břehu Jordánu a v Pásmu Gazy na straně druhé, pokud jde o změnu protokolu 3 k uvedené dohodě o definici pojmu „původní produkty“ a
o metodách správní spolupráce
Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut
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10404/20

COM(2020) 414 final

2020/0192(NLE)

2. 9. 2020 9. 9. 2020

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st10404.cs20.pdf (516 KB, 9. 9. 2020)
Přílohy:
st10404-ad01.cs20.pdf (1 MB, 9. 9. 2020)

