Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období
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Návrh nařízení – Rybolovná práva pro některé populace ryb platná ve vodách EU a pro plavidla EU pro rok 2011
Komise předkládá každoroční návrh úpravy rybolovných práv pro populace v Atlantiku a Severním moři a pro mezinárodní rybolov, jehož
se účastní plavidla EU, pro rok 2011. Jeho cílem je zajistit zachování rybolovných zdrojů a jejich udržitelné využívání.
16068/10

KOM(2010) 658
v konečném znění

2010/0324
(NLE)

Návrh nařízení Rady, kterým se pro
rok 2011 stanoví rybolovná práva
pro některé populace ryb a skupiny
populací ryb platná ve vodách EU a
pro plavidla EU v některých vodách
mimo EU

10.11.2010 11.11.2010

Návrh směrnice – Změna směrnice o opatřeních proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic z motorů
traktorů, pokud jde o traktory uváděné na trh v rámci přechodného režimu
Směrnice 2000/25/ES zavádí opatření pro omezení znečištění způsobovaného zemědělskými a lesnickými traktory. Stanovuje mezní
hodnoty emisí, které se postupně zpřísňují a kterým mají ve stanovených lhůtách vyhovět motory nově uváděné na trh Unie. Směrnice
současně zavádí přechodné období mezi jednotlivými etapami, během něhož mohou výrobci uvést na trh omezený počet traktorů, které
nesplňují aktuálně platné emisní limity. K dalšímu zpřísnění emisních limitů by mělo dojít od 1. ledna 2011, kdy končí aktuální přechodné
období. S ohledem na náklady a omezenou dostupnost technologií pro výrobu traktorů vyhovujících novým požadavkům na úroveň emisí
Komise navrhuje upravit podmínky končícího přechodného období následujícím způsobem:
- zvýšit procento počtu motorů, které jsou uváděny na trh v rámci přechodného režimu, v každé kategorii motorů z 20 % na 50 % ročního
odbytu zařízení výrobce traktorů a přizpůsobit maximální počet motorů, které lze uvést na trh v rámci přechodného režimu, jako
alternativní možnosti;
- prodloužit platnost přechodného období do 31. prosince 2013.
Návrh je doplněn hodnocením dopadu (SEC(2010) 1251) a jeho shrnutím (SEK(2010) 1252).
15935/10

KOM(2010) 607
v konečném znění

2010/0301
(COD)

Návrh směrnice Evropského
parlamentu a Rady, kterou se mění
směrnice 2000/25/ES, pokud jde
o ustanovení o traktorech
uváděných na trh v rámci
přechodného režimu

27.10.2010 09.11.2010

Návrh rozhodnutí – Podpis, prozatímní provádění a uzavření Protokolu mezi EU a Andorrou, kterou se působnost dohody mezi
těmito smluvními stranami rozšiřuje na celní bezpečnostní opatření
Cílem předkládaného návrhu je upravit ustanovení Dohody mezi EU a Knížectvím Andorry týkající se vzájemného obchodu zapracováním
některých celních opatření týkajících se bezpečnosti a přizpůsobit je změnám Celního kodexu Společenství a jeho prováděcích opatření
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z let 2005 a 2006, a to prostřednictvím připojení protokolu k této dohodě. Protokol vyjednala Komise na základě zmocnění Radou a obě
smluvní strany jej parafovaly. Navrhuje se schválit podpis a uzavření protokolu a jeho prozatímní uplatňování od 1. ledna 2011. Znění
protokolu je připojeno k návrhu.
16133/10

KOM(2010) 627
v konečném znění

2010/0307
(NLE)

16134/10

KOM(2010) 628
v konečném znění

2010/0308
(NLE)

Návrh rozhodnutí Rady o podpisu a
prozatímním provádění protokolu,
kterým se působnost Dohody ve
formě výměny dopisů mezi
Evropským hospodářským
společenstvím a Knížectvím
Andorry rozšiřuje na celní
bezpečnostní opatření
Návrh rozhodnutí Rady o uzavření
Protokolu mezi Evropskou unií a
Andorrským knížectvím, kterým se
působnost Dohody ve formě
výměny dopisů mezi Evropským
hospodářským společenstvím a
Knížectvím Andorry rozšiřuje na
celní bezpečnostní opatření

10.11.2010 11.11.2010

10.11.2010 11.11.2010

Návrh nařízení – Změna nařízení o zavedení omezení pro poskytování pomoci související s vojenskou činností Pobřeží slonoviny
K provedení rezoluce Rady bezpečnosti OSN z roku 2004 týkající se Pobřeží slonoviny bylo přijato nařízení (ES) č. 174/2005 o zavedení
omezení pro poskytování pomoci související s vojenskou činností tohoto státu. V říjnu 2010 přijala Rada bezpečnosti rezoluci č. 1946
(2010), kterou se mění podmínky embarga na zbraně a vojenské vybavení za účelem umožnění dodávek nesmrtícího vojenského vybavení
bezpečnostním složkám Pobřeží slonoviny pro účely udržování veřejného pořádku. Cílem předkládaného návrhu je přizpůsobit platné
nařízení nové rezoluci změnou příslušného seznamu vojenského vybavení.
15976/10

KOM(2010) 654
v konečném znění

2010/0321
(NLE)

Návrh nařízení Rady, kterým se
mění nařízení Rady (ES)
č. 174/2005 o zavedení omezení
pro poskytování pomoci související
s vojenskou činností Pobřeží
slonoviny

08.11.2010 09.11.2010

Návrh rozhodnutí – Podpis, prozatímní uplatňování a uzavření Dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a Irákem
Předkládaný návrh se týká uzavření Dohody o partnerství a spolupráci, která bude prvním smluvním vztahem mezi Unií a Irákem. Rada
zmocnila Komisi k vyjednání této dohody v březnu 2006 a vlastní jednání byla zahájena v listopadu téhož roku. Dohoda upravuje právní
rámec pro spolupráci v řadě oblastí. Jejími hlavními body jsou: politický dialog a spolupráce v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky;
obchod a investice; usatnovení o spolupráci v jednotlivých oblastech (energetika, doprava, lidská práva, vzdělávání, životní prostředí,
investice apod.); a institucionální ustanovení o provádění dohody. Dohoda se uzavírá na deset let s možností obnovení platnosti. Jednání
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o dohodě byla úspěšně ukončena v listopadu 2009. Komise proto navrhuje, aby Rada schválila podpis a uzavření této dohody spolu
s prozatímním uplatňováním vybraných ustanovení. Znění dohody je připojeno k návrhu.
16152/10

KOM(2010) 626
v konečném znění

2010/0305
(NLE)

16179/10

KOM(2010) 638
v konečném znění

2010/0310
(NLE)

Návrh rozhodnutí Rady o podpisu
Dohody o partnerství a spolupráci
mezi Evropskou unií a jejími
členskými státy na straně jedné a
Iráckou republikou na straně druhé
jménem Evropské unie a
o prozatímním uplatňování
některých ustanovení této dohody
Návrh rozhodnutí Rady o uzavření
Dohody o partnerství a spolupráci
mezi Evropskou unií a jejími
členskými státy na straně jedné a
Iráckou republikou na straně druhé

05.11.2010 12.11.2010

05.11.2010 12.11.2010

Návrh rozhodnutí – Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci
Těmito návrhy reaguje Komise na žádosti Španělska a Polska o pomoc z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Na základě
zhodnocení žádostí se navrhuje poskytnout: 382 200 EUR podniku Lear Automotive působícímu v automobilovém průmyslu a
114 250 EUR společnosti H. Cegielski-Poznań působící ve strojírenském průmyslu.
15920/10

KOM(2010) 625
v konečném znění

15930/10

KOM(2010) 631
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/2010/023 ES/Lear,
Španělsko)
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
3
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EGF/2010/006 PL/H.CegielskiPoznań, Polsko)

Návrh nařízení – Změna nařízení o detergentech, pokud jde o používání sloučenin fosforu v domácích pracích prostředcích
Nařízení (ES) č. 648/2004 o detergentech harmonizuje uvádění těchto látek na trh, pokud jde o jejich označování a biologickou
rozložitelnost povrchově aktivních látek. Sloučeniny fosforu patří mezi účinné složky detergentů. V posledních letech se však prokazuje
jejich negativní dopad na vodní prostředí, který se projevuje zejména eutrofizací (zvýšený růst řas a vyšších rostlin způsobený vyšším
obsahem živin ve vodě). Na základě uvedeného nařízení Komise účinky sloučenin fosforu obsažených v detergentech pravidelně
vyhodnocuje. Předkládaný návrh je důsledkem zjištěných skutečností. Jeho cílem je omezit obsah fosforečnanů a jiných sloučenin fosforu
v domácích pracích prostředcích, aby se snížil podíl detergentů na celkové eutrofizaci povrchových vod v Unii. Stanovený limit je 0,5 %
hmotnosti pro všechny sloučeniny obsahující fosfor. Omezení použitelnosti tohoto limitu pouze na domácí prací prostředky je odůvodněno
prozatímní neexistencí technicky a hospodářsky schůdné alternativy fosforečnanů. Kromě této změny návrh s ohledem na vstup
Lisabonské smlouvy v platnost upravuje postup přijímání aktů v přenesené pravomoci Komisí.
Návrh je doplněn hodnocením dopadu (SEC(2010) 1277) a jeho shrnutím (SEK(2010) 1278).
16036/10

KOM(2010) 597
v konečném znění

2010/0298
(COD)

Návrh nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. …/…,
kterým se mění nařízení (ES)
č. 648/2004, pokud jde o používání
fosforečnanů a jiných sloučenin
fosforu v domácích pracích
prostředcích (Text s významem pro
EHP)

04.11.2010 10.11.2010

Dokumenty Komise informační povahy
Zpráva o občanství EU za rok 2010 – Odstranit překážky pro výkon práv občanů EU
Každý občan členského státu EU je od přijetí Maastrichtské smlouvy v roce 1992 automaticky rovněž občanem Unie. Občanství Unie
přitom nenahrazuje státní občanství, ale vyplývají z něj další občanská práva, jako právo volného pohybu nebo právo na diplomatickou a
konzulární ochranu ve třetích zemích. Práva jsou upravena rovněž Listinou základních práv EU, a jsou tak pevně zakotvena v primárním
právu EU a podrobně rozpracována v sekundární legislativě. Praktické zkušenosti ovšem ukazují, že zejména přeshraniční výkon
občanských práv EU stále naráží na řadu překážek. Účelem předkládané zprávy je podat souhrnný přehled o těchto překážkách a
navrhnout možnosti řešení stávajících problémů. Zpráva vychází souběžně se sdělením Na cestě k aktu o jednotném trhu (KOM(2010)
608). Navrhovaná opatření (včetně legislativních) jsou rozdělena do šesti skupin:
- občané jako soukromé osoby – úprava vlastnických práv smíšených párů, zjednodušení volného oběhu dokladů o osobním stavu,
posílení ochrany podezřelých a obviněných osob v trestním řízení, posílení ochrany obětí trestných činů, zjednodušení registrace
automobilů již registrovaných v jiném členském státě, zjednodušení přístupu k přeshraniční zdravotní péči, zlepšení faktické
uplatnitelnosti práva na pomoc ve třetích zemích;
- občané jako spotřebitelé – modernizace předpisů o ochraně spotřebitelů, úprava souboru společných práv cestujících v dopravě,
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zlepšení přístupnosti dopravních služeb osobám se zdravotním postižením, zvýšení důvěry ve služby cestovního ruchu, formulování
práv uživatelů on-line služeb, úprava mechanismů alternativního řešení sporů;
občané jako rezidenti, studenti a pracovníci – zjednodušení volného pohybu občanů EU a jejich rodinných příslušníků ze třetích zemí,
zlepšení výměny informací v oblasti sociálního zabezpečení a zvýšení informovanosti o této problematice;
občané jako účastníci politického života – synchronizace zveřejňování výsledků voleb do Evropského parlamentu, zajištění výkonu
volebních práv občanů EU v plném rozsahu, zjednodušení kandidatury občanů EU ve státech, kde žijí;
zvýšení informovanosti občanů a lepší dostupnost pomoci – vývoj portálu Your Europe, modernizace informačních sítí;
zvýšení povědomí o občanství EU a právech z něj vyplývajících.
15936/10

KOM(2010) 603
v konečném znění

ZPRÁVA O OBČANSTVÍ EU ZA
ROK 2010 - Odstranit překážky pro
výkon práv občanů EU

27.10.2010 09.11.2010

Zpráva Komise – Zpráva o volbě členů Evropského parlamentu a o účasti ve volbách do Evropského parlamentu
Tato zpráva informuje o volbách do Evropského parlamentu v roce 2009 a doplňuje Zprávu o občanství EU za rok 2010 (KOM(2010) 603).
Jejím cílem je posoudit uplatňování volebních práv občanů EU v těchto volbách. Celková účast ve volbách dosáhla 43 %, což potvrzuje
dlouhodobou sestupnou tendenci. Z dostupných údajů vyplývá, že existují značné rezervy, pokud jde o uplatňování volebního práva
v členském státě bydliště, a je proto třeba zvýšit informovanost občanů o jejich právech při pohybu v rámci EU. Komise proto navrhne
vyhlásit rok 2013 Evropským rokem občanů, mj. s cílem podpořit účast ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2014, a nabídne
finanční i jinou podporu organizacím zvyšujícím povědomí občanů o volebních právech a podporujícím výkon těchto práv. Vedle toho se
Komise zaměří na řádné provádění příslušné unijní legislativy a zejména zváží další možnosti zlepšení stávajícího mechanismu pro
zamezení dvojímu hlasování. Důležitou otázkou je i případná reforma způsobu volby členů Evropského parlamentu.
16076/10

KOM(2010) 605
v konečném znění

Zpráva Komise - Zpráva o volbě
členů Evropského parlamentu (akt
z roku 1976 ve znění rozhodnutí
2002/772/ES, Euratom) a o účasti
občanů Evropské unie ve volbách
do Evropského parlamentu v
členském státě bydliště (směrnice
93/109/ES)

27.10.2010 12.11.2010

Sdělení Komise – Strategie pro rozšíření a hlavní výzvy 2010-2011
Komise podává pravidelný přehled týkající se dosaženého pokroku v procesu rozšiřování EU a přetrvávajících i nových výzev pro
nadcházející rok. Přestože Komise celkově hodnotí dosažený pokrok pozitivně, upozorňuje na některé přetrvávající problémy jako je
správní uspořádání a řízení v Bosně a Hercegovině, spor o název státu mezi Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií a Řeckem,
nejednotný postoj k otázce statutu Kosova a kyperská otázka. Od všech kandidátských a potenciálních kandidátských zemí je požadováno
úsilí v oblasti řádné veřejné správy, posilování právního státu, urychlení ekonomických reforem a zlepšování kapacit pro přijímání a
provádění acquis. Problematickým tématem zůstává rovněž ve většině států svoboda vyjadřování. Hlavní aktuální výzvy související
5

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

Český název dokumentu

Původní název dokumentu

Datum
Usnesení
Datum
doručení
VEZ
vydání
do
PSP
ČR
dokumentu

s procesem rozšíření tak zahrnují: překonání hospodářské krize; sociální začleňování; posilování právního státu a veřejné správy; svobodu
vyjadřování a médií; usmíření, regionální spolupráci a vyřešení bilaterálních otázek na západním Balkáně. Komise pozitivně hodnotí
zejména pokrok dosažený Chorvatskem. V případě Černé Hory a Albánie byla přijata stanoviska k žádostem o členství, která jsou přílohou
tohoto sdělení. Bosna a Hercegovina zaostává při provádění klíčových reforem, nedostatečný je rovněž pokrok v oblasti respektování
demokratických principů a zajištění práva na rovné zacházení. Srbsko by mělo pokročit ve spolupráci s Mezinárodním trestním tribunálem
pro bývalou Jugoslávii a přistoupit konstruktivně k otázce statutu Kosova. V případě Turecka je kladně hodnocena nově přijatá reforma
ústavy, byť Komise upozorňuje na její nedostatečné konzultování se zainteresovanými stranami. Na druhé straně jsou kritizovány
nedostatky v oblasti základních práv, svobody vyjadřování a svobody médií, stejně jako přetrvávající konflikty s Kyprem. Byl zahájen
přístupový proces s Islandem, jehož výsledek bude záviset mimo jiné na informovanosti občanů o přínosech a nákladech členství. Sdělení
doprovází podrobné zprávy o pokroku jednotlivých zemí.
16230/10

COM(2010) 660
final

Sdělení Komise Evropskému
parlamentu a Radě - Strategie pro
rozšíření a hlavní výzvy 2010 2011

Enlargement Strategy and Main
Challenges 2010-2011

09.11.2010 12.11.2010

Sdělení Komise – Obchod, růst a celosvětové záležitosti: obchodní politika jako klíčový prvek strategie EU 2020
Předkládané sdělení se týká role obchodu a investiční politiky při provádění strategie Evropa 2020, a představuje tak klíčový strategický
dokument v rámci vnějšího rozměru této strategie. Vychází ze skutečnosti, že obchod a investice jsou mnohostrannou záležitostí, kde
úspěch a přínos závisí na nastavení podmínek v mezinárodním kontextu a míře dosažené vzájemnosti ve vztazích se třetími zeměmi.
Formuluje současné výzvy týkající se obchodní a investiční politiky a možnosti těchto politik při podpoře hospodářského růstu. Kroky
navrhované Komisí jsou rozděleny do čtyř skupin:
- pokračování v programu vyjednávání – co nejrychlejší uzavření jednání z Dauhá, zřízení fóra významných osobností pro poskytování
nezávislých doporučení ohledně budoucí agendy a fungování WTO, dosažení pokroku v oblasti dvoustranných obchodních jednání
(včetně zahájení nových jednání se zeměmi ASEAN), pokračování jednání o volném obchodu se sousedními zeměmi;
- prohloubení strategických partnerství – návrh modernizace vztahů se strategickými partnery;
- zintenzivnění obchodní politiky – legislativní návrh na zabezpečení a zvýšení symetrie v přístupu k trhům veřejných zakázek třetích
zemí, uzavření debaty o nové investiční politice na úrovni EU, předložení stanovisek k rozvoji vzájemné podpory právních předpisů a
otevření trhu, sdělení o obchodu a rozvoji a legislativní návrh reformy všeobecného systému preferencí v rozvojových zemích, zelená
kniha o zlepšení systému kontroly vývozu, sdělení o podpůrných opatřeních pro malé a střední podniky;
- prosazování dodržování práv – přehodnocení strategie na podporu ochrany práv duševního vlastnictví, zahájení vydávání pravidelných
zpráv o překážkách obchodu a investic.
Sdělení je doplněno zprávou o pokroku při provádění strategie Globální Evropa (2006-2010, SEC(2010) 1268) a dokumentem věnovaným
příspěvkem obchodu k dosahování prosperity (SEC(2010) 1269).
16183/10

KOM(2010) 612
v konečném znění

Sdělení Komise Evropskému
parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu
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výboru a Výboru regionů - Obchod,
růst a celosvětové záležitosti Obchodní politika jako klíčový
prvek strategie EU 2020

Zpráva Komise – Provádění nařízení o ochraně citlivých mořských ekosystémů před nepříznivým dopadem používání lovných
zařízení pro rybolov při dně
Tato zpráva hodnotí provádění nařízení (ES) č. 734/2008, jehož cílem je zajistit ochranu citlivých mořských ekosystémů před devastací
v důsledku používání lovných zařízení pro rybolov při dně. Přestože k dosavadnímu provádění nařízení nemá Komise zásadní výhrady,
domnívá se, že toto provádění by mělo být zpřísněno a zpřesněno. S ohledem na nová doporučení zahrnutá v rezoluci Valného
shromáždění OSN 64/72 z roku 2009, „Mezinárodní pokyny pro řízení lovu hlubinných druhů na volném moři“ organizace FAO a nejnovější
dostupné vědecké poznatky proto nejpozději na začátku roku 2012 předloží návrhy na změnu platného nařízení. Ty by se měly týkat oblasti
působnosti, omezení kapacity nebo intenzity, posuzování dopadů, úpravy nepředvídaných setkání s citlivými mořskými ekosystémy,
pravidla přemístění a přítomnosti pozorovatelů.
16151/10

KOM(2010) 651
v konečném znění

Zpráva Komise Evropskému
parlamentu a Radě o provádění
nařízení Rady (ES) č. 734/2008
o ochraně citlivých mořských
ekosystémů na volném moři před
nepříznivým dopadem používání
lovných zařízení pro rybolov při dně

10.11.2010 12.11.2010

Sdělení Komise – Komplexní přístup k ochraně osobních údajů v Evropské unii
Ochrana osobních údajů v EU je již v současné době upravena několika evropskými předpisy. S ohledem na výsledky veřejné konzultace
k této problematice, která probíhala v roce 2009, a nový právní základ poskytnutý Lisabonskou smlouvou považuje Komise za vhodné
vypracovat jednotný a komplexní přístup pro zaručení úplného dodržování práva jednotlivce na ochranu osobních údajů jak v EU, tak mimo
její území. Cílem předkládaného sdělení je vymezit přístup Komise k modernizaci stávajícího právního rámce EU v oblasti ochrany
osobních údajů, aby byla tato ochrana zajištěna ve všech činnostech Unie. Nový přístup by měl zahrnout opatření v pěti oblastech:
- posílení práv jednotlivců – jednotné uplatňování pravidel na ochranu údajů, zvýšení transparentnosti (např. stanovením povinností pro
správce údajů nebo zavedením obecného oznámení o narušení bezpečnosti údajů), zvýšení kontroly nad údaji (např. zlepšením
způsobů faktického výkonu práva na zpřístupnění, opravu, vymazání nebo zablokování údajů, objasněním tzv. „práva být zapomenut“
nebo poskytnutím výslovného práva odstranit své údaje dotčeným osobám), zvýšení informovanosti, zajištění vědomého a svobodného
souhlasu, ochrana citlivých údajů, účinnější soudní přezkum a sankce (např. zpřísněním sankcí nebo rozšířením pravomoci obrátit se
na vnitrostátní soudy na další subjekty zastupující dotčené osoby);
- posílení dimenze vnitřního trhu – zajištění stejných podmínek pro správce údajů, snížení administrativní zátěže, objasnění pravidel pro
použitelné právo a odpovědnost členských států, zvýšení odpovědnosti správců údajů, podpora samoregulačních iniciativ a posouzení
možností certifikačních režimů EU;
- přezkum pravidel pro ochranu údajů v oblasti policejní a justiční spolupráce v trestních věcech;
7
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- globální rozměr ochrany údajů – objasnění a zjednodušení pravidel pro mezinárodní předávání údajů, podpora všeobecných zásad;
- silnější institucionální rámec pro lepší prosazování přijatých pravidel.
V roce 2011 předloží Komise legislativní návrhy na revizi stávajícího právního rámce EU v oblasti ochrany osobních údajů a následně
vyhodnotí potřebnost případných změn ostatních právních nástrojů, které se této problematiky dotýkají.
15949/10

KOM(2010) 609
v konečném znění

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU
PARLAMENTU, RADĚ,
EVROPSKÉMU
HOSPODÁŘSKÉMU
A SOCIÁLNÍMU VÝBORU
A VÝBORU REGIONŮ - Komplexní
přístup k ochraně osobních údajů
v Evropské unii

04.11.2010 09.11.2010

Zpráva Komise – Pokrok vývoje Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II): leden – červen 2010
Zpráva podává přehled o činnostech realizovaných v prvním pololetí roku 2010 v rámci vývoje informačního systému SIS II. Hlavní událostí
v tomto období bylo úspěšné provedení prvního mezníkového testu. Činnosti se soustředily na tři oblasti: příprava testu; příprava
alternativního technického scénáře; a zpřesnění systémových požadavků pro zprovoznění systému. V souvislosti s vývojem systému byla
v uvedeném období vyplacena částka 5 403 657 EUR. Pro další období jsou stanoveny následující priority: dokončení jednání s hlavním
smluvním dodavatelem včetně začlenění zpřesněných požadavků do smluv; příprava kompletního časového harmonogramu a podrobného
rozpočtu pro dokončení projektu; provedení konečných požadavků pro zahájení provozu schválených členskými státy; vývoj testovacích
metod pro zpřesněné požadavky; přípravy na zahájení provozu; pokračování v přípravě řízení provozu.
15940/10

KOM(2010) 633
v konečném znění

Zpráva Komise Evropskému
parlamentu a Radě o pokroku
vývoje schengenského
informačního systému druhé
generace (SIS II) – leden 2010 –
červen 2010

05.11.2010 11.11.2010

Zpráva Komise – Přezkum pokroku protidrogového akčního plánu EU (2009-2012) pro rok 2010
Protidrogový akční plán EU na období 2009-2012 je druhým akčním plánem, kterým se provádí Protidrogová strategie EU 2005-2012.
Předkládaná zpráva shrnuje hlavní závěry hodnocení pokroku tohoto plánu pro rok 2010. Podrobné informace jsou uvedeny
v doprovodném pracovním dokumentu (SEC(2010) 1321). Zpráva uvádí tři hlavní dosažené výsledky: snižování výskytu nových případů
HIV mezi uživateli drog; zřízení dvou „platforem pro spolupráci“ členskými státy; a předložení strategie na posílení spolupráce EU ve
výzkumu v oblasti drog ze strany Komise (SEC(2009) 1631). Naproti tomu hodnocení odhalilo řadu problémů, které vyžadují rychlé a
účinné řešení, jako je: pozvolné zvyšování počtu úmrtí v EU způsobených drogami v posledních letech; rozšiřování nových psychoaktivních
látek, které jsou „legálními drogami“; měnící se trasy sítí obchodu s drogami; rozdíly v protidrogové politice jednotlivých členských států;
přílišné zaměření vnější protidrogové politiky na bezpečnost na úkor snižování poptávky; a omezování rozpočtových prostředků na
protidrogovou politiku v důsledku hospodářské krize.
8

Rada EU – kód Evropská komise InterinstituČeský název dokumentu
dokumentu
číslo vydaného cionální kód
dokumentu COM dokumentu
15671/10
KOM(2010) 630
Zpráva Komise - Přezkum pokroku
v konečném znění
protidrogového akčního plánu EU
(2009–2012) pro rok 2010

Původní název dokumentu

Datum
Usnesení
Datum
doručení
VEZ
vydání
do
PSP
ČR
dokumentu
05.11.2010 10.11.2010

Zpráva Komise – Šestá zpráva o přetrvávajících případech neuplatňování zásady vzájemnosti ve věci bezvízového styku
některými třetími zeměmi
Komise podává pravidelnou zprávu hodnotící kroky třetích zemí, jejichž občané nepotřebují pro vstup do EU víza, ale které vůči občanům
některým členských států Unie uplatňují vízovou povinnost, směřující k nastolení rovného zacházení se všemi občany Unie. Zpráva se týká
šesti států. Austrálie zavedla systém eVisitor, který v zásadě umožňuje rovné zacházení s občany všech členských států. Žádosti občanů
některých členských států jsou však zpracovávány převážně manuálně, a Komise proto bude fungování tohoto systému dále sledovat.
Občané Kypru, Estonska, Lotyšska a Malty nadále potřebují víza pro cesty do Brazílie. V dubnu 2010 byly nicméně parafovány dohody
o zrušení vízové povinnosti a Komise doufá, že budou co nejdříve ratifikovány. Brunej Darussalam umožňuje bezvízový pobyt v délce do
30 dnů všem občanům EU. Nicméně občané USA mohou v tomto státě pobývat bez víza až 90 dnů. Komise se proto obrátila na příslušné
orgány se žádostí o zavedení bezvízového režimu za stejných podmínek i pro občany EU. Kanada uplatňuje vízovou povinnost vůči
občanům Bulharska, Rumunska a od července 2009 rovněž opětovně České republiky. V případě ČR se Komise domnívá, že Kanada
učinila potřebné kroky, které by měly vést k obnově bezvízového styku. Pokud jde o Bulharsko a Rumunsko, tyto státy dosud nesplňují
podmínky kanadské strany pro zavedení bezvízového styku. Japonsko neuplatňuje vízovou povinnost vůči občanům EU, avšak bezvízový
styk pro občany Rumunska je zaveden pouze dočasně. Komise vyčká na výsledky hodnocení prvního roku bezvízového styku a doufá, že
povedou k trvalému zrušení vízové povinnosti. Spojené státy nadále požadují víza od občanů Bulharska, Rumunska, Polska a Kypru, které
nesplňují stanovené podmínky pro zavedení bezvízového styku. Komise bude pokračovat v hodnocení Elektronického systému cestovních
povolení, přičemž zohlední i nedávné zavedení poplatků za tato povolení.
15992/10

KOM(2010) 620
v konečném znění

Šestá zpráva ohledně
přetrvávajících případů, ve kterých
některé třetí země neuplatňují ve
věci bezvízového styku zásadu
vzájemnosti

05.11.2010 09.11.2010

Sdělení Komise – Energetika 2020: strategie pro konkurenceschopnou, udržitelnou a bezpečnou energetiku
Předložením tohoto sdělení reaguje Komise na skutečnost, že rozvoj a fungování energetického sektoru v EU jsou navzdory existujícím
právním předpisům na úrovni EU limitovány řadou problémů. Ty spočívají zejména v překážkách fungování vnitřního trhu s energiemi
vyplývajících z rozdílných národních úprav. Pokud jde o investice do nových energetických technologií, Čína a USA nabízejí v současné
době investorům lepší podmínky než EU. EU je současně jako největší dovozce energie na světě mimořádně zranitelná, neboť její
hospodářství je závislé na vnějších dodávkách, přičemž vztahy s dotčenými třetími zeměmi nejsou na úrovni Unie upraveny. V současné
době jsou na evropské úrovni přijaty tři cíle, jichž by mělo být dosaženo do roku 2020: snížení emisí skleníkových plynů o 20 (příp. 30) %,
zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů na 20 % a zvýšení energetické účinnosti o 20 %. Stávající opatření a nástroje však nejsou
pro dosažení těchto cílů dostačující. V návaznosti na vstup v platnost Lisabonské smlouvy, která poprvé zakotvila do primárního práva
energetickou politiku, tak Komise navrhuje přijetí nové strategie v této oblasti, která by umožnila dosáhnout stanovených cílů a přispěla
9
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k realizaci strategie Evropa 2020. Navrhovaná strategie Energetika 2020 je zaměřena na pět priorit:
1) dosažení energeticky účinné Evropy – využití potenciálu úspor ve stavebnictví a dopravě, zvýšení energetické účinnosti průmyslu,
zvýšení účinnosti dodávek energie, plné využití možností národních akčních plánů pro energetickou účinnost;
2) vytvoření skutečného celoevropského integrovaného trhu s energiemi – včasné a řádné provedení příslušných předpisů EU, vydání
sdělení o evropské infrastruktuře na období 2020-2030, zjednodušení systému udělování povolení a pravidel pro budování
infrastruktury, zajištění odpovídajícího financování;
3) posílení postavení spotřebitelů a dosažení nejvyšší úrovně bezpečnosti a jistoty – zvýšení přívětivosti energetické politiky vůči
spotřebitelům, průběžné zvyšování bezpečnosti a jistoty;
4) rozšíření evropské vedoucí pozice v energetických technologiích a inovacích – bezodkladné provedení plánu SET pro energetické
technologie, zahájení čtyř nových velkých evropských projektů, zajištění dlouhodobé konkurenceschopnosti EU v oblasti technologií;
5) posílení vnějšího rozměru energetického trhu EU – integrace energetických trhů a regulačních rámců se sousedními státy, navázání
privilegovaných partnerství s klíčovými zeměmi, podpora úlohy EU v oblasti nízkouhlíkové energie na mezinárodní úrovni, podpora
celosvětových závazných standardů týkajících se jaderné bezpečnosti a nešíření jaderných zbraní.
V návaznosti na toto sdělení Komise předloží harmonogram opatření do roku 2050. Sdělení je doplněno přehledem aktuálního stavu
energetické politiky EU (SEC(2010) 1346).
16096/10

COM(2010) 639
final

Sdělení Komise Evropskému
parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu
výboru a Výboru regionů Energetika 2020: strategie pro
konkurenceschopnou, udržitelnou a
bezpečnou energetiku

Communication from the
Commission to the European
Parliament, the Council, the
European Economic and Social
Committee and the Committee of the
Regions - Energy 2020: A strategy
for competitive, sustainable and
secure energy

10.11.2010 10.11.2010

Sdělení Komise – Vzájemná odpovědnost a transparentnost: čtvrtá kapitola operačního rámce EU pro účinnost pomoci
Otázka účinnosti rozvojové pomoci je dlouhodobě řešena na mezinárodní úrovni. Na základě Pařížské deklarace o účinnosti pomoci z roku
2005 byly přijaty závazky v této oblasti, které byly dále podpořeny Akčním programem z Akkry v roce 2008. EU přijala pro naplnění těchto
závazků v listopadu 2009 operační rámec pro účinnost pomoci, který však nezahrnuje problematiku vzájemné odpovědnosti a
transparentnosti. Tyto otázky přitom zásadním způsobem ovlivňují účinnost pomoci. Cílem předkládaného sdělení je proto formulovat
jednotný přístup EU k naplňování závazků v oblasti vzájemné odpovědnosti a transparentnosti a doplnit tuto problematiku do operačního
rámce EU pro účinnost pomoci. Navrhovaná opatření jsou rozdělena do tří skupin:
- transparentnost pomoci – pravidelné zveřejňování informací o objemu pomoci, pravidelné informování o plánované pomoci na úrovni
jednotlivých států, sledování pokroku na ústřední i národní úrovni, používání nástroje TR AID ke zveřejňování a vzájemnému sdílení
údajů;
- vzájemná odpovědnost na úrovni jednotlivých států – vytvoření společného rámce pro sledování vzájemných závazků dárců a
partnerských zemí, podpora občanské společnosti a místní správy při kontrole činnosti státních orgánů a dárců;
10
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vzájemná odpovědnost na mezinárodní úrovni – koordinace pozic EU a členských států na mezinárodních fórech, podpora užšího
zapojení partnerských zemí, místních orgánů, členů parlamentů i občanské společnosti do mezinárodních diskusí.
15915/10

KOM(2010) 643
v konečném znění

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ
A EVROPSKÉMU PARLAMENTU
– Vzájemná odpovědnost
a transparentnost: čtvrtá kapitola
operačního rámce EU pro účinnost
pomoci

05.11.2010 10.11.2010

Zelená kniha – Rozvojová politika EU podporující inkluzívní růst a udržitelný rozvoj
V roce 2000 bylo na mezinárodní úrovni přijato osm Rozvojových cílů tisíciletí, které měly přispět ke snížení chudoby v mezinárodním
měřítku do roku 2015. EU patří k nejvýznamnějším světovým dárcům rozvojové pomoci. V roce 2005 byl přijat tzv. Evropský konsensus
o rozvoji, který je hlavním rámcem pro rozvojovou politiku Unie. Kromě toho EU dlouhodobě usiluje o zvyšování účinnosti své pomoci,
protože samotné poskytování prostředků ke snižování chudoby nevede. Dosavadní pokrok při naplňování stanovených cílů je
nedostatečný. Komise proto předkládá tuto zelenou knihu jako podklad k diskusi o možnostech úpravy rozvojové politiky EU za účelem
posílení podpory rozvojových zemí při dosahování těchto cílů. Zelená kniha pokládá otázky týkající se čtyř okruhů problémů:
- jak zvýšit dopady rozvojové politiky EU;
- jak usnadnit větší růst a růst více podporující začlenění v rozvojových zemích;
- jak podporovat udržitelný růst a jak ho využít pro dosažení pokroku;
- jak dosáhnout trvalých výsledků v oblasti zemědělství a zajištění potravin.
Konzultace k zelené knize bude probíhat do 17. ledna 2011.
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