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Návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady (EU) 2015/1601 ze dne 22. září 2015, kterým se stanoví dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany
ve prospěch Itálie a Řecka
Návrh na změnu rozhodnutí Rady (EU) č. 2015/1601 spočívá v umožnění započítání Syřanů pobývajících v Turecku přijatých ze strany členských států prostřednictvím
znovuusídlení, přijetí z humanitárních důvodů nebo jiných forem legálního přijetí do stanoveného počtu žadatelů o mezinárodní ochranu, kteří mají být relokováni na jejich území
podle stávajícího rozhodnutí. Komise návrh předkládá v návaznosti na vyjednávání dohody EU s Tureckem a na formulovanou zásadu „za každého Syřana, kterého zpětně přebere
Turecko z řeckých ostrovů, znovuusídlit jiného Syřana z Turecka do členských států EU v rámci stávajících závazků“.
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Dokumenty informační povahy
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě První zpráva o relokaci a znovuusídlování
Předložené sdělení Komise obsahuje první hodnotící zprávu o praktickém provádění relokací a přesídlování ze strany jednotlivých členských států. Tato povinnost vyplývá Komisi z
rozhodnutí Rady ze září 2015, kterými byly zavedeny dočasné relokační mechanismy na přerozdělení 160 000 žadatelů o azyl z Itálie a Řecka. Podle nich musí Komise předkládat
tato hodnocení každých 6 měsíců společně s hodnocením provádění přijatých cestovních map ze strany Itálie a Řecka. Zpráva shrnuje, co vše se během uplynulých měsíců podařilo
či naopak nepodařilo zrealizovat. V návaznosti na to pak Komise formuluje svá doporučení a krátkodobá opatření, která by mohla pomoci stávající situaci zlepšit.
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování nařízení Komise (EU) č. 267/2010 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na
určité kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě v odvětví pojišťovnictví
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování Nařízení Komise (EU) č. 267/2010 ze dne 24. března 2010 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské
unie na určité kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě v odvětví pojišťovnictví, poskytuje předběžný pohled Komise na uplatňování uvedeného nařízení a úvahy z
hlediska budoucího vývoje. Zpráva nepresumuje konečné rozhodnutí Komise ve věci zachování některých blokových výjimek zakotvených v tomto nařízení, které bude přijato až po
dokončení analýzy posouzení vlivů. Zpráva má nyní za cíl poskytnout předběžnou odpověď na otázku, jestli se sektor pojišťovnictví stále vyznačuje natolik odlišnými znaky
vyžadujícími úzkou spolupráci mezi různými společnostmi v určených oblastech, které by ospravedlňovaly ponechání zbývajících výjimek v platnosti. Zpráva se konkrétně zabývá
potřebou zachování výjimky pro dohody uzavřené mezi společnostmi působícími v pojišťovnictví za účelem společné kompilace a šíření informací pro některé účely stanovené v
nařízení. Komise se domnívá, že potřeba zachování této výjimky je přinejmenším diskutabilní, vzhledem k tomu, že lze využít alternativní nástroje jako např. horizontální pokyny
apod. Stejně tak Komise prozatím nepovažuje za ospravedlnitelné ponechání v platnosti výjimky pro vytváření a fungování skupin pojišťoven a zajišťoven pro společné krytí
specifických kategorií rizik ve formě soupojištění a souzajištění. Komise nicméně bude pokračovat v analýze hodnocení dopadů a v diskuzi se zúčastněnými stranami. Výše uvedené
závěry jsou tedy pouze předčasné. Analýza posouzení vlivů by měla být dokončena v první polovině roku 2017.
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