Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2006
5. volební období

16.
USNESENÍ
výboru pro evropské záležitosti
z 2. schůze konané dne 27. září 2006

k výběru z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně
prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 1. – 15. září 2006
___________________________________________________________________________
Výbor pro evropské záležitosti po vyslechnutí informace předsedy výboru Ondřeje
Lišky k aktům a dokumentům EU zaslaným vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím
výboru pro evropské záležitosti v období 1. – 15. září 2006
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) 12698/06, KOM(2006) 486 v konečném znění
Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 92/84/EHS o sbližování
sazeb spotřební daně z alkoholu a alkoholických nápojů
/postoupeno dne 12. 9. 2006/,
b) 12367/06, COM(2006) 468 final
Návrh rámcového rozhodnutí Rady o evropském příkazu k dohledu v přípravném
řízení v členských státech EU
/postoupeno dne 4. 9. 2006/,
c) 12345/06, KOM(2006) 437 v konečném znění
Rozvoj komplexní a soudržné strategie EU k mapování trestné činnosti a trestního
soudnictví: Akční plán EU na období let 2006 – 2010
/postoupeno dne 7. 9. 2006/;
2) u r č u j e k těmto návrhům následující zpravodaje:
k návrhu a) posl. Petra Krilla
k návrhu b) posl. Jana Bauera
k návrhu c) posl. Jozefa Kochana

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.

Josef Šenfeld v. r.
ověřovatel výboru

Ondřej Liška v. r.
předseda výboru
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Příloha č. I k usnesení VEZ č. 16

Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období
1. září – 15. září 2006
Rada EU - kód
dokumentu
12698/06

Evropská komise
číslo vydaného
dokumentu COM
KOM(2006) 486
v konečném znění

12367/06

COM(2006) 468
final

12345/06

KOM(2006) 437
v konečném znění

InterinstituČeský název dokumentu
cionální kód
dokumentu
2006/0165
Návrh SMĚRNICE RADY kterou se
(CNS)
mění směrnice 92/84/EHS
o sbližování sazeb spotřební daně
z alkoholu a alkoholických nápojů
2006/0158
Návrh rámcového rozhodnutí Rady
(CNS)
o evropském příkazu k dohledu
v přípravném řízení v členských
státech EU
Rozvoj komplexní a soudržné
strategie EU k mapování trestné
činnosti a trestního soudnictví:
Akční plán EU na období let 20062010

1

Původní název dokumentu

Proposal for a Council framework
decision on the European
supervision order in pre-trial
procedures between Member States
of the European Union

Datum
Usnesení
Datum
doručení
VEZ
vydání
dokumentu do PSP ČR
08.09.2006 12.09.2006
16

29.08.2006 04.09.2006

16

07.08.2006 07.09.2006

16

Příloha č. II k usnesení VEZ č. 16

Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období
1. září – 15. září 2006
Rada EU - kód
dokumentu
12438/06

12792/06

Evropská komise InterinstituČeský název dokumentu
číslo vydaného cionální kód
dokumentu COM dokumentu
KOM(2006) 407
Návrh nařízení Rady (ES, Euratom)
v konečném znění
kterým se mění nařízení (ESUO,
EHS, Euratom) č. 300/76
o stanovení kategorií příjemců,
podmínek poskytování a výše
příspěvků, které mohou být
poskytovány úředníkům pracujícím
na směny

KOM(2006) 420
v konečném znění

2006/0137
(ACC)
2006/0138
(ACC)

Návrh nařízení Rady (ES, Euratom)
kterým se mění nařízení (ESUO,
EHS, Euratom) č. 495/77
o stanovení kategorií příjemců,
podmínek poskytování a výše
příspěvků, které mohou být
poskytovány úředníkům za
pravidelnou pracovní pohotovost
Návrh rozhodnutí Rady o podpisu
jménem Společenství dodatkového
protokolu k Evropské dohodě
zakládající přidružení mezi
Evropskými společenstvími a jejich
členskými státy na jedné straně a
Rumunskem na straně druhé o
posuzování shody a akceptaci
průmyslových výrobků
Návrh rozhodnutí Rady o uzavření
dodatkového protokolu k Evropské
1

Původní název dokumentu

Datum
Usnesení
Datum
doručení
VEZ
vydání
dokumentu do PSP ČR
19.07.2006 06.09.2006
16

26.07.2006 15.09.2006

16

Rada EU - kód
dokumentu

Evropská komise Interinstitučíslo vydaného cionální kód
dokumentu COM dokumentu

12512/06

KOM(2006) 472
v konečném znění

12750/06

KOM(2006) 456
v konečném znění

2006/0167
(ACC)

12708/06

COM(2006) 487
final

2006/0162
(CNS)

12328/06

KOM(2006) 461
v konečném znění

12518/06

COM(2006) 485
final

12520/06

KOM(2006) 488
v konečném znění

Český název dokumentu

Původní název dokumentu

dohodě zakládající přidružení mezi
Evropskými společenstvími a jejich
členskými státy na jedné straně a
Rumunskem na straně druhé o
posuzování shody a akceptaci
průmyslových výrobků - PECA Návrh nařízení Rady o uložení
konečného antidumpingového cla
z dovozu některé obuvi se svrškem
z usně pocházející z Čínské lidové
republiky a Vietnamu a
o konečném výběru uloženého
prozatímního cla
Návrh rozhodnutí Rady
o uplatňování některých pravidel
v oblasti státem podporovaných
vývozních úvěrů
Návrh nařízení Rady o uvádění na Proposal for a COUNCIL
trh hovězího masa ze zvířat starých REGULATION on the marketing
dvanáct měsíců nebo méně
of the meat of bovine animals aged
twelve months or less
Návrh nařízení Rady, kterým se
mění nařízení (ES) č. 51/2006
a (ES) č. 2270/2004, pokud jde
o rybolovná práva a související
podmínky pro určité populace ryb
Návrh nařízení Rady, kterým se na Proposal for a Council Regulation
rok 2007 stanoví rybolovná práva
fixing the fishing opportunities and
a související podmínky pro určité
associated conditions for certain fish
populace ryb a skupiny populací
stocks and groups of fish stocks
ryb použitelná v Baltském moři
applicable in the Baltic Sea for 2007
Návrh nařízení Rady o některých
omezujících opatřeních vůči
Libanonu
2

Datum
Usnesení
Datum
doručení
VEZ
vydání
dokumentu do PSP ČR

30.08.2006 11.09.2006

16

10.08.2006 14.09.2006

16

08.09.2006 12.09.2006

16

24.08.2006 04.09.2006

16

05.09.2006 07.09.2006

16

05.09.2006 08.09.2006

16

Rada EU - kód
dokumentu
12366/06

Evropská komise InterinstituČeský název dokumentu
číslo vydaného cionální kód
dokumentu COM dokumentu
COM(2006) 446
Zpráva Komise o činnosti výborů
final
v roce 2005

11751/06

KOM(2006) 391
v konečném znění

12325/06

KOM(2006) 443
v konečném znění

12572/06

KOM(2006) 421
v konečném znění

12625/06

COM(2006) 475
final

Zpráva Komise Radě
a Evropskému parlamentu
o provádění makrofinanční pomoci
třetím zemím v roce 2005
Zpráva Komise Radě, Evropskému
parlamentu, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu
výboru a Výboru regionů
o provádění hlavních směrů pro
transevropské energetické sítě
v období 2002 až 2004 podle
článku 11 rozhodnutí 1229/2003/ES
Sdělení Komise Radě, Evropskému
parlamentu, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu
výboru a Výboru regionů: Správa
věcí veřejných v evropském
konsensu o rozvojové politice - Na
cestě k harmonizovanému přístupu
uvnitř Evropské unie
Sdělení Komise Radě
a Evropskému parlamentu
o vytvoření strategie v oblasti
životního prostředí pro
Středozemní moře
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Datum
Usnesení
Datum
doručení
VEZ
vydání
dokumentu do PSP ČR
REPORT FROM THE COMMISSION 09.08.2006 01.09.2006
16
on the working of committees during
2005
14.07.2006 06.09.2006
16
Původní název dokumentu

Communication from the
Commission to the Council and the
European Parliament establishing
an environment strategy for the
Mediterranean

07.08.2006 01.09.2006

16

30.08.2006 15.09.2006

16

05.09.2006 12.09.2006

16

