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Návrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se Spojenému království ve vztahu k Severnímu Irsku povoluje používat zvláštní opatření odchylující se od článků 16
a 168 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Dopisem ze dne 27. listopadu 2020 požádalo Spojené království o povolení nadále uplatňovat ve vztahu k Severnímu Irsku opatření odchylující se od článků 16 a 168 směrnice o
DPH, podle něhož je paušální zdanění soukromého využívání podnikových vozidel založeno na úrovni emisí CO2 daných vozidel. Spojené království je ve vztahu k EU od 1. ledna
2021 třetí zemí. Podle Protokolu o Irsku/Severním Irsku se však na Severní Irsko budou i nadále vztahovat právní předpisy EU v oblasti DPH, pokud jde o zboží, aby se zabránilo
vzniku tvrdé hranice mezi Irskem a Severním Irskem. Uvedené opatření se ve Spojeném království uplatňuje od roku 2006 a podstatně zjednodušuje práci podnikům i daňové
správě. Na základě posouzení žádosti Komise navrhuje povolit jeho další uplatňování v Severním Irsku od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2023.
6145/21

COM(2021) 53 final

2021/0030(NLE)

st06145.cs21.pdf (453 KB, 12. 2. 2021)

11. 2. 2021 12. 2. 2021

Návrh rozhodnutí Rady o podpisu, jménem Evropské unie, dohody ve formě výměny dopisů mezi Unií a Austrálií o změně koncesí u všech celních kvót uvedených v
listině CLXXV EU v důsledku vystoupení Spojeného království z Evropské unie
Dne 15. června 2018 zmocnila Rada Komisi k zahájení jednání podle článku XXVIII GATT s příslušnými členy WTO s cílem rozdělit unijní koncese WTO v rámci 143 celních kvót pro
oblast zemědělství, rybolovu a průmyslu EU s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie. Rozdělení je založeno na obchodních tocích do EU-27 a Spojeného království
během referenčního období od roku 2013 do roku 2015. Výsledkem jednání s Austrálií je dohoda, která byla parafována dne 18. prosince 2020 v Bruselu. Cílem předkládaných
návrhů je schválit podpis a uzavření této dohody jménem Unie.
Jedná se o dokumenty kategorie Limité, které jsou vyhrazeny pro osobní potřebu těch, jimž jsou určeny. Nelze je dále šířit ani zveřejňovat jejich obsah.
6098/21

COM(2021) 51 final

2021/0028(NLE)

st06098.cs21.pdf (446 KB, 11. 2. 2021)
Přílohy:
st06098-ad01.cs21.pdf (435 KB, 11. 2. 2021)

10. 2. 2021 11. 2. 2021

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Dohody ve formě výměny dopisů mezi Unií a Austrálií o změně koncesí u všech celních kvót uvedených v
listině CLXXV EU v důsledku vystoupení Spojeného království z Evropské unie
6099/21

COM(2021) 52 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2021/0029(NLE)

st06099.cs21.pdf (455 KB, 11. 2. 2021)
Přílohy:
st06099-ad01.cs21.pdf (436 KB, 11. 2. 2021)

10. 2. 2021 11. 2. 2021
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Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o prodloužení doby trvání odrůdových práv Společenství pro druhy chřestu a druhové skupiny květinových cibulí,
dřevin s drobným ovocem a okrasných dřevin
Na žádost šlechtitelů zastoupených šlechtitelskými organizacemi CIOPORA, Euroseeds a Plantum a společností James Hutton Ltd. podala Správní rada Odrůdového úřadu
Společenství žádost o prodloužení doby trvání odrůdových práv Společenství pro druhy chřestu a druhové skupiny květinových cibulí, dřevin s drobným ovocem a okrasných
dřevin. Z analýzy provedené Odrůdovým úřadem Společenství a Komisí vyplývá, že pro uvedené druhy a druhové skupiny by doba trvání ochrany měla být prodloužena o pět let,
aby vzniklo právní prostředí, které umožní dosáhnout spravedlivé návratnosti investic do výzkumu a šlechtění. Taková dodatečná ochrana je v současné době zavedena pro druhy
stromů, révy vinné a brambor. Cílem předkládaného návrhu je proto prodloužit ochranu odrůdových práv Společenství pro druhy chřestu a druhové skupiny květinových cibulí,
dřevin s drobným ovocem a okrasných dřevin z 25 na 30 let.
6030/21

COM(2021) 36 final

2021/0019(COD)

st06030.cs21.pdf (456 KB, 10. 2. 2021)

9. 2. 2021 10. 2. 2021

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 138/2004 of the European Parliament and of the Council
as regards regional economic accounts for agriculture - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 138/2004, pokud jde o regionální souhrnný zemědělský účet
V roce 2016 vyhodnotila Komise sběry údajů v rámci evropské zemědělské statistiky a dospěla k závěru, že je třeba je aktualizovat s ohledem na změny v zemědělství, společné
zemědělské politice a ostatních souvisejících politikách EU. V rámci Programu pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT) proto byla přijata Strategie pro zemědělskou
statistiku do roku 2020 a na další období, jejímž cílem je zjednodušit a zlepšit Evropský systém zemědělské statistiky (EASS). Podle této strategie mají být všechny zemědělské
statistiky předmětem tří nařízení, která se budou týkat statistiky zemědělských podniků, souhrnného zemědělského účtu a souhrnné statistiky zemědělských vstupů a výstupů.
Nařízení o integrované statistice zemědělských podniků bylo přijato v roce 2018 a návrh nařízení o statistice zemědělských vstupů a výstupů předložila Komise v únoru 2021.
Předkládaný návrh se vztahuje na nařízení o souhrnném zemědělském účtu (SZÚ) a jeho cílem je tuto statistiku modernizovat.
Hlavní body návrhu zahrnují:
• začlenění regionálního souhrnného zemědělského účtu do nařízení o souhrnném zemědělském účtu;
• stanovení požadavků na podávání zpráv o kvalitě;
• prodloužení lhůt pro předávání druhých odhadovaných údajů SZÚ;
• upřesnění lhůty pro první předání údajů v případě regionálního souhrnného zemědělského účtu a
• udělení případných výjimek z uplatňování požadavků na regionální souhrnný zemědělský účet.
6161/21

COM(2021) 54 final

2021/0031(COD)

st06161.en21.pdf (486 KB, 12. 2. 2021)
Přílohy:
st06161-ad01.en21.pdf (739 KB, 12. 2. 2021)

12. 2. 2021 12. 2. 2021

Proposal for a Council Decision concerning the position to be taken on behalf of the European Union in the consultations with the United Kingdom to agree on
total allowable catches for 2021 and for certain deep sea stocks for 2021 and 2022 - Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v
rámci konzultací se Spojeným královstvím za účelem dosažení dohody o celkových přípustných odlovech pro rok 2021 a pro některé populace hlubinných druhů
pro roky 2021 a 2022
Podle dohody o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím, která se prozatímně provádí od 1. ledna 2021, mají smluvní strany vést konzultace za účelem stanovení
celkových přípustných odlovů pro následující rok. Předkládaný návrh stanoví postoj Unie v rámci těchto konzultací ohledně celkových přípustných odlovů pro sdílené populace pro
rok 2021 a pro některé populace hlubinných druhů pro roky 2021 a 2022.
5136/21

COM(2021) 68 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2021/0036(NLE)

st05136.en21.pdf (375 KB, 11. 2. 2021)
Přílohy:
st05136-ad01.en21.pdf (416 KB, 11. 2. 2021)

11. 2. 2021 11. 2. 2021
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Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Unie zaujat na 222. zasedání Rady Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) k zamýšlenému
přijetí změny 177 přílohy 1, změny 47 přílohy 2, změny 108 přílohy 8, změny 90 přílohy 10 a nového svazku VI přílohy 10 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví
Úmluva o mezinárodním civilním letectví vstoupila v platnost dne 4. dubna 1947 a jejími stranami jsou všechny členské státy EU. Úmluvou byla zřízena Mezinárodní organizace pro
civilní letectví, jejímž stálým orgánem je Rada ICAO, která přijímá mezinárodní standardy a doporučené předpisy (SARP) jako přílohy úmluvy. Cílem předkádaného návrhu je
stanovit postoj Unie k zamýšleným změnám příloh úmluvy, které mají být přijaty během 222. zasedání nebo některého z následujících zasedání Rady ICAO. Změny se
týkají způsobilosti leteckého personálu, pravidel létání, letové způsobilosti letadel, civilní letecké telekomunikační služby a systémů a postupů pro řídící a kontrolní spoj (C2) v
systémech RPAS. Navrhované změny by se měly stát použitelnými dne 28. listopadu 2024. Unie by měla jejich přijetí podpořit.
5842/21

COM(2021) 48 final

2021/0027(NLE)

st05842.cs21.pdf (502 KB, 8. 2. 2021)

5. 2. 2021 8. 2. 2021

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v Evropském výboru pro vypracování norem pro vnitrozemskou plavbu a v Ústřední
komisi pro plavbu na Rýně k přijetí norem týkajících se odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě
Ústřední komise pro plavbu na Rýně (CCNR) je mezinárodní organizace s regulačními pravomocemi pro otázky vnitrozemské vodní dopravy na Rýně. Jejími smluvními stranami
jsou čtyři členské státy EU (Belgie, Francie, Německo a Nizozemsko) a Švýcarsko. V roce 2015 byl komisí vytvořen Evropský výbor pro vypracování společných norem pro
vnitrozemskou plavbu, jehož úkolem je přijímat technické normy v různých oblastech a jednotný výklad těchto norem a příslušných postupů a projednávat záležitosti spojené s
plavbou. Na svém příštím zasedání má výbor přijmout normu pro základní bezpečnostní výcvik pomocných lodníků a normu pro standardní komunikační fráze ve čtyřech jazycích.
Unie by měla přijetí obou norem podpořit.
6133/21

COM(2021) 41 final

2021/0024(NLE)

st06133.cs21.pdf (448 KB, 12. 2. 2021)

11. 2. 2021 12. 2. 2021

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Světového fóra Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů
pro harmonizaci předpisů týkajících se vozidel k návrhům změn předpisů OSN č. 13, 13-H, 18, 30, 41, 46, 48, 53, 54, 67, 74, 75, 79, 86, 97, 98, 106, 107, 113, 116,
117, 118, 123, 124, 125, 141, 142, 148, 149, 150, 152, 154, 157 a předpisu OSN o zapisovači údajů o události, k návrhu změn celosvětového technického předpisu
OSN č. 9, k návrhu změn úplného usnesení R.E.5, k návrhu čtyř nových předpisů OSN týkajících se zapisovače údajů o události, ochrany motorových vozidel proti
neoprávněnému použití a schválení zařízení k ochraně proti neoprávněnému použití, schválení imobilizérů a schválení vozidla, pokud jde o jeho imobilizér, a
schválení poplašného systému vozidel a schválení vozidla, pokud jde o jeho poplašný systém, k návrhu nového vzájemného usnesení M.R.4 a k návrhům
interpretačních dokumentů k předpisům OSN č. 155 a 156
Unie je smluvní stranou Dohody Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů o přijetí jednotných technických pravidel pro kolová vozidla, zařízení a části, které se
mohou montovat nebo užívat na kolových vozidlech, a o podmínkách pro vzájemné uznávání schválení typu udělených na základě těchto pravidel a Dohody o zavedení
celosvětových technických předpisů pro kolová vozidla, vybavení a části, které se mohou montovat nebo užívat na kolových vozidlech. V rámci těchto dohod jsou přijímány předpisy
za účelem mezinárodní harmonizace norem týkajících se vozidel. S ohledem na zkušenosti a technický rozvoj je nyní třeba některé tyto předpisy pozměnit a rovněž přijmout čtyři
nové předpisy. Návrh vymezuje postoj Unie k hlasování o navržených změnách, které proběhne na zasedání pracovní skupiny WP.29 EHK OSN ve dnech 9. - 11. března 2021. Unie
by měla navržené změny podpořit.
5982/21

COM(2021) 58 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2021/0032(NLE)

st05982.cs21.pdf (505 KB, 8. 2. 2021)
Přílohy:
st05982-ad01.cs21.pdf (479 KB, 8. 2. 2021)

8. 2. 2021 8. 2. 2021
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Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě partnerství zřízené Dohodou o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a
Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé, pokud jde o datum
ukončení prozatímního provádění dohody o obchodu a spolupráci
Rozhodnutím (EU) č. 2020/2252 byl dne 29. prosince 2020 jménem Unie schválen podpis a prozatímní provádění Dohody o obchodu a spolupráci mezi EU, Euratom a Spojeným
královstvím. Podle tohoto rozhodnutí se dohoda prozatímně provádí od 1. ledna do 28. února 2021. Za správu a provádění dohody odpovídá Rada partnerství, která byla touto
dohodou zřízena. S ohledem na dobu potřebnou k projednání dohody Evropským parlamentem a Radou EU ve všech 24 úředních jazycích EU, nebude Unie schopna uzavřít dohodu
do 28. února 2021. Rada partnerství by proto měla rozhodnout o prodloužení doby prozatímního provádění dohody do 30. dubna 2021 a Unie by měla toto prodloužení 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.
6050/21

COM(2021) 64 final

2021/0034(NLE)

st06050.cs21.pdf (426 KB, 11. 2. 2021)
Přílohy:
st06050-re01.cs21.pdf (424 KB, 11. 2. 2021)
st06050-ad01.cs21.pdf (393 KB, 11. 2. 2021)
st06050-ad01re01.cs21.pdf (389 KB, 11. 2. 2021)

9. 2. 2021 11. 2. 2021

Návrh rozhodnutí Rady o předložení návrhu jménem Evropské unie na zařazení chlorpyrifu do přílohy A Stockholmské úmluvy o perzistentních organických
znečišťujících látkách
Stockholmská úmluva o perzistentních organických znečišťujících látkách vstoupila v platnost dne 17. května 2004 a Unie je její smluvní stranou od roku 2005. Cílem úmluvy je
chránit lidské zdraví a životní prostředí před perzistentními organickými znečišťujícími látkami. Každá smluvní strana může předložit návrh na zařazení nové látky mezi zakázané
nebo kontrolované látky podle úmluvy, který posoudí Výbor pro hodnocení perzistentních organických znečišťujících látek. Podle vědeckých posouzení je chlorpyrifos perzistentní,
bioakumulativní a toxický, a vykazuje tak charakteristiky perzistentní organické znečišťující látky. Přestože v EU se tato látka nesmí vyrábět ani uvádět na trh, v jiných zemích se
stále vyrábí, používá a uvolňuje do prostředí. Protože chlorpyrifos má potenciál dálkového přenosu, vyžaduje zamezení jeho negativním dopadům přijetí opatření na vyšší
mezinárodní úrovni. Předkládaný návrh proto pověřuje Komisi, aby jménem Evropské unie navrhla zařazení chlorpyrifu do Stockholmské úmluvy, konkrétně mezi zakázané látky.
6071/21

COM(2021) 47 final

2021/0026(NLE)

st06071.cs21.pdf (437 KB, 11. 2. 2021)

10. 2. 2021 11. 2. 2021

Dokumenty informační povahy
Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the application of Regulation (EU) No 1144/2014 of the European Parliament and of
the Council on information provision and promotion measures concerning agricultural products implemented in the internal market and in third countries Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1144/2014 o informačních a propagačních
opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích
Předkládaná zpráva navazuje na hodnocení provádění propagační politiky EU v oblasti zemědělství mezi rokem 2016 a počátkem roku 2020. Podává přehled o uplatňování nařízení
(EU) č. 1144/2014, které s platností od 1. prosince 2015 reformovalo politiku EU v oblasti propagace zemědělství. Nařízení zavedlo roční pracovní programy, které stanoví
rozpočet a strategické priority propagačních opatření v příštích dvanácti měsících. Z hodnocení vyplývá, že tyto programy jsou považovány za relevantní nástroj pro dosažení
dynamické a cílené propagační politiky. Roční rozpočet na informační a propagační opatření se zvýšil ze 113 milionů EUR v roce 2016 na 200 milionů EUR v roce 2020. Na základě
výsledků hodnocení doporučuje Komise zaměřit se na následující otázky: posílení mechanismů sledování a hodnocení tak, aby ukazatele dopadu byly těsněji propojeny s výsledky;
účinnější zvyšování povědomí o režimech jakosti; využití harmonizovanějších postupů řízení pro zvyšování účelnosti provádění; prozkoumání možností pro urychlení reakcí na
otázky příjemců a vnitrostátních orgánů a pro zvýšení jednoznačnosti pravidel týkajících se řízení a vykazování grantů; využívání standardizovaných ukazatelů k hodnocení
účelnosti vlastních iniciativ Komise; využití propagační politiky na podporu dosahování cílů strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ a evropského plánu boje proti rakovině a na
podporu přechodu k ekologickému a udržitelnějšímu zemědělství; lepší sladění priorit propagační politiky s cíli politiky v oblasti klimatu, udržitelnosti, zdraví a rozvoje.
6147/21

COM(2021) 49 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st06147.en21.pdf (650 KB, 12. 2. 2021)

12. 2. 2021 12. 2. 2021
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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 on Eures
activity July 2018 - June 2020 Submitted pursuant to Article 33 of Regulation (EU) 2016/589 - Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o činnosti sítě EURES v období od července 2018 do června 2020 předložená v souladu s článkem 33
nařízení (EU) 2016/589
Komise předkládá zprávu o činnosti sítě EURES v období od července 2018 do června 2020. Síť EURES byla zřízena v roce 1994 a jejím cílem je podporovat spravedlivou pracovní
mobilitu v rámci EU prostřednictvím spolupráce mezi Evropskou komisí, vnitrostátními veřejnými službami zaměstnanosti a dalšími členy a partnery.
Hlavní činnosti zemí sítě EURES se ve sledovaném období zaměřily na poskytování podpůrných služeb zaměstnavatelům a pracovníkům, a to zejména informováním o mobilitě
pracovních sil a náborových činnostech, a na poskytování specifických podpůrných služeb týkajících se učňovské přípravy a stáží, pomoci po přijetí uchazečů a programů mobility.
Evropský koordinační úřad pokračoval v poskytování horizontálních podpůrných služeb, aby zajistil fungování sítě EURES a pracoval také na vývoji a zdokonalování portálu EURES
a funkcí interoperability. Většina zemí sítě EURES zavedla systémy přijímání nových členů a partnerů pro rozšíření své sítě. Všechny země až na jednu již automaticky předávají
nabídky volných pracovních míst a více než polovina zemí na portál EURES předává životopisy, které jsou k dispozici na vnitrostátní úrovni. Zlepšila se využitelnost portálu EURES
a dále se pracuje na zavedení automatizovaného přiřazování životopisů a nabídek volných pracovních míst na portálu. Navzdory dosaženému pokroku však stále přetrvávají
některé problémy. Rozšiřování sítě přijímáním nových členů a partnerů postupuje pomalu a zpožďuje se rovněž provádění řešení interoperability. Měla by být posílena výměna
informací o mobilitě pracovních sil, sladěn cyklus plánování programu a monitorovací cyklus a dále usnadněno poskytování podpůrných služeb pro učňovskou přípravu a stáže.
Země EURES by se měly prioritně zaměřit na přijímání nových členů a partnerů a přizpůsobení vnitřních mechanismů řízení a koordinace novému složení sítě, dokončení
automatického předávání nabídek volných pracovních míst a životopisů, dokončení probíhajícího mapování vnitrostátních klasifikačních systémů s evropskou klasifikací dovedností,
kvalifikací a povolání (klasifikace ESCO) a začlenění analýzy trendů na trhu práce a sociodemografického vývoje do plánování činností sítě.
6173/21

COM(2021) 46 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st06173.en21.pdf (943 KB, 12. 2. 2021)

12. 2. 2021 12. 2. 2021

6

Rada EU - kód dokumentu

Evropská komise
číslo vydaného dokumentu COM

Interinstitucionální Soubory dokumentu
kód dokumentu

Datum
Datum
Usnesení
vydání
doručení
VEZ
dokumentu do PSP ČR

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Evropský plán boje proti rakovině
Komise předkládá Evropský plán boje proti rakovině, jehož cílem je obnovit politický závazek v oblasti prevence a léčby rakoviny a související péče a nalézt účinný komplexní
přístup k této problematice s použitím všech dostupných prostředků. Plán se zaměřuje na čtyři klíčové oblasti činnosti, kde je potenciální přínos EU největší: 1) prevenci, 2) včasné
odhalení, 3) diagnostiku a léčbu a 4) kvalitu života stávajících a bývalých onkologických pacientů. Plán obsahuje deset stěžejních iniciativ, které doplňuje řada podpůrných akcí:
1. vytvořit Znalostní onkologické centrum s cílem usnadnit koordinaci vědeckých a technických iniciativ souvisejících s rakovinou na úrovni EU (2021);
2. zahájit Evropskou iniciativu pro zobrazování rakoviny na podporu vývoje nových počítačově podporovaných nástrojů pro zlepšení personalizované medicíny a inovativních řešení
(2022);
3. eliminovat rakoviny způsobené lidskými papilomaviry prostřednictvím podpory EU členským státům v oblasti očkování s cílem do roku 2030 v EU naočkovat alespoň 90 % cílové
populace dívek a výrazně zvýšit očkování chlapců (2021–2030);
4. vyvinout nový program EU v oblasti screeningu rakoviny, který zajistí, že do roku 2025 bude 90 % cílové populace nabízen screening rakoviny prsu, děložního čípku a tlustého
střeva a konečníku (2021–2025);
5. vytvořit síť EU propojující uznávaná národní komplexní onkologická centra v každém členském státě s cílem zlepšit přístup k vysoce kvalitní diagnostice a péči (2021–2025);
6. zahájit iniciativu „Diagnostika a léčba rakoviny pro všechny“, jejímž cílem je zlepšit přístup k inovativní diagnostice a léčbě rakoviny (2021–2025);
7. zahájit Evropskou iniciativu pro pochopení rakoviny (UNCAN.eu) s cílem pomoci identifikovat jedince, kteří jsou vysoce ohroženi běžnými typy rakoviny (2021–2025);
8. zahájit „Iniciativu pro lepší život onkologických pacientů“, včetně „chytré karty bývalého onkologického pacienta“, a vytvořit virtuální „Evropské digitální centrum pro
onkologické pacienty“, které podpoří výměnu údajů o pacientech a sledování zdravotního stavu bývalých onkologických pacientů (2021–2023);
9. zahájit provoz Registru nerovností v oblasti rakoviny s cílem zmapovat vývoj v oblasti klíčových údajů o rakovině za účelem zjištění nerovností mezi členskými státy a regiony
(2021–2022);
10. zahájit iniciativu „Pomoc dětským onkologickým pacientům“ s cílem zajistit, aby děti měly přístup k rychlému a optimálnímu odhalení, diagnostice, léčbě a péči (2021).
Na podporu provádění plánu a budování stabilnějších zdravotních systémů bude členským státům prostřednictvím programu EU pro zdraví a dalších nástrojů EU (Horizont Evropa,
Digitální Evropa, fondy politiky soudržnosti aj.) poskytnuta finanční podpora ve výši čtyř miliard EUR. Pro zajištění řádného provádění plánu a sladění jednotlivých opatření a
politik zřídí Komise Skupinu EU pro realizaci Plánu boje proti rakovině.
5930/21

COM(2021) 44 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st05930.cs21.pdf (845 KB, 8. 2. 2021)
Přílohy:
st05930-ad01.cs21.pdf (585 KB, 8. 2. 2021)
st05930-ad02.cs21.pdf (637 KB, 8. 2. 2021)

8. 2. 2021 8. 2. 2021

7

Rada EU - kód dokumentu

Evropská komise
číslo vydaného dokumentu COM

Interinstitucionální Soubory dokumentu
kód dokumentu

Datum
Datum
Usnesení
vydání
doručení
VEZ
dokumentu do PSP ČR

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council - Enhancing cooperation on return and readmission as part of a fair, effective
and comprehensive EU migration policy - Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Posílení spolupráce v oblasti návratů a zpětného přebírání osob jako
součást spravedlivé, účinné a komplexní migrační politiky EU
Předkládané sdělení navazuje na nový pakt o migraci a azylu předložený v roce 2020. Spolupráce v oblasti navracení, zpětného přebírání osob a opětovné integrace je jedním z
klíčových prvků partnerství s třetími zeměmi v oblasti migrace. Sdělení shrnuje celkové výsledky prvního hodnocení této spolupráce a uvádí možnosti dalšího postupu.
Jedním z hlavních zjištění hodnocení je, že v případě řady třetích zemí má jen malý počet členských států k dispozici nástroje pro spolupráci v oblasti navracení. Hlavní problémy
představuje identifikace nelegálních migrantů a vydávání cestovních dokumentů. Ke zvýšení účinnosti postupu navracení by rovněž přispělo využívání charterových letů a větší
flexibilita jednání o detailech návratových operací. Úspěšnost spolupráce zvyšuje využívání elektronických platforem pro zpracování žádostí o zpětné převzetí a zapojení
evropských styčných úředníků pro navracení nebo migraci. V souladu s komplexním přístupem navrženým v novém paktu a o migraci a azylu a s ohledem na výsledky hodnocení se
Komise zaměří na:
• vytvoření lépe fungujícího společného systému EU pro navracení (včetně dosažení dohody o přepracování návratové směrnice);
• systematické monitorování provádění pravidel v oblasti navracení, i s využitím Schengenského hodnotícího mechanismu a případně řízení pro porušení povinnosti;
• přijetí strategie pro dobrovolné navracení a opětovnou integraci;
• aktivní navazování kontaktů s partnerstkými zeměmi, u nichž je podle hodnocení prostor pro zlepšení spolupráce;
• využití možnosti zpřísnění nebo uvolnění vízových opatření podle Vízového kodexu pro zlepšení provádění stávajících dohod;
• vytvoření plně koordinovaného přístupu pro zajištění jednotného vystupování vůči třetím zemím ve spolupráci s členskými státy;
• předložení nového akčního plánu proti pašování migrantů na období 2021-2025;
• zvýšení soudržnosti a flexibility financování ze strany EU a jeho strategického využívání;
• zahájení iniciativy Talentových partnerství (Talent Partnerships) na podporu legální migrace a mobility.
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Joint Communication to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of Regions - Renewed
partnership with the Southern Neighbourhood - A new Agenda for the Mediterranean - Společné sdělení Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Obnovené partnerství s jižním sousedstvím - Nová agenda pro Středomoří
Komise předkládá novou agendu pro Středomoří v rámci evropské politiky sousedství. Její součástí je hospodářský a investiční plán pro region, podle nějž by v období 2021–2027
mělo být na plnění agendy vyčleněno až 7 miliard EUR z nového nástroje EU pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci, což by mohlo v příštím desetiletí přinést
soukromé a veřejné investice ve výši až 30 miliard EUR. Agenda má podpořit boj proti změně klimatu, urychlit ekologickou a digitální transformaci a umožnit využití jejího
potenciálu, obnovit závazek vůči sdíleným hodnotám, podpořit společné řešení nuceného vysídlování a migrace a posílit prosazování míru a bezpečnosti v oblasti Středomoří.
Zaměřuje se na pět politických oblastí, v jejichž rámci jsou navržena konkrétní opatření:
• lidský rozvoj, řádná správa věcí veřejných a právní stát - obnova společného závazku k demokracii, právnímu státu, lidským právům a odpovědné správě věcí veřejných;
• odolnost, prosperita a digitální transformace - podpora odolných, inkluzivních, udržitelných a propojených ekonomik, které vytvářejí příležitosti pro všechny, zejména pro ženy a
mladé lidi;
• mír a bezpečnost - podpora zemí, které se potýkají s bezpečnostními problémy, hledání řešení probíhajících konfliktů;
• migrace a mobilita - společné řešení problematiky nuceného vysídlování a nelegální migrace, zajištění bezpečných a legálních způsobů migrace a mobility;
• ekologická transformace: odolnost vůči změně klimatu, energetika a životní prostředí - využití potenciálu nízkouhlíkové budoucnosti, ochrana přírodních zdrojů v regionu a
ekologicky udržitelný růst.
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