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Návrh nařízení Rady o změně nařízení Rady (EU) č. 1370/2013, kterým se určují opatření týkající se stanovení některých podpor a náhrad v souvislosti se
společnou organizací trhů se zemědělskými produkty, pokud jde o množstevní omezení nákupu másla a sušeného odstředěného mléka
S cílem pomoci odvětví mléka a mléčných výrobků nalézt novou rovnováhu za současné nepříznivé převládající situace na trhu a zachovat důvěru v účinnost intervenčních
mechanismů, Komise navrhuje v roce 2016 zvýšit množstevní omezení pro nákup másla a sušeného odstředěného mléka za pevnou cenu. Návrh stanoví, aby se množstevní omezení
veřejného intervenčního nákupu za pevnou cenu zvýšila v případě másla na100 000 tun (namísto 50 000 tun) a sušeného odstředěného mléka na 218 000 tun (namísto 109 000
tun).
7781/16

COM(2016) 208 final

2016/0111 (NLE)

st07781.cs16.pdf (200 KB, 12. 4. 2016)

11. 4. 2016 12. 4. 2016

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Francie – EGF/2015/010
FR/MoryGlobal)
Francie požádala o finanční příspěvek z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) v souvislosti s propouštěním pracovníků ve společnosti MoryGlobal SAS ve
Francii. Po posouzení této žádosti dospěla Komise k závěru, že podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku jsou splněny. V rámci souhrnného rozpočtu Evropské unie na
rozpočtový rok 2016 se z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci uvolňuje částka ve výši 5 146 800 EUR v prostředcích na závazky a na platby.
7760/16

COM(2016) 185 final

st07760.cs16.pdf (471 KB, 12. 4. 2016)

11. 4. 2016 12. 4. 2016

Společný návrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Rámcové dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na
jedné straně a Austrálií na straně druhé
Předmětem společného návrhu rozhodnutí je podpis a prozatímní provádění Rámcové dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Austrálií. Dohoda zahrnuje politickou
spolupráci v oblasti zahraniční politiky a bezpečnostních otázek společného zájmu, spolupráci v hospodářských a obchodních záležitostech a odvětvovou spolupráci. Konkrétně
dohoda obsahuje standardní politická ustanovení EU o lidských právech, Mezinárodním trestním soudu, zbraních hromadného ničení, ručních palných a lehkých zbraních a o boji
proti terorismu. V oblasti hospodářských a obchodních záležitostí zahrnuje dialogy o oblastech souvisejících s hospodářskými, obchodními a investičními otázkami, o obchodu se
zemědělskými produkty a o dalších odvětvových záležitostech. Dohoda rovněž zahrnuje spolupráci v široké škále oblastí politiky, jako je zdraví, životní prostředí, změna klimatu,
energetika, vzdělávání, kultura, práce, zvládání katastrof, námořní záležitosti a rybolov, doprava, právní spolupráce, praní peněz a financování terorismu, organizovaná trestná
činnost a korupce.
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JOIN(2016) 8 final

2016/0113 (NLE)

st07984.cs16.pdf (376 KB, 15. 4. 2016)
Přílohy:
st07984-ad01.cs16.pdf (625 KB, 15. 4. 2016)

15. 4. 2016 15. 4. 2016

2

Rada EU - kód dokumentu

Evropská komise
číslo vydaného dokumentu COM

Interinstitucionální Soubory dokumentu
kód dokumentu

Datum
Datum
Usnesení
vydání
doručení
VEZ
dokumentu do PSP ČR

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie, pokud jde o mezinárodní nástroj, jejž mají vypracovat orgány ICAO a který má vést k
uplatňování jednotného celosvětového tržního opatření zabývajícího se emisemi z mezinárodní letecké dopravy od roku 2020
Emise skleníkových plynů z mezinárodní letecké dopravy přesahují více než 2 % celosvětových emisí a stále rostou; odhady pro rok 2050 naznačují, že pokud nebudou přijata
opatření, emise by mohly v porovnání se současnými úrovněmi vzrůst nad 200 %. Již ve Sdělení Komise EP a Radě "Pařížský protokol - plán boje proti globální změně klimatu pro
roce 2020" bylo zmíněno, že by Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) měla přijmout opatření za účelem účinné regulace emisí z mezinárodní letecké dopravy. Na
zasedání shromáždění ICAO v roce 2013 bylo rozhodnuto o vypracování jednotného celosvětového tržního opatření, které se zabývá emisemi z mezinárodní letecké dopravy, s
cílem přijmout na 39. zasedání shromáždění ICAO v roce 2016 (ve dnech od 27. září do 7. října) rozhodnutí o uplatňování systému od roku 2020. Postoj přijatý Unií vyjádří Komise
a členské státy v orgánech ICAO. Postoj Unie se vyjádří v souladu s následujícím: Unie se vynasnaží zajistit mezinárodní nástroj, který povede k tomu, že se od roku 2020 bude
nediskriminačním způsobem uplatňovat jednotné celosvětové tržní opatření k omezení emisí skleníkových plynů z mezinárodní letecké dopravy nejvýše na úrovně roku 2020, který
by byl v souladu s právem EU a cíli organizace ICAO; zajistí, aby bylo zabráněno narušení hospodářské soutěže tím, že se s konkurenčními lety na téže trase zachází stejně a zajistí,
aby byly ve všech součástech celosvětového tržního opatření, včetně monitorování, vykazování a ověřování, plně zohledněny cíle týkající se environmentální účinnosti,
uskutečnitelnosti, vymahatelnosti a zákazu diskriminace.
7747/16

COM(2016) 183 final
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Dokumenty informační povahy
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě osmá finanční zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o Evropském zemědělském fondu pro rozvoj
venkova (EZFRV) rozpočtový rok 2014
Komise předložila osmou finanční zprávu Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova za rozpočtový rok 2014. V případě programů na období 2007–2013 prostředky na
platby ve schváleném rozpočtu na rok 2014 činily 10 330 milionů EUR. Kromě toho dostupné účelově vázané příjmy převedené z roku 2013 nebo vybrané během roku dosáhly
částky 149,9 milionu EUR. V průběhu roku 2014 bylo potřeba zajistit dodatečné prostředky na platby ve výši 536,4 milionu EUR. Tato dodatečná potřeba byla pokryta převody z
jiných programů a položek na technickou pomoc na období 2014–2020. V případě programů na období 2014–2020 prostředky na platby ve schváleném rozpočtu činily 1 267
milionů EUR. Z této částky bylo v roce 2014 v důsledku pozdního přijetí nových programů rozvoje venkova použito pouze 225 milionů EUR. Pokud jde o přebytek, byla část
zpřístupněna pro staré programy (532 milionů EUR) a zbytek byl zahrnut do převodu na konci roku (490 milionů EUR) nebo do opravného rozpočtu č. 2/2014 (20 milionů EUR).
7685/16

COM(2016) 181 final

st07685.cs16.pdf (835 KB, 11. 4. 2016)

6. 4. 2016 11. 4. 2016

Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě Společný rámec pro boj proti hybridním hrozbám Reakce Evropské unie
Cílem společného sdělení je usnadnit vznik komplexního přístupu, který umožní Evropské unii v koordinaci s členskými státy bojovat s konkrétními hrozbami hybridní povahy.
Navrhovaná opatření vycházejí ze stávajících strategií a odvětvových politik, které přispívají k dosažení větší bezpečnosti. Současně by pomocí některých z návrhů mělo dojít k
upevnění spolupráce mezi EU a NATO v oblasti boje proti hybridním hrozbám. Prostřednictvím souboru navrhovaných opatření by mělo dojít zejména ke zlepšení informovanosti
(mechanismy pro výměnu informací s členskými státy a koordinovanost kapacity EU pro strategické komunikace) a posilování odolnosti v oblastech jako kybernetická bezpečnost,
kritická infrastruktura, ochrana finančního systému před nezákonným využíváním a boj proti násilnému extremismu a radikalizaci. Co se týká prevence před hybridními hrozbami,
reakcí na ně a zotavení, navrhuje se prozkoumat proveditelnost použití doložky solidarity stanovené v článku 222 SFEU a ustanovení čl. 42 odst. 7 SEU v případě dalekosáhlých a
závažných hybridních útoků.
7688/16
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě Druhá zpráva o relokaci a znovuusídlování
Předložený dokument je v pořadí již druhou zprávou hodnotící praktické provádění relokací a znovuusídlování ze strany jednotlivých členských států. První zpráva byla přijata v
polovině března tohoto roku. Komise zde apelovala na členské státy, aby výrazně urychlily proces provádění relokací a vyjádřila požadavek, aby měsíčně bylo z Řecka a Itálie
relokováno alespoň 6 000 osob tak, aby členské státy mohly dostát svým závazkům. To se však nestalo (reálně jich během této doby bylo relokováno pouhých 208) a Komise tak
nyní přichází s dalšími doporučeními, jak uvedenou situaci zlepšit. V této aktivitě pak hodlá pokračovat pravidelně každý měsíc.
7905/16

COM(2016) 222 final
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14. 4. 2016 15. 4. 2016

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o dopadu genetické selekce na dobré životní podmínky kuřat chovaných na maso
V roce 2014 dosáhla produkce kuřecího masa v EU 10,5 milionu tun (12 % světové produkce), míra soběstačnosti v EU byla 103,9 % (přesto je maso do EU dováženo). Průměrná
spotřeba je 26,8 kg na hlavu - jde o druhé nejvíce konzumované maso v EU (po vepřovém mase). Tendence je stoupající. Zpráva se věnuje selekci plemen - v rámci genetické
selekce jsou identifikováni nejvhodnější ptáci, kteří se mají stát rodiči další generace (konstatuje, že celosvětový trh pro rozmnožovací chov brojlerů je ovládán několika
společnostmi, ty nesdělily podrobné údaje), modelům produkce kuřat v EU, genetické selekci a jejímu dopadu na dobré životní podmínky brojlerů (některé problémy týkající se
dobrých životních podmínek zvířat souvisí převážně s genetickými faktory). Zpráva konstatuje, že obecně tržní tlak v současnosti neposkytuje chovným společnostem dostatečnou
motivaci, aby ve svých chovných programech kladly větší důraz na znaky týkající se dobrých životních podmínek zvířat. Selekční programy mohou vést ke ztrátě genetické
rozmanitosti.
Ze závěrů vyplývá, že dostupnost informací o dobrých životních podmínkách zvířat na různých úrovních, konkrétně přizpůsobených každému typu cílové skupiny (školy, sdělovací
prostředky…), by mohla přispět ke zvýšení poptávky po produktech respektujících dobré životní podmínky zvířat.
V této fázi není považováno za nezbytné přijetí legislativních návrhů.
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