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Proposal for a Council Directive amending Council Directive 2006/112/EC as regards temporary measures in relation to value added tax for COVID-19 vaccines
and in vitro diagnostic medical devices in response to the COVID-19 pandemic - Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice Rady 2006/112/ES, pokud jde o
dočasná opatření týkající se daně z přidané hodnoty za očkovací látky proti covidu-19 a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro reagující na pandemii
covidu-19
Předkládaný návrh je jedním z opatření, jimiž Komise reaguje na opětovný nárůst počtu případů onemocnění koronavirem v Evropě. Jeho cílem je podpořit dostupnost základních
léků a zdravotnického vybavení. Návrhem se zavádí dočasná odchylka od směrnice 2006/112/ES o společném systému DPH, která umožní členským státům uplatňovat nulovou
sazbu DPH na očkovací látky a testovací soupravy používané v boji proti koronaviru. Tato odchylka by měla být v platnosti nejdéle do 31. prosince 2022.
12453/20

COM(2020) 688 final

2020/0311(CNS)

st12453.en20.pdf (485 KB, 29. 10. 2020)

29. 10. 2020 29. 10. 2020

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Mezinárodní radě pro cukr, pokud jde o přistoupení Spojeného království k
Mezinárodní dohodě o cukru z roku 1992
Mezinárodní dohoda o cukru z roku 1992 vstoupila v platnost dne 1. ledna 1993 a Unie je její smluvní stranou. Během přechodného období po vystoupení Spojeného království z
Unie je Spojené království nadále vázáno mezinárodními dohodami Unie a Unie bude v Mezinárodní organizaci pro cukr Spojené království nadále zastupovat. Dne 2. října 2020
požádalo Spojené království formálně o přistoupení k dohodě od 1. ledna 2021. Cílem předkládaného návrhu je stanovit postoj, který má být jménem Unie zaujat v na 57. zasedání
Mezinárodní rady pro cukr dne 27. listopadu 2020 v souvislosti s přistoupením Spojeného království k této dohodě. Vzhledem k tomu, že Spojené království je významným
producentem cukru, měla by Unie jeho přistoupení k Mezinárodní dohodě o cukru podpořit.
12383/20

COM(2020) 671 final

2020/0303(NLE)

st12383.cs20.pdf (522 KB, 30. 10. 2020)

30. 10. 2020 30. 10. 2020

Návrh nařízení Rady, kterým se pro rok 2021 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách
mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací
Komise předkládá návrh na stanovení rybolovných práv pro rok 2021. Stanovování rybolovných práv je jednoletý cyklus řízení v rámci společné rybářské politiky. Návrh obsahuje
rybolovná práva, o nichž rozhoduje Unie samostatně, a vztahuje se rovněž na sdílené populace v Severním moři a Skagerraku a rybolovná práva daná dohodami dosaženými v
rámci regionálních organizací pro řízení rybolovu. Návrh je založen na zhodnocení situace provedeném Komisí na základě konzultace se zúčastněnými stranami a na doporučení
Mezinárodní rady pro průzkum moří (ICES) ze dne 30. června 2020. U populací, kde nejsou dosud k dispozici všechny nezbytné údaje pro stanovení rybolovných práv, a u populací,
u nichž bude Komise muset se Spojeným královstvím konzultovat podíly kvót pro rybolovná práva na roky 2021 a 2022, je u těchto práv uvedeno „pm“ (pro memoria). Součástí
návrhu jsou i omezení rekreačního rybolovu mořčáka evropského v Biskajském zálivu, zákaz rybolovu úhoře říčního ve vodách Unie oblasti ICES, nápravná opatření týkající se
tresky obecné v Kattegatu a přehled druhů, které je zakázáno lovit, uchovávat na palubě, překládat nebo vykládat.
12189/20

COM(2020) 668 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2020/0308(NLE)

st12189.cs20.pdf (842 KB, 28. 10. 2020)
27. 10. 2020 28. 10. 2020
Přílohy:
st12189-ad01.cs20.pdf (5 MB, 28. 10. 2020)
st12189-ad02.cs20.pdf (1007 KB, 28. 10. 2020)
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Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a catch documentation programme for bluefin tuna (Thunnus thynnus) and
repealing Regulation (EU) No 640/2010 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vytvoření programu dokumentace úlovků tuňáka obecného (Thunnus
thynnus) a o zrušení nařízení (EU) č. 640/2010
Předkládaným návrhem se zavádí program Unie pro dokumentaci úlovků tuňáka obecného na podporu provádění opatření k zachování a řízení zdrojů přijatých Mezinárodní komisí
na ochranu tuňáků v Atlantiku v souvislosti se systémem dokumentace úlovků tuňáka obecného a povinným používáním elektronického systému dokumentace úlovků tuňáka
obecného (eBCD) pro účely určení původu všech tuňáků obecných. Návrh upravuje: používání osvědčení o úlovku a zpětném vývozu a pravidla pro zaznamenávání a potvrzování
úlovků a následné uvádění na trh; zaznamenávání a potvrzování úlovků a obchodu prostřednictvím elektronického systému dokumentace úlovků; ověřování, předávání údajů a
podávání zpráv a přenesené pravomoci.
12361/20

COM(2020) 670 final

2020/0302(COD)

st12361.en20.pdf (487 KB, 30. 10. 2020)
Přílohy:
st12361-co01.en20.pdf (183 KB, 30. 10. 2020)

30. 10. 2020 30. 10. 2020

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on adequate minimum wages in the European Union - Návrh směrnice Evropského
parlamentu a Rady o přiměřených minimálních mzdách v Evropské unii
Předkládaný návrh představuje iniciativu Komise na provedení evropského pilíře sociálních práv v oblasti spravedlivých minimálních mezd. Navazuje na sdělení „Silná sociální
Evropa pro spravedlivou transformaci“ z ledna 2020. Zákonné minimální mzdy sice v posledních letech vzrostly, ve většině členských států jsou však ve srovnání s jinými mzdami
příliš nízké a nedokáží zajistit důstojné životní podmínky. Cílem navrhované směrnice je proto zajistit, aby pracovníci v Unii byli chráněni formou přiměřených minimálních mezd,
které jim umožní důstojný život bez ohledu na to, kde pracují. Za tím účelem návrh stanoví rámec pro větší přiměřenost minimálních mezd a lepší přístup pracovníků k ochraně
formou minimální mzdy. Konkrétně se zaměřuje na:
• podporu kolektivního vyjednávání o mzdách ve všech členských státech, včetně přijetí opatření na podporu kapacity sociálních partnerů zapojit se do kolektivního vyjednávání;
• nastavení zákonné minimální mzdy na přiměřené úrovni s přihlédnutím k sociálněekonomické situaci a regionálním a odvětvovým rozdílům - stabilní a jasné vymezení
vnitrostátních kritérií pro stanovení a aktualizaci zákonné minimální mzdy, pravidelná a včasná aktualizace, omezení odchylek a ohraničení jejich trvání a rozsahu, ochrana před
neodůvodněnými nebo nepřiměřenými srážkami, zapojení sociálních partnerů do stanovování a aktualizace zákonné minimální mzdy, zajištění účinného přístupu pracovníků k
zákonné minimální mzdě a
• podporu dodržování předpisů a jejich prosazování a sledování ve všech členských státech, včetně dodržování zákonné minimální mzdy a podmínek kolektivních smluv při plnění
veřejných zakázek, zajištění přístupu pracovníků a jejich zástupců k účinnému a nestrannému řešení sporů a k právu na nápravu, včetně odpovídající náhrady, jakož i účinnou
ochranu před jakoukoli formou újmy v případě, že se rozhodnou uplatnit své právo na obhajobu svých práv, a stanovení sankcí za porušení vnitrostátních předpisů o minimální
mzdě.
12477/20

COM(2020) 682 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2020/0310(COD)

st12477.en20.pdf (690 KB, 30. 10. 2020)
Přílohy:
st12477-ad01.en20.pdf (374 KB, 30. 10. 2020)
st12477-ad02.en20.pdf (6 MB, 30. 10. 2020)
st12477-ad03.en20.pdf (372 KB, 30. 10. 2020)

30. 10. 2020 30. 10. 2020
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Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o všeobecném akčním programu Unie pro životní prostředí na období do roku 2030
Akční programy pro životní prostředí jsou součástí environmentální politiky Unie od počátku 70. let 20. století. Platnost aktuálního, 7. akčního programu pro životní prostředí
skončí dne 31. prosince 2020. Předkládaným návrhem se zavádí navazující 8. akční program pro životní prostředí, jehož cílem je urchlit přechod EU na klimaticky neutrální
oběhovou ekonomiku, která účinně využívá zdroje, a přispět ke splnění cílů Agendy OSN 2030 v oblasti životního prostředí a cílů udržitelného rozvoje. Program by měl skončit na
konci roku 2030. Jeho financování je součástí nového víceletého finančního rámce na období 2021-2027. Součástí návrhu jsou tak pouze dodatečné finanční prostředky pro
Evropskou agenturu pro životní prostředí a Evropskou agenturu pro chemické látky na podporu nového rámce pro monitoring, měření a vykazování, který se návrhem zavádí.
11987/20

COM(2020) 652 final

2020/0300(COD)

st11987.cs20.pdf (1 MB, 30. 10. 2020)

16. 10. 2020 30. 10. 2020

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na čtyřicátém zasedání stálého výboru Úmluvy o ochraně evropských planě rostoucích
rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť (Bernská úmluva)
Úmluva o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť (Bernská úmluva) usiluje o ochranu evropských planě rostoucích rostlin,
volně žijících živočichů a jejich přírodních stanovišť, zejména těch, jejichž ochrana vyžaduje spolupráci několika států. Vstoupila v platnost dne 1. června 1982 a mezi její smluvní
strany patří Evropská unie i všechny členské státy EU. Za sledování uplatňování úmluvy odpovídá stálý výbor, který je jejím rozhodovacím orgánem. Na svém zasedání ve dnech 1.
- 4. prosince 2020 má stálý výbor přijmout dvě rozhodnutí týkající se jednak změny úmluvy za účelem zavedení finančních ustanovení a jednak vypracování rozšířené dílčí dohody o
fondu pro provádění Úmluvy o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť. Účelem prvního zamýšleného aktu je změnit úmluvu tak,
aby byl zaveden finanční mechanismus, na jehož základě by stálý výbor stanovil rozsah povinných finančních příspěvků smluvních stran, které by doplnily běžný rozpočtový příděl
Rady Evropy. Účelem druhého zamýšleného aktu je posílit mezivládní spolupráci při provádění Bernské úmluvy, mimo jiné zavedením povinného finančního příspěvku pro smluvní
strany rozšířené dílčí dohody. Unie by měla předložit návrh na odložení hlasování o návrhu na změnu úmluvy na čtyřicáté první zasedání stálého výboru, aby tento návrh mohl být
ještě upřesněn, a podpořit návrh na vypracování rozšířené dílčí dohody.
12020/20

COM(2020) 654 final

2020/0293(NLE)

st12020.cs20.pdf (474 KB, 26. 10. 2020)

Dokumenty informační povahy

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

16. 10. 2020 26. 10. 2020
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Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Pracovní program Komise na rok 2021 Vitální Unie v křehkém světě
Komise předkládá svůj pracovní program na rok 2021. V návaznosti na strategické dokumenty předložené v roce 2020 se Komise v nadcházejícím roce zaměří na nové legislativní
iniciativy a přezkum stávající legislativy v šesti prioritních oblastech:
1. Zelená dohoda pro Evropu - iniciativy na podporu nového cíle v oblasti snižování emisí, kompenzační mechanismus pro dovozy uhlíku, inteligentní a udržitelná doprava,
provádění akčního plánu pro oběhové hospodářství a strategií v oblasti biologické rozmanitosti a zemědělství;
2. Evropa připravená na digitální věk - cestovní mapa do roku 2030, návrh právní úpravy pro oblast umělé inteligence, nová evropská digitální identita, digitální daň, přezkum
pravidel hospodářské soutěže, aktualizace průmyslové strategie, zlepšení pracovních podmínek lidí poskytujících služby prostřednictvím platforem;
3. hospodářství pracující ve prospěch lidí - akční plán provádění evropského pilíře sociálních práv, evropská záruka pro děti, nový strategický rámec pro zdraví a bezpečnost na
pracovišti, akční plán pro sociální ekonomiku, prohlubování hospodářské a měnové unie, udržitelné řízení společností, nový standard EU pro ekologické dluhopisy, zlepšení veřejné
správy a služeb;
4. silnější Evropa ve světě - posílení příspěvku EU k multilateralismu založenému na pravidlech, obnovené partnerství se zeměmi jižního sousedství, sdělení o Arktidě, strategický
přístup k podpoře odzbrojení, demobilizace a opětovné integrace bývalých bojovníků, sdělení o humanitární pomoci EU, přezkum směrnice o konzulární ochraně;
5. podpora evropského způsobu života - zřízení agentury pro pokročilý biomedicínský výzkum a vývoj, nová strategie pro budoucnost Schengenu, pokračování práce na novém
paktu o migraci a azylu včetně opatření na podporu legální migrace, další posilování bezpečnostní unie, strategie pro boj proti antisemitismu, individuální vzdělávací účty,
evropský přístup k mikrokreditům;
6. nový impulz pro evropskou demokracii - strategie v oblasti práv zdravotně postižených a práv dítěte, nový návrh pro boj proti násilí na základě pohlaví, posílení přeshraniční
soudní spolupráce, dlouhodobá vize pro venkovské oblasti a zhodnocení situace v regionech, sdělení o zlepšování právní úpravy, platforma Fit-for-Future, posílení vymáhání práva
EU.
Komise rovněž považuje za důležité zahájit diskusi o konferenci o budoucnosti Evropy, která umožní všem zainteresovaným stranám zapojit se do formování politiky.
12115/20

COM(2020) 690 final

st12115.cs20.pdf (499 KB, 30. 10. 2020)
Přílohy:
st12115-ad01.cs20.pdf (860 KB, 30. 10. 2020)

20. 10. 2020 30. 10. 2020

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o zárukách krytých souhrnným rozpočtem - stav k 31. prosinci 2019
Komise předkládá pravidelnou zprávu o rozpočtových zárukách EU a jim odpovídajících rizicích za rok 2019. Celková výše nesplacené částky kryté rozpočtem EU činila k 31.
prosinci 2019 včetně úroků 80 966,1 milionu EUR. 60,1 % z této částky představují operace v členských státech, mezi něž patří operace Euratom, podpora platební bilance, úvěry
Evropské investiční banky a Evropský mechanismus finanční stabilizace (na ten samotný připadá 58,5 % celkové částky). Zbytek připadá na operace ve třetích zemích, konkrétně
makrofinanční pomoc, operace Euratom a úvěry EIB (které činí 33,9 % celkové částky). Maximální částka, kterou by EU musela vyplatit v průběhu roku 2020 ze svého rozpočtu za
předpokladu, že by nebyl splacen žádný ze zaručených úvěrů, činí 4 509 milionů EUR. 30,5 % celkového ročního rizika připadá na expozice vůči členským státům, nejvíce na
Portugalsko - 584,25 milionu EUR (13 % celkového ročního rizika), a Irsko - 515,63 milionu EUR (11,4 % celkového ročního rizika). Zbytek připadá na expozice vůči třetím zemím,
z nichž má nejvyšší maximální roční riziko Ukrajina - 788,63 milionu EUR (17,5 % celkového ročního rizika) a Turecko - 633,31 milionu EUR (14 % celkového ročního rizika).
Součástí zprávy je i informace o vývoji Záručního fondu pro vnější vztahy, Evropského fondu pro strategické investice a Evropského fondu pro udržitelný rozvoj.
12460/20

COM(2020) 677 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st12460.cs20.pdf (875 KB, 30. 10. 2020)

29. 10. 2020 30. 10. 2020
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Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Unie rovnosti: strategický rámec EU pro rovnost, začlenění a účast Romů
Předkládané sdělení je jednou z iniciativ Komise zaměřených na posilování různých aspektů rovnosti v rámci budování skutečné Unie rovnosti. Komise jím reaguje na přetrvávající
rasovou diskriminaci vůči Romům a představuje v něm strategický rámce EU pro zajištění rovnosti, inkluze a účasti Romů do roku 2030. Tento rámec navazuje na dosavadní
iniciativy v této oblasti, především rámec EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů do roku 2020, který byl přijat v roce 2011. Spolu se strategickým rámcem předkládá
Komise návrh doporučení (COM(2020) 621).
Rámec se zaměřuje na sedm oblastí a v jejich rámci stanovuje kvantitativní cíle na úrovni EU, jichž by mělo být dosaženo do roku 2030. Těmito oblastmi jsou: 1) rovnost, tj. boj
proti diskriminaci a předcházení jí; 2) začlenění, tj. snížení chudoby a omezení sociálního vyloučení; 3) účast, tj. posílení postavení Romů, spolupráce a důvěry; 4) vzdělávání, tj.
účinné zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání v rámci hlavního proudu; 5) zaměstnanost, tj. účinné zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a dlouhodobému
zaměstnání; 6) zdravotní péče, tj. zlepšení zdraví v rámci populace a zlepšení rovného přístupu ke kvalitní zdravotní péči a sociálním službám; 7) bydlení, tj. účinné zajištění
rovného přístupu k odpovídajícímu nesegregovanému bydlení a základním službám.
Kvantitativní cíle jsou např. následující: alespoň o polovinu snížit procento Romů, kteří byli vystaveni diskriminaci; zdvojnásobit procento Romů, kteří svoji zkušenost s diskriminací
ohlásí; alespoň o polovinu snížit mezeru chudoby mezi Romy a obecnou populací; alespoň o polovinu snížit rozdíl v účasti na předškolním vzdělávání; alespoň o polovinu snížit podíl
romských dětí, které navštěvují segregované základní školy v členských státech s významnou romskou populací; alespoň o polovinu snížit rozdíly v zaměstnanosti a rozdíly v
zaměstnanosti žen a mužů; alespoň o polovinu snížit rozdíly ve střední délce života; alespoň o třetinu snížit rozdíly, pokud jde o deprivaci v oblasti bydlení; zajistit, aby alespoň 95
% Romů mělo přístup k vodě z vodovodu.
Komise ve sdělení dále formuluje pokyny ohledně minimálních společných prvků, které by měly být zahrnuty do vnitrostátních strategií pro integraci Romů. Členské státy by měly
tyto strategie předložit do září 2021 a každé dva roky podávat zprávu o jejich provádění. Na úrovni EU by pak ke zlepšení postavení Romů mělo přispět vymáhání legislativy EU,
začlenění problematiky rovnosti Romů do politických iniciativ v různých oblastech, zajištění financování z nástrojů a programů EU, zvýšení zastoupení Romů mezi zaměstnanci
evropských institucí nebo podpora činností zaměřených na boj proti stereotypům a zvyšování povědomí o romské historii a kultuře.
11605/20

COM(2020) 620 final

st11605.cs20.pdf (1 MB, 26. 10. 2020)
Přílohy:
st11605-ad01.cs20.pdf (644 KB, 26. 10. 2020)
st11605-ad02.cs20.pdf (881 KB, 26. 10. 2020)
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Communication from the Commission - COVID-19 - Guidance on persons exempted from the temporary restriction on non-essential travel to the EU as regards the
implementation of Council Recommendation 2020/912 of 30 June 2020 - Sdělení Komise - Covid-19 - Pokyny týkající se osob osvobozených od dočasného omezení
cest do EU, jež nejsou nezbytně nutné, pokud jde o provádění doporučení Rady 2020/912 ze dne 30. června 2020
Tento dokument poskytuje pokyny pro provádění doporučení Rady 2020/912, pokud jde o osoby osvobozené od dočasného omezení cest do EU, jež nejsou nezbytně nutné. Zejména
objasňuje výklad pojmu „rodinný příslušník“ v kontextu osvobozených rodinných příslušníků občanů Unie nebo dlouhodobě pobývajících rezidentů v EU a poskytuje pokyny týkající
se konkrétních kategorií cestujících s nezbytnou funkcí nebo potřebou uvedených v příloze II doporučení Rady (část III), konkrétně oblasti působnosti kategorií s ohledem na
příslušné acquis EU a dokladů nebo jiných důkazů, které mohou být vyžádány od státních příslušníků třetích zemí, pro prokázání toho, že spadají do jedné z těchto kategorií.
12400/20

COM(2020) 686 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st12400.en20.pdf (488 KB, 28. 10. 2020)
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Communication from the Commission upgrading the transport Green Lanes to keep the economy going during the COVID-19 pandemic resurgence - Sdělení
Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě o úpravě dopravních „zelených pruhů“ v zájmu udržení chodu hospodářství během opětovného vypuknutí
pandemie covidu-19
V souvislosti s vypuknutím pandemie covidu-19 přijala Komise dne 23. března sdělení o zavádění zelených pruhů podle Pokynů týkajících se opatření správy hranic v zájmu ochrany
zdraví a zajištění dostupnosti zboží a základních služeb. Ústředním konceptem zelených pruhů je zaručit nepřetržité fungování dodavatelských řetězců na jednotném trhu a
zabránit možným nedostatkům.
S ohledem na opětovné vypuknutí pandemie stanoví toto sdělení opatření, která budou i nadále zajišťovat pohyb zboží a volný pohyb pracovníků v dopravě přes hranice vzhledem
ke kombinaci zdravotních a ekonomických naléhavých potřeb, které je třeba zajistit. Jejich cílem je především 1) zaručit plynulost nákladní dopravy, 2) podporovat kritické
pracovníky v dopravě, 3) zlepšovat multimodální logistiku a 4) zajišťovat cestujícím vždy alespoň minimální konektivitu. V roce 2021 předloží Komise akční plán pro pandemickou
pohotovost v dopravě, který by měl zahrnovat: revizi režimu v nařízení Omnibus; systematické prověřování právních předpisů EU za účelem případného zařazení ustanovení pro
případ krize; pokyny členským státům za účelem zajištění minimální úrovně koordinace odchylek od pravidel silniční dopravy týkajících se doby řízení a doby odpočinku; návrh
kritérií pro zajištění minimálních základních služeb v oblasti osobní dopravy; neustálé sledování dodržování jízdního řádu a včasných příjezdů železničních nákladních vlaků na
hraniční stanice včetně doby prodlev; revizi pravidel EU pro přidělování volných letištních časů na letištích Společenství a prodloužení výjimečných opatření pro provozování
leteckých služeb s ohledem na pandemii covidu-19 prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci, pokud to bude podle platných kritérií odůvodněné.
12405/20

COM(2020) 685 final

st12405.en20.pdf (446 KB, 29. 10. 2020)
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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 Directive 2014/68/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating
to the making available on the market of pressure equipment - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené
pravomoci svěřené Komisi podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU ze dne 15. května 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států
týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh
Směrnice 2014/68/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh svěřuje Komisi pravomoc přijímat akty v přenesené
pravomoci, aby tato zařízení podléhala bezpečnostním požadavkům stanoveným směrnicí a případně mohla být přeřazena do jiné kategorie. Pravomoc je Komisi svěřena na dobu
pěti let od 1. června 2015 a její přenesení se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud proti tomu Evropský parlament nebo Rada nevznesou námitky. Komise
svěřenou pravomoc dosud nevyužila, avšak není vyloučeno, že by tak mohla učinit v budoucnu.
12491/20

COM(2020) 675 final

st12491.en20.pdf (311 KB, 30. 10. 2020)
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Dokumenty zahraničně obchodní povahy
Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Unie zaujat ve Smíšeném výboru EU-Kanada pro celní spolupráci v souvislosti s plánovaným přijetím
rozhodnutí týkajícího se vzájemného uznávání kanadského programu „Partners in Protection“ a programu oprávněných hospodářských subjektů Evropské unie
Postoj, který má být jménem Unie zaujat ve Smíšeném výboru EU-Kanada pro celní spolupráci zřízeném Dohodou mezi Evropským společenstvím a Kanadou o celní spolupráci a
vzájemné pomoci v celních otázkách, se týká plánovaného přijetí rozhodnutí týkajícího se vzájemného uznávání kanadského programu „Partners in Protection“ a programu
oprávněných hospodářských subjektů Evropské unie. Cílem tohoto aktu je posílit celkovou bezpečnost mezinárodních dodavatelských řetězců tím, že se celním orgánům umožní
provádět účinnější hraniční kontroly a zároveň se usnadní zákonný obchod. Unie by měla jeho přijetí podpořit.
12321/20

COM(2020) 655 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2020/0294(NLE)

st12321.cs20.pdf (471 KB, 27. 10. 2020)
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st12321-ad01.cs20.pdf (536 KB, 27. 10. 2020)
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Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve smíšeném výboru zřízeném podle Dohody mezi Evropskou unií a Japonskem o
hospodářském partnerství, pokud jde o změnu dodatků 2-C-1 a 2-C-2 přílohy 2-C o motorových vozidlech a jejich částech
Postoj, který má být jménem Unie zaujat ve smíšeném výboru zřízeném Dohodou mezi Evropskou unií a Japonskem o hospodářském partnerství, se týká zamýšleného přijetí
rozhodnutí smíšeného výboru o změně dodatků 2-C-1 a 2-C-2 přílohy 2-C o motorových vozidlech a jejich částech. Změny zohledňují pokrok, jehož bylo dosaženo v rámci jednání o
právních předpisech Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) od podpisu dohody, a spočívají v zahrnutí předpisů EHK OSN č. 53, 85, 145 a 146 do
dodatku 2-C-1 a vyjmutí předpisů EHK OSN č. 53 a 85 z dodatku 2-C-2. Unie by měla jejich přijetí podpořit.
12386/20

COM(2020) 678 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2020/0309(NLE)

st12386.cs20.pdf (465 KB, 29. 10. 2020)
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