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Návrh rozhodnutí – Podpis a uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Brazílií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty
EU nemá v současné době zavedenu vízovou povinnost pro krátkodobé pobyty brazilských státních příslušníků. Na druhé straně Brazílie
požaduje víza od občanů Estonska, Kypru, Malty a Lotyšska, přičemž jednostrannému zrušení této vízové povinnosti ze strany Brazílie
brání ústavní důvody. V dubnu 2008 proto Rada pověřila Komisi, aby zahájila s Brazílií jednání o uzavření dohody ohledně zrušení vízové
povinnosti pro krátkodobé pobyty. Protože dohoda o vízovém režimu pro držitele diplomatických, služebních a úředních pasů nevyžaduje
schválení brazilským kongresem, bylo rozhodnuto, že pro tuto kategorii cestujících bude uzavřena jedna dohoda a další dohoda se pak
bude týkat držitelů běžných cestovních pasů. Jednání o dohodách byla ukončena 19. listopadu 2009, resp. 28. dubna 2010. Komise proto
předkládá návrh na podpis a uzavření obou uvedených dohod. Znění dohod je připojeno v přílohách.
13059/10

KOM(2010) 409
v konečném znění

2010/0221
(NLE)

13061/10

KOM(2010) 410
v konečném znění

2010/0222
(NLE)

13068/10

KOM(2010) 419
v konečném znění

2010/0227
(NLE)

13069/10

KOM(2010) 420
v konečném znění

2010/0228
(NLE)

Návrh rozhodnutí Rady o podpisu
Dohody mezi Evropskou unií a
Brazilskou federativní republikou
o zrušení vízové povinnosti pro
krátkodobé pobyty pro držitele
diplomatických, služebních či
úředních pasů
Návrh rozhodnutí Rady o uzavření
Dohody mezi Evropskou unií a
Brazilskou federativní republikou
o zrušení vízové povinnosti pro
krátkodobé pobyty pro držitele
diplomatických, služebních či
úředních cestovních pasů
Návrh rozhodnutí Rady o podpisu
Dohody mezi Evropskou unií a
Brazilskou federativní republikou
o zrušení vízové povinnosti pro
krátkodobé pobyty pro držitele
běžných cestovních pasů
Návrh rozhodnutí Rady o uzavření
Dohody mezi Evropskou unií a
Brazilskou federativní republikou
o zrušení vízové povinnosti pro
krátkodobé pobyty pro držitele
běžných cestovních pasů
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06.08.2010 03.09.2010
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Návrh rozhodnutí – Podpis, prozatímní provádění a uzavření protokolu o rámcové dohodě mezi Evropskou unií a Ukrajinou
o obecných zásadách účasti Ukrajiny na programech Unie
Otevírání některých programů a agentur Unie účasti partnerských třetích zemí je jedním z nástrojů evropské politiky sousedství. Rada
v červnu 2007 přijala směrnice pro Komisi k vyjednání rámcových dohod o zásadách účasti partnerských zemí v programech Unie. Jednou
z těchto zemí je i Ukrajina. Vzhledem k tomu, že jednání s Ukrajinou byla úspěšně uzavřena, předkládá Komise návrh rozhodnutí
o podpisu, prozatímním provádění a uzavření této dohody, a to ve formě protokolu k Dohodě o partnerství mezi ES a Ukrajinou. Znění
protokolu je připojeno k návrhu.
13034/10

KOM(2010) 407
v konečném znění

2010/0218
(NLE)

13039/10

KOM(2010) 408
v konečném znění

2010/0219
(NLE)

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření
protokolu k Dohodě o partnerství a
spolupráci zakládající partnerství
mezi Evropskými společenstvími a
jejich členskými státy na jedné
straně a Ukrajinou na straně druhé
o rámcové dohodě mezi Evropskou
unií a Ukrajinou o obecných
zásadách účasti Ukrajiny na
programech Unie
Návrh rozhodnutí Rady o podpisu a
prozatímním provádění protokolu k
Dohodě o partnerství a spolupráci
zakládající partnerství mezi
Evropskými společenstvími a jejich
členskými státy na jedné straně a
Ukrajinou na straně druhé
o rámcové dohodě mezi Evropskou
unií a Ukrajinou o obecných
zásadách účasti Ukrajiny na
programech Unie

28.07.2010 01.09.2010

28.07.2010 01.09.2010

Návrh rozhodnutí – Změna a prodloužení období uplatňování rozhodnutí o uzavření konzultací s Fidži podle článku 96 Dohody
o partnerství AKT-ES
Účelem konzultací podle článku 96 Dohody z Cotonou je reagovat ze strany EU na takový vývoj ve třetích zemích, který ohrožuje plnění
závazků v oblasti lidských práv, demokratických zásad a fungování právního státu, a dosáhnout dohody o nápravných opatřeních.
Konzultace s Fidži byly zahájeny v návaznosti na vojenský převrat v prosinci 2006. Komise přijala v reakci rozhodnutí 2007/641/ES, které
provázalo dodržování závazků ze strany Fidži s rozvojovou spoluprací. Platnost těchto opatření byla v září 2009 prodloužena do konce
března 2010. S ohledem na neuspokojivý vývoj Komise navrhuje přijatá opatření dále prodloužit, a to do 1. října 2010. Současně by měla
být prodloužena použitelnost stávajícího rozhodnutí, a to do 31. března 2011.
13071/10

KOM(2010) 454

2010/0237

Návrh rozhodnutí Rady, kterým se
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01.09.2010 02.09.2010

Rada EU – kód Evropská komise InterinstituČeský název dokumentu
dokumentu
číslo vydaného cionální kód
dokumentu COM dokumentu
v konečném znění (NLE)
pozměňuje a prodlužuje období
uplatňování rozhodnutí
2007/641/ES o uzavření konzultací
s Fidžijskou republikou podle
článku 96 Dohody o partnerství
AKT-ES a článku 37 finančního
nástroje pro rozvojovou spolupráci
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doručení
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vydání
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Návrh nařízení – Omezující opatření vůči Íránu
Omezující opatření uplatňovaná EU vůči Íránu jsou stanovena v nařízení (ES) č. 423/2007. V návaznosti na rezoluci Rady bezpečnosti
OSN č. 1929 (2010) přijala Rada rozhodnutí 2010/413/SZBP, které potvrdilo stávající omezující opatření a upravilo některá nová opatření,
aby bylo dosaženo souladu s uvedenou rezolucí. Nová opatření zahrnují zejména další omezení obchodu, omezení týkající se finančních
prostředků, služeb a trhů a rozšíření působnosti zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů na další kategorie osob. Cílem
předkládaného návrhu je nahradit platné nařízení novým předpisem, který tyto změny zapracovává.
13082/10

KOM(2010) 459
v konečném znění

2010/0240
(NLE)

Návrh nařízení Rady (EU)
č. …/2010 o omezujících
opatřeních vůči Íránu a o zrušení
nařízení (ES) č. 423/2007

31.08.2010 03.09.2010

Návrh rozhodnutí – Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci
Předkládaný návrh je reakcí na žádost Nizozemí o poskytnutí pomoci z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci v souvislosti
s propouštěním ve společnosti NXP Semiconductors Netherlands BV. Komise navrhuje poskytnutí pomoci ve výši 1 809 434 EUR.
13045/10

KOM(2010) 446
v konečném znění

Návrh rozhodnutí Evropského
parlamentu a Rady o uvolnění
prostředků z Evropského fondu pro
přizpůsobení se globalizaci podle
bodu 28 interinstitucionální dohody
ze dne 17. května 2006 mezi
Evropským parlamentem, Radou a
Komisí o rozpočtové kázni a
řádném finančním řízení (žádost
EGF/2010/011 NL/NXP
Semiconductors, Nizozemsko)

31.08.2010 02.09.2010

Dokumenty Komise informační povahy
Zpráva Komise – Celkové fungování úředních kontrol bezpečnosti potravin, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a zdraví
rostlin v členských státech
Účelem této zprávy je poskytnout přehled o provádění úředních kontrol zaměřených na dodržování potravinářských předpisů v členských
státech. Komise celkově hodnotí účinnost národních kontrolních systémů jako dobrou. Existuje však prostor pro zlepšení, zejména pokud
jde o shromažďování, přenos a analýzu informací o úředních kontrolách a prezentaci a využívání údajů. Komise proto ve spolupráci
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s členskými státy zváží možnosti zjednodušení a zefektivnění požadavků na podávání zpráv a širšího využití internetu a informačních
technologií obecně.
12967/10

KOM(2010) 441
v konečném znění

Zpráva Komise Evropskému
parlamentu a Radě o celkovém
fungování úředních kontrol
bezpečnosti potravin, zdraví zvířat
a dobrých životních podmínek
zvířat a zdraví rostlin ve členských
státech

25.08.2010 31.08.2010

Zpráva Komise – Závěrečná zpráva o provádění programu „Forest Focus“
Program „Forest Focus“ probíhal v letech 2003-2006 a byl zaměřen na monitorování stavu a environmentálních interakcí lesů ve
Společenství. Předkládaná zpráva spolu s doprovodným dokumentem (SEC(2010) 978) informuje o provádění a hlavních výsledcích
programu včetně využití finančních prostředků. Mezi hlavní výsledky programu patří vytvoření databáze „Forest Focus“ obsahující
informace o vlivu znečištění ovzduší na lesy, spolufinancování opatření pro prevenci lesních požárů, vytvoření Evropského systému
informací o lesních požárech a spolufinancování řady studií zaměřených např. na změnu klimatu, biologickou rozmanitost, lesní půdy nebo
ochranu lesů. Na program byla použita celková částka 53 342 555 EUR.
13035/10

KOM(2010) 430
v konečném znění

Zpráva Komise Evropskému
parlamentu a Radě o provádění
programu „Forest Focus“ podle
nařízení Evropského parlamentu a
Rady (ES) č. 2152/2003 ze dne
17. listopadu 2003 o monitorování
lesů a environmentálních interakcí
ve Společenství („Forest Focus“) –
Závěrečná zpráva
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26.08.2010 01.09.2010

