Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2008
5. volební období

301.
USNESENÍ
výboru pro evropské záležitosti
ze 40. schůze konané dne 6. listopadu 2008

k výběru z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně
prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 29. září – 31. října 2008
___________________________________________________________________________
Výbor pro evropské záležitosti po vyslechnutí informace místopředsedy výboru Petra
Krilla k aktům a dokumentům EU zaslaným vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím
výboru pro evropské záležitosti v období 29. září – 31. října 2008
I.

1) s e u s n á š í p r o j e d n a t následující dokumenty EU, které jsou obsaženy
v příloze č. I tohoto usnesení:
a) 14482/08, KOM(2008) 644 v konečném znění
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví povinnosti
hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky
/postoupeno dne 21. 10. 2008/,
b) 13981/08, KOM(2008) 636 v konečném znění
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o uplatňování zásady rovného
zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné a o zrušení směrnice
86/613/EHS
/postoupeno dne 10. 10. 2008/,
c) 13983/08, KOM(2008) 637 v konečném znění
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady
92/85/EHS o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících
zaměstnankyň
/postoupeno dne 16. 10. 2008/,
d) 13977/08, KOM(2008) 635 v konečném znění
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému
a sociálnímu výboru a Výboru regionů: „Lepší rovnováha mezi pracovním
a soukromým životem: silnější podpora pro sladění profesního, soukromého
a rodinného života“
/postoupeno dne 9. 10. 2008/,

e) 14602/08, KOM(2008) 657 v konečném znění
PRACOVNÍ DOKUMENT KOMISE – Hodnocení a sledování provádění Plánu
EU týkajícího se osvědčených postupů, norem a způsobů práce pro boj proti
obchodu s lidmi a jeho předcházení
/postoupeno dne 27. 10. 2008/,
f) 14317/08, KOM(2008) 661 v konečném znění
Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění
směrnice 94/19/ES o systémech pojištění vkladů, pokud jde o úroveň krytí a lhůtu
k výplatě
/postoupeno dne 21. 10. 2008/,
g) 14183/08, KOM(2008) 614 v konečném znění
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o právech spotřebitelů
/postoupeno dne 14. 10. 2008/,
2) u r č u j e k těmto návrhům následující zpravodaje:
k návrhu a) posl. Petra Krilla,
k návrhům b) – e) posl. Annu Čurdovou,
k návrhu f) posl. Jana Bauera,
k návrhu g) posl. Pavla Vanouška;
II.

b e r e n a v ě d o m í návrhy aktů a dokumentů EU, které jsou obsaženy v příloze
č. II tohoto usnesení.

Jozef Kochan v. r.
ověřovatel výboru

Petr Krill v. r.
místopředseda výboru
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Příloha č. I k usnesení VEZ č. 301

Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období
29. září – 31. října 2008
Rada EU – kód Evropská komise
dokumentu
číslo vydaného
dokumentu COM
14482/08
KOM(2008) 644
v konečném znění

13981/08

KOM(2008) 636
v konečném znění

13983/08

KOM(2008) 637
v konečném znění

14317/08

KOM(2008) 661
v konečném znění

14183/08

KOM(2008) 614
v konečném znění

13977/08

KOM(2008) 635
v konečném znění

InterinstituČeský název dokumentu
cionální kód
dokumentu
2008/0198
Návrh nařízení Evropského
(COD)
parlamentu a Rady, kterým se
stanoví povinnosti hospodářských
subjektů uvádějících na trh dřevo
a dřevařské výrobky
2008/0192
Návrh směrnice Evropského
(COD)
parlamentu a Rady o uplatňování
zásady rovného zacházení pro
muže a ženy samostatně
výdělečně činné a o zrušení
směrnice 86/613/EHS
2008/0193
Návrh směrnice Evropského
(COD)
parlamentu a Rady, kterou se mění
směrnice Rady 92/85/EHS
o zavádění opatření pro zlepšení
bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci těhotných zaměstnankyň
a zaměstnankyň krátce po porodu
nebo kojících zaměstnankyň
2008/0199
Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO
(COD)
PARLAMENTU A RADY, kterou se
mění směrnice 94/19/ES
o systémech pojištění vkladů,
pokud jde o úroveň krytí a lhůtu
k výplatě
2008/0196
Návrh směrnice Evropského
(COD)
parlamentu a Rady o právech
spotřebitelů
Sdělení Komise Evropskému
parlamentu, Radě, Evropskému
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Původní název dokumentu

Datum
Usnesení
Datum
doručení
VEZ
vydání
dokumentu do PSP ČR
17.10.2008 21.10.2008
301

03.10.2008 10.10.2008

301

03.10.2008 16.10.2008

301

15.10.2008 21.10.2008

301

08.10.2008 14.10.2008

301

03.10.2008 09.10.2008

301

Rada EU – kód Evropská komise Interinstitudokumentu
číslo vydaného cionální kód
dokumentu COM dokumentu

14602/08

KOM(2008) 657
v konečném znění

Český název dokumentu
hospodářskému a sociálnímu
výboru a Výboru regionů : “Lepší
rovnováha mezi pracovním
a soukromým životem: silnější
podpora pro sladění profesního,
soukromého a rodinného života”
PRACOVNÍ DOKUMENT KOMISE
- Hodnocení a sledování provádění
Plánu EU týkajícího se
osvědčených postupů, norem
a způsobů práce pro boj proti
obchodu s lidmi a jeho předcházení

2

Původní název dokumentu

Datum
Usnesení
Datum
doručení
VEZ
vydání
dokumentu do PSP ČR

17.10.2008 27.10.2008

301

Příloha č. II k usnesení VEZ č. 301

Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období
29. září – 31. října 2008
Rada EU – kód Evropská komise
dokumentu
číslo vydaného
dokumentu COM
13644/08
KOM(2008) 583
v konečném znění
14560/08

KOM(2008) 653
v konečném znění

14461/08

KOM(2008) 650
v konečném znění

13898/08

KOM(2008) 615
v konečném znění

13713/08

KOM(2008) 602
v konečném znění

InterinstituČeský název dokumentu
cionální kód
dokumentu
2008/0185
Návrh rozhodnutí Evropského
(COD)
parlamentu a Rady o řešeních
interoperability pro evropské
orgány veřejné správy (ISA)
2008/0197
Návrh rozhodnutí Rady o uzavření
(ACC)
Dohody mezi Evropským
společenstvím a Austrálií
o obchodu s vínem
2008/0195
Návrh směrnice Evropského
(COD)
parlamentu a Rady kterou se mění
směrnice 2002/15/ES o úpravě
pracovní doby osob vykonávajících
mobilní činnosti v silniční dopravě
Návrh rozhodnutí Rady o podpisu
dohody mezi Evropským
společenstvím a Kanadou
o bezpečnosti civilního letectví

2008/0191
(COD)

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření
dohody mezi Evropským
společenstvím a Kanadou
o bezpečnosti civilního letectví
Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO
PARLAMENTU A RADY, kterou se
mění směrnice 2006/48/ES
a 2006/49/ES, pokud jde o banky
přidružené k ústředním institucím,
některé položky kapitálu, velkou
angažovanost, režimy dohledu
a krizové řízení
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Původní název dokumentu

Datum
Usnesení
Datum
doručení
VEZ
vydání
dokumentu do PSP ČR
29.09.2008 01.10.2008
301

17.10.2008 22.10.2008

301

15.10.2008 22.10.2008

301

03.10.2008 08.10.2008

301

01.10.2008 09.10.2008

301

Rada EU – kód Evropská komise
dokumentu
číslo vydaného
dokumentu COM
14201/08
KOM(2008) 627
v konečném znění

14308/08

KOM(2008) 640
v konečném znění

13881/08

KOM(2008) 609
v konečném znění

13731/08

KOM(2008) 521
v konečném znění

13732/08

KOM(2008) 522
v konečném znění

InterinstituČeský název dokumentu
cionální kód
dokumentu
2008/0190
Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO
(COD)
PARLAMENTU A RADY ze dne [...]
o přístupu k činnosti institucí
elektronických peněz, o jejím
výkonu a o obezřetnostním
dohledu nad touto činností
a o změně směrnice 2005/60/ES
a 2006/48/ES a zrušení směrnice
2000/46/ES
2008/0194
Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO
(COD)
PARLAMENTU A RADY
o přeshraničních platbách ve
Společenství
Návrh rozhodnutí Evropského
parlamentu a Rady o uvolnění
prostředků z Evropského fondu pro
přizpůsobení se globalizaci
Návrh rozhodnutí Rady o podpisu
a prozatímním uplatňování dohody
zavádějící rámec pro dohodu
o hospodářském partnerství mezi
Evropským společenstvím a jeho
členskými státy na jedné straně
a partnerskými státy
Východoafrického společenství na
straně druhé
2008/0169
Návrh rozhodnutí Rady o uzavření
(AVC)
dohody zavádějící rámec pro
dohodu o hospodářském
partnerství mezi Evropským
společenstvím a jeho členskými
státy na jedné straně
a partnerskými státy
Východoafrického společenství na
straně druhé
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Původní název dokumentu

Datum
Usnesení
Datum
doručení
VEZ
vydání
dokumentu do PSP ČR
09.10.2008 14.10.2008
301

13.10.2008 16.10.2008

301

02.10.2008 06.10.2008

301

30.09.2008 18.10.2008

301

30.09.2008 20.10.2008

301

Rada EU – kód Evropská komise
dokumentu
číslo vydaného
dokumentu COM
14024/08
KOM(2008) 618
v konečném znění

14027/08

KOM(2008) 620
v konečném znění

13631/08

KOM(2008) 586
v konečném znění

14794/08

KOM(2008) 630
v konečném znění

14691/08

KOM(2008) 590
v konečném znění

13934/08

KOM(2008) 577
v konečném znění

InterinstituČeský název dokumentu
cionální kód
dokumentu
2008/0188
Návrh směrnice Evropského
(COD)
parlamentu a Rady, kterou se mění
směrnice č. 98/8/ES o uvádění
biocidních přípravků na trh
vzhledem k prodloužení některých
časových období
Zpráva Komise Radě
a Evropskému parlamentu
o hodnocení provádění směrnice
98/8/ES o uvádění biocidních
přípravků na trh (předaných
v souladu s čl. 18 odst. 5 směrnice)
a zpráva o pokroku pracovního
programu uvedeného v čl. 16
odst. 2 stejné směrnice
Zpráva Komise o subsidiaritě
a proporcionalitě (15. zpráva
o zlepšení tvorby právních
předpisů, 2007)
Zpráva Komise o používání
nařízení (ES) č. 1049/2001
o přístupu veřejnosti
k dokumentům Evropského
parlamentu, Rady a Komise
v průběhu roku 2007
Zpráva Komise Evropskému
parlamentu a Radě o činnosti
Evropských společenství v oblasti
půjček a úvěrů v roce 2007
Doporučení Komise Radě, kterým
se Komise zmocňuje zahájit a vést
jednání s Mezinárodní organizací
pro révu vinnou a víno (OIV)
o podmínkách a způsobu
přistoupení Evropského
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Původní název dokumentu

Datum
Usnesení
Datum
doručení
VEZ
vydání
dokumentu do PSP ČR
07.10.2008 13.10.2008
301

08.10.2008 13.10.2008

301

26.09.2008 30.09.2008

301

10.10.2008 29.10.2008

301

30.09.2008 23.10.2008

301

26.09.2008 09.10.2008

301

Rada EU – kód Evropská komise Interinstitudokumentu
číslo vydaného cionální kód
dokumentu COM dokumentu
14157/08

KOM(2008) 612
v konečném znění

14174/08

KOM(2008) 623
v konečném znění

13708/08

KOM(2008) 587
v konečném znění

13720/08

KOM(2008) 589
v konečném znění

13987/08

KOM(2008) 639
v konečném znění

Český název dokumentu
společenství
Zpráva Komise Evropskému
parlamentu a Radě - Závěrečné
hodnocení programu Clo 2007
podle článku 19 rozhodnutí
Evropského parlamentu a Rady
č. 253/2003/ES ze dne 6. února
2003, kterým se přijímá akční
program pro oblast cel ve
Společenství (Clo 2007)
Zpráva Komise Evropskému
parlamentu a Radě - Závěrečné
hodnocení programu Fiscalis
2003–2007 v souladu s článkem 15
rozhodnutí Evropského parlamentu
a Rady č. 2235/2002/ES ze dne
3. prosince 2002, kterým se přijímá
program Společenství ke zlepšení
fungování systémů zdanění na
vnitřním trhu (Program Fiscalis
2003–2007)
PRVNÍ FINANČNÍ ZPRÁVA
KOMISE EVROPSKÉMU
PARLAMENTU A RADĚ O
EVROPSKÉM ZEMĚDĚLSKÉM
ZÁRUČNÍM FONDU – rozpočtový
rok 2007
ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU
PARLAMENTU A RADĚ První
finanční zpráva o čerpání financí
Evropského zemědělského fondu
pro rozvoj venkova (EZFRV) –
rozpočtový rok 2007
Sdělení Komise Radě, Evropskému
parlamentu, Evropskému
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Původní název dokumentu

Datum
Usnesení
Datum
doručení
VEZ
vydání
dokumentu do PSP ČR
07.10.2008 14.10.2008

301

09.10.2008 14.10.2008

301

26.09.2008 02.10.2008

301

30.09.2008 02.10.2008

301

03.10.2008 09.10.2008

301

Rada EU – kód Evropská komise Interinstitudokumentu
číslo vydaného cionální kód
dokumentu COM dokumentu

13789/08

KOM(2008) 591
v konečném znění

14189/08

KOM(2008) 610
v konečném znění

14003/08

KOM(2008) 611
v konečném znění

13717/08

KOM(2008) 582
v konečném znění

13937/08

KOM(2008) 603
v konečném znění

13787/08

KOM(2008) 596

Český název dokumentu
hospodářskému a sociálnímu
výboru a Výboru regionů
o doporučení Komise o aktivním
začleňování lidí vyloučených z trhu
práce
Sdělení Komise o přezkumu
směrnice Rady 2001/86/ES ze dne
8. října 2001, kterou se doplňuje
statut evropské společnosti
s ohledem na zapojení
zaměstnanců
Zpráva Komise Radě
a Evropskému parlamentu
o používání směrnice Rady
2003/86/ES o právu na sloučení
rodiny
Sdělení Komise Evropskému
parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu
výboru a Výboru regionů - Posílení
globálního přístupu k migraci: větší
koordinace a soudržnost s využitím
synergií
Zpráva Komise Radě, Evropskému
parlamentu, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu
výboru a Výboru regionů - Třetí
zpráva o provádění nařízení (ES)
č. 2320/2002, kterým se stanoví
společná pravidla v oblasti
bezpečnosti civilního letectví
Sdělení Komise - Vytvoření
společného leteckého prostoru
s Tuniskem
Sdělení Komise - Společný letecký
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Původní název dokumentu

Datum
Usnesení
Datum
doručení
VEZ
vydání
dokumentu do PSP ČR

30.09.2008 03.10.2008

301

08.10.2008 14.10.2008

301

08.10.2008 14.10.2008

301

29.09.2008 02.10.2008

301

03.10.2008 08.10.2008

301

01.10.2008 13.10.2008

301

Rada EU – kód Evropská komise InterinstituČeský název dokumentu
Původní název dokumentu
dokumentu
číslo vydaného cionální kód
dokumentu COM dokumentu
v konečném znění
prostor se sousedními zeměmi do
roku 2010 – zpráva o pokroku
13788/08
KOM(2008) 593
Zpráva Komise Radě, Evropskému
v konečném znění
parlamentu, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu
výboru a Výboru regionů - Druhá
zpráva o provádění směrnice
Evropského parlamentu a Rady
98/84/ES ze dne 20. listopadu
1998 o právní ochraně služeb
s podmíněným přístupem a služeb
tvořených podmíněným přístupem
14549/08
KOM(2008) 660
Sdělení Komise Radě
v konečném znění
a Evropskému parlamentu Vypracování pracovního plánu na
období 2009–2011 podle směrnice
o ekodesignu
13768/08
KOM(2008) 584
Sdělení Komise Radě
v konečném znění
a Evropskému parlamentu týkající
se zprávy o zkušenostech
získaných při uplatňování kapitoly
2a směrnice 2001/83/ES ve znění
směrnice 2004/24/ES o zvláštních
ustanoveních použitelných pro
tradiční rostlinné léčivé přípravky
(Dokument na základě článku 16i
směrnice 2001/83/ES)
14620/08
KOM(2008) 642
Sdělení Komise: Nejvzdálenější
v konečném znění
regiony: přínos pro Evropu
14632/08
KOM(2008) 617
Sdělení Komise Radě
v konečném znění
a Evropskému parlamentu - Rok po
Lisabonu: partnerství Afrika – EU
v praxi
14634/08
COM(2008) 654
Sdělení Komise Evropskému
Communication from the
final
parlamentu, Radě, Evropskému
Commission to the European
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Datum
Usnesení
Datum
doručení
VEZ
vydání
dokumentu do PSP ČR
30.09.2008 07.10.2008

301

21.10.2008 29.10.2008

301

29.09.2008 14.10.2008

301

17.10.2008 22.10.2008

301

17.10.2008 23.10.2008

301

17.10.2008 23.10.2008

301

Rada EU – kód Evropská komise Interinstitudokumentu
číslo vydaného cionální kód
dokumentu COM dokumentu

Český název dokumentu
hospodářskému a sociálnímu
výboru a Výboru regionů - EU,
Afrika a Čína: směrem
k trojstrannému dialogu
a spolupráci

13816/08

KOM(2008) 604
v konečném znění

14015/08

KOM(2008) 626
v konečném znění

14059/08

KOM(2008) 616
v konečném znění

14005/08

KOM(2008) 634
v konečném znění

14265/08

KOM(2008) 652
v konečném znění

Sdělení Komise Radě, Evropskému
parlamentu, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu
výboru a Výboru regionů
o regionální integraci pro rozvoj
zemí AKT
Sdělení Komise Radě, Evropskému
parlamentu, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu
výboru a Výboru regionů - Místní
orgány: aktéři rozvoje
Sdělení Komise Radě, Evropskému
parlamentu, Výboru regionů
a Evropskému hospodářskému
a sociálnímu výboru : Zelená kniha
o územní soudržnosti - Učinit
z územní rozmanitosti přednost
Sdělení Komise: EVROPSKÝ
ROZVOJOVÝ FOND (ERF) Odhad závazků, plateb
a příspěvků, které mají členské
státy vyplatit na rozpočtové roky
2008 až 2013
Sdělení Komise Radě, Evropskému
parlamentu, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu
výboru a Výboru regionů Směřování ke klastrům světové
úrovně v Evropské unii
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Původní název dokumentu

Datum
Usnesení
Datum
doručení
VEZ
vydání
dokumentu do PSP ČR

Parliament, the Council, the
European Economic and Social
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