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Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké snemovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období
4. - 10. dubna 2016
Rada EU - kód dokumentu
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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 jménem Evropské unie zaujat ve Výboru pro vládní zakázky k předloze rozhodnutí o rozhodčím řízení podle čl. XIX
odst. 8 revidované Dohody o vládních zakázkách
Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Výboru pro vládní zakázky k předloze rozhodnutí o rozhodčím řízení podle čl. XIX odst. 8
revidované Dohody o vládních zakázkách, má Evropské komisi umožnit, aby ve Výboru pro vládní zakázky vyjádřila stanovisko EU k přijetí revidované dohody WTO o vládních
zakázkách, která vstoupila v platnost dne 6. dubna 2014. Revidovaná dohoda umožní svým stranám využívat rozhodčí řízení v případech, kdy byly vzneseny námitky týkající se
navrhované opravy, přesunu subjektu z jedné přílohy do druhé, vyškrtnutí subjektu nebo jiné úpravy příloh strany v dodatku I a námitku nebylo možné vyřešit prostřednictvím
konzultací.
7538/16

COM(2016) 172 final

2016/0090 (NLE)

st07538.cs16.pdf (369 KB, 5. 4. 2016)
Přílohy:
st07538-ad01.cs16.pdf (153 KB, 5. 4. 2016)

4. 4. 2016 5. 4. 2016

Návrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a o prozatímním provádění Protokolu o přistoupení k Obchodní dohodě mezi Evropskou unií a jejími
členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé s ohledem na přistoupení Ekvádoru
Návrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a o prozatímním provádění Protokolu o přistoupení k Obchodní dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na
jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé s ohledem na přistoupení Ekvádoru představuje právní nástroj pro podpis a prozatímní provádění Protokolu o přistoupení k výše
uvedené dohodě. Rada zmocnila Komisi ke sjednání obchodní dohody s některými zeměmi Andského společenství (Bolívie, Kolumbie, Ekvádor a Peru). Ekvádor svoji účast po
čtyřech kolech jednání pozastavil, nicméně v roce 2014 se na základě jeho žádosti o opětovné zahájení jednání mezi EU a Ekvádorem uskutečnila další jednání o jeho přistoupení k
dohodě, jež byla uzavřena v červenci 2014. Protokol o přistoupení Ekvádoru je v současnosti považován za vyváženou, ambiciózní a ucelenou dohodu slučitelnou s pravidly WTO.
Protokol má usnadnit vzájemný obchod a investice s Ekvádorem a také začleňuje Ekvádor do režimu společných pravidel a institucí ustavených dohodou.

2

Rada EU - kód dokumentu

Evropská komise
číslo vydaného dokumentu COM
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7614/16

COM(2016) 173 final

2016/0091 (NLE)

6. 4. 2016 6. 4. 2016

st07614.cs16.pdf (430 KB, 6. 4. 2016)
Přílohy:
st07614-ad01.cs16.pdf (378 KB, 8. 4. 2016)
st07614-ad02.cs16.pdf (369 KB, 8. 4. 2016)
st07614-ad03.cs16.pdf (328 KB, 8. 4. 2016)
st07614-ad04.cs16.pdf (2 MB, 8. 4. 2016)
st07614-ad05.cs16.pdf (2 MB, 8. 4. 2016)
st07614-ad06.cs16.pdf (2 MB, 8. 4. 2016)
st07614-ad07.cs16.pdf (2 MB, 8. 4. 2016)
st07614-ad08.cs16.pdf (2 MB, 8. 4. 2016)
st07614-ad09.cs16.pdf (2 MB, 8. 4. 2016)
st07614-ad10.cs16.pdf (1 MB, 8. 4. 2016)
st07614-ad11.cs16.pdf (320 KB, 8. 4. 2016)
st07614-ad12.cs16.pdf (2 MB, 8. 4. 2016)
st07614-ad13.cs16.pdf (977 KB, 11. 4. 2016)
st07614-ad14.cs16.pdf (2 MB, 11. 4. 2016)
st07614-ad15.cs16.pdf (2 MB, 11. 4. 2016)
st07614-ad16.cs16.pdf (2 MB, 11. 4. 2016)
st07614-ad17.cs16.pdf (441 KB, 11. 4. 2016)
st07614-ad18.cs16.pdf (768 KB, 11. 4. 2016)
st07614-ad19.cs16.pdf (576 KB, 11. 4. 2016)
st07614-ad20.cs16.pdf (670 KB, 11. 4. 2016)
st07614-ad21.cs16.pdf (486 KB, 11. 4. 2016)
st07614-ad22.cs16.pdf (513 KB, 11. 4. 2016)
st07614-ad23.cs16.pdf (185 KB, 11. 4. 2016)
st07614-ad24.cs16.pdf (183 KB, 11. 4. 2016)
st07614-ad25.cs16.pdf (352 KB, 11. 4. 2016)
st07614-ad26.cs16.pdf (1 MB, 11. 4. 2016)
st07614-ad27.cs16.pdf (481 KB, 12. 4. 2016)
st07614-ad28.cs16.pdf (313 KB, 11. 4. 2016)

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu o přistoupení k Obchodní dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na
straně druhé s ohledem na přistoupení Ekvádoru
Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu o přistoupení k Obchodní dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé s
ohledem na přistoupení Ekvádoru představuje právní nástroj pro přistoupení Ekvádoru k výše uvedené dohodě. Rada zmocnila Komisi ke sjednání obchodní dohody s některými
zeměmi Andského společenství (Bolívie, Kolumbie, Ekvádor a Peru). Ekvádor svoji účast po čtyřech kolech jednání pozastavil, nicméně v roce 2014 se na základě jeho žádosti o
opětovné zahájení jednání mezi EU a Ekvádorem uskutečnila další jednání o jeho přistoupení k dohodě, jež byla uzavřena v červenci 2014. Protokol o přistoupení Ekvádoru je v
současnosti považován za vyváženou, ambiciózní a ucelenou dohodu slučitelnou s pravidly WTO. Protokol má usnadnit vzájemný obchod a investice s Ekvádorem a také začleňuje
Ekvádor do režimu společných pravidel a institucí ustavených dohodou.
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7616/16

COM(2016) 174 final

2016/0092 (NLE)

7. 4. 2016 7. 4. 2016

st07616.cs16.pdf (418 KB, 7. 4. 2016)
Přílohy:
st07616-ad01.cs16.pdf (382 KB, 12. 4. 2016)
st07616-ad02.cs16.pdf (368 KB, 11. 4. 2016)
st07616-ad03.cs16.pdf (152 KB, 11. 4. 2016)
st07616-ad04.cs16.pdf (2 MB, 11. 4. 2016)
st07616-ad05.cs16.pdf (2 MB, 11. 4. 2016)
st07616-ad06.cs16.pdf (2 MB, 11. 4. 2016)
st07616-ad07.cs16.pdf (2 MB, 11. 4. 2016)
st07616-ad08.cs16.pdf (2 MB, 11. 4. 2016)
st07616-ad09.cs16.pdf (1 MB, 11. 4. 2016)
st07616-ad10.cs16.pdf (1 MB, 11. 4. 2016)
st07616-ad11.cs16.pdf (319 KB, 11. 4. 2016)
st07616-ad12.cs16.pdf (2 MB, 11. 4. 2016)
st07616-ad13.cs16.pdf (977 KB, 11. 4. 2016)
st07616-ad14.cs16.pdf (2 MB, 11. 4. 2016)
st07616-ad15.cs16.pdf (2 MB, 11. 4. 2016)
st07616-ad16.cs16.pdf (2 MB, 11. 4. 2016)
st07616-ad17.cs16.pdf (440 KB, 11. 4. 2016)
st07616-ad18.cs16.pdf (769 KB, 11. 4. 2016)
st07616-ad19.cs16.pdf (576 KB, 11. 4. 2016)
st07616-ad20.cs16.pdf (345 KB, 11. 4. 2016)
st07616-ad21.cs16.pdf (487 KB, 11. 4. 2016)
st07616-ad22.cs16.pdf (512 KB, 11. 4. 2016)
st07616-ad23.cs16.pdf (372 KB, 11. 4. 2016)
st07616-ad24.cs16.pdf (182 KB, 12. 4. 2016)
st07616-ad25.cs16.pdf (351 KB, 12. 4. 2016)
st07616-ad26.cs16.pdf (2 MB, 11. 4. 2016)
st07616-ad27.cs16.pdf (481 KB, 11. 4. 2016)
st07616-ad28.cs16.pdf (312 KB, 12. 4. 2016)
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dokumentu do PSP
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Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje systém vstupu/výstupu (EES) za účelem evidence údajů o vstupu a výstupu a údajů o odepření
vstupu, pokud jde o státní příslušníky třetích zemí, kteří překračují vnější hranice členských států Evropské unie, a kterým se stanoví podmínky přístupu do
systému EES za účelem vymáhání práva a kterým se mění nařízení (ES) č. 767/2008 a nařízení (EU) č. 1077/2011
Předložený návrh Komise je revizí návrhu nařízení, jehož cílem je zřídit tzv. systém vstupu/výstupu (EES) na vnějších hranicích s cílem urychlit, zjednodušit a zlepšit hraniční
kontroly státních příslušníků třetích zemí přijíždějících do EU. Systém by měl poskytnout přehled o povolených krátkodobých pobytech, zvýšit automatizaci hraničních kontrol a
zlepšit odhalování padělaných dokladů a případů zneužívání totožnosti.
Návrh je součástí širšího balíčku týkajícího se "inteligentních hranic", jenž se zaměřuje na úlohu informačních systémů při posilování správy vnějších hranic a vnitřní bezpečnosti a
při boji proti terorismu a organizované trestné činnosti. Kromě tohoto návrhu obsahuje balíček také revidovaný návrh nařízení, kterým se mění Schengenský hraniční kodex a
začleňují se do něj technické změny plynoucí z navrhovaného systému vstupu/výstupu. Uvedená iniciativa byla jednou z priorit Evropského programu pro bezpečnost přijatého v
loňském roce.
Uvedený dokument souvisí s dokumentem 7676/16 - PROJEDNÁVAT SPOLEČNĚ.
7675/16

COM(2016) 194 final, SWD(2016) 114 final,
SWD(2016) 115 final, SWD(2016) 116 final

2016/0106 (COD)

st07675.en16.pdf (839 KB, 8. 4. 2016)
Přílohy:
st07675-ad01.en16.pdf (263 KB, 8. 4. 2016)
st07675-ad02.en16.pdf (360 KB, 26. 4. 2016)
st07675-ad03.en16.pdf (1 MB, 26. 4. 2016)
st07675-ad04.en16.pdf (6 MB, 26. 4. 2016)
st07675-ad05.en16.pdf (2 MB, 26. 4. 2016)
st07675-ad06.en16.pdf (336 KB, 26. 4. 2016)

8. 4. 2016 8. 4. 2016

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/399, pokud jde o použití systému vstupu/výstupu (EES)
Předložený návrh Komise je revizí návrhu nařízení, kterým se mění Schengenský hraniční kodex a začleňují se do něj technické změny plynoucí z navrhovaného systému
vstupu/výstupu (EES). Tyto změny umožní, aby státní příslušníci třetích zemí využívali samoobslužných systémů a elektronických bran a aby se automaticky zpracovávaly určité
kroky v procesu kontroly.
Návrh navazuje na revidovaný návrh nařízení předložený společně s ním, jehož cílem je zřídit tzv. systém vstupu/výstupu (EES) na vnějších hranicích za účelem urychlení,
zjednodušení a zlepšení hraničních kontrol státních příslušníků třetích zemí přijíždějících do EU. Oba návrhy jsou součástí širšího balíčku týkajícího se "inteligentních hranic", jenž
se zaměřuje na úlohu informačních systémů při posilování správy vnějších hranic a vnitřní bezpečnosti a při boji proti terorismu a organizované trestné činnosti. Uvedená iniciativa
byla jednou z priorit Evropského programu pro bezpečnost přijatého v loňském roce.
Uvedený dokument souvisí s dokumentem 7675/16 - PROJEDNÁVAT SPOLEČNĚ.
7676/16

COM(2016) 196 final, SWD(2016) 115 final,
SWD(2016) 116 final

2016/0105 (COD)

st07676.en16.pdf (207 KB, 8. 4. 2016)
Přílohy:
st07676-ad01.en16.pdf (427 KB, 8. 4. 2016)
st07676-ad02.en16.pdf (1 MB, 26. 4. 2016)
st07676-ad03.en16.pdf (6 MB, 26. 4. 2016)
st07676-ad04.en16.pdf (2 MB, 26. 4. 2016)
st07676-ad05.en16.pdf (335 KB, 26. 4. 2016)

Dokumenty informační povahy

8. 4. 2016 8. 4. 2016
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číslo vydaného dokumentu COM

Interinstitucionální Soubory dokumentu
kód dokumentu

Datum
Datum
Usnesení
vydání
doručení VEZ
dokumentu do PSP
ČR

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o kvalitě fiskálních údajů oznámených členskými státy v roce 2015
Komise předložila výroční zprávu o kvalitě skutečných fiskálních údajů oznamovaných členskými státy. Zpráva obsahuje celkové vyhodnocení včasnosti, spolehlivosti, úplnosti
předkládaných údajů, hodnocení souladu s účetními pravidly a konzistence statistických údajů. Ve zprávě Komise konstatuje celkové zlepšení, pokud jde o konzistenci a úplnost
oznámených údajů. Určité problémy však stále přetrvávají a členské státy by měly zvýšit úsilí o zlepšení rozsahu a kvality oznámených údajů o obchodních úvěrech a dosáhnout
stejné úrovně kvality jako při výpočtu jiných závazků vládních institucí. Eurostat v roce 2015 vyjádřil tři výhrady ke kvalitě údajů oznámených členskými státy. Tyto výhrady se
týkaly Bulharska a Portugalska, pokud jde o oznámení v rámci postupu při nadměrném schodku v dubnu 2015, a Rakouska, pokud jde o oznámení v rámci postupu při nadměrném
schodku v říjnu 2015. Eurostat stáhl v říjnu 2015 své výhrady týkající se Bulharska a Portugalska.
V závěru zprávy se uvádí, že kvalita oznámených fiskálních údajů se zvyšovala i v roce 2015. Členské státy obecně poskytly lepší informace, a to jak v tabulkách pro oznamování v
rámci postupu při nadměrném schodku, tak v jiných příslušných statistických výkazech.
7515/16

COM(2016) 164 final

st07515.cs16.pdf (497 KB, 4. 4. 2016)

4. 4. 2016 4. 4. 2016

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru o akčním plánu v oblasti DPH Směrem k jednotné oblasti DPH
v EU - Čas přijmout rozhodnutí
Komise představila akční plán vytyčující cestu k vytvoření jednotného evropského prostoru DPH pro jednotný trh. Akční plán stanoví postupné kroky, jež jsou zapotřebí k vytvoření
jednotného evropského prostoru DPH. Stanoví okamžitá a naléhavá opatření k řešení výpadku příjmů z DPH a přizpůsobení systému DPH digitální ekonomice a potřebám malých a
středních podniků. Stanoví také jasné dlouhodobé zaměření na konečný systém DPH a sazby DPH.
7687/16

COM(2016) 148 final

st07687.cs16.pdf (481 KB, 7. 4. 2016)

7. 4. 2016 7. 4. 2016

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Silnější a inteligentnější informační systém pro hranice a bezpečnost
Předložené sdělení Komise je součástí širšího balíčku týkajícího se "inteligentních hranic", jenž se zaměřuje na úlohu informačních systémů při posilování správy vnějších hranic a
vnitřní bezpečnosti a při boji proti terorismu a organizované trestné činnosti. Jeho součástí jsou také revidované návrhy nařízení, kterými se zavádí tzv. systém vstupu/výstupu
(EES) na vnějších hranicích za účelem urychlení, zjednodušení a zlepšení hraničních kontrol státních příslušníků třetích zemí přijíždějících do EU. Tato iniciativa byla rovněž
jednou z priorit Evropského programu pro bezpečnost přijatého v loňském roce.
Komise v tomto sdělení zkoumá možnosti, jak by současné a budoucí informační systémy mohly pomoci zlepšit správu vnějších hranic a přispět ke zvýšení vnitřní bezpečnosti v EU.
Smyslem navrhovaných opatření je především zlepšení fungování a interoperability současných a případných nových informačních systémů tak, aby došlo k odstranění zjištěných
nedostatků a zároveň byly maximálně využity informace v nich obsažené. Současně však Komise klade důraz na ochranu základních práv, zejména pak práva na ochranu osobních
údajů.
7644/16

COM(2016) 205 final

st07644.en16.pdf (421 KB, 7. 4. 2016)

7. 4. 2016 7. 4. 2016

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě zlepšit společný evropský azylový systém a zdokonalit zákonné možnosti
Předložené sdělení Komise představuje varianty, jak reformovat společný evropský azylový systém a vytvořit bezpečné a legální cesty do Evropy. Jedná se o prvopočátek debaty o
spravedlivém a udržitelném systému rozdělování žadatelů o azyl mezi jednotlivé členské státy a o další harmonizaci azylových řízení a souvisejících norem směřující k tomu, aby se
v rámci EU vytvořily rovné podmínky, a došlo tak ke snížení motivačních faktorů k cestě do Evropy. V souvislosti s tím se sdělení zabývá rovněž opatřeními na omezení
nedovoleného druhotného pohybu osob či posílením mandátu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO). Jeho součástí jsou pak také návrhy opatření na zajištění
bezpečných a dobře řízených cest pro legální migraci do EU. Tato iniciativa vychází z Evropského programu pro migraci, který Komise předložila v loňském roce v reakci na
počínající migrační krizi v Evropě.
7665/16

COM(2016) 197 final

st07665.cs16.pdf (645 KB, 8. 4. 2016)

7. 4. 2016 8. 4. 2016
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kód dokumentu

Datum
Datum
Usnesení
vydání
doručení VEZ
dokumentu do PSP
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Sdělení Komise o jaderném ukázkovém programu předložené Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru v souladu s článkem 40 Smlouvy o Euratomu k
vyjádření stanoviska
Sdělení přináší přehled opatření v oblasti jaderné energie a investic do všech etap životního cyklu jaderných zařízení, které byly uskutečněny v rámci EU od havárie v jaderné
elektrárně Fukušima Daiiči v březnu 2011. Má poskytnout základ pro debatu o tom, jak může jaderná energie pomoci při dosahování cílů EU v oblasti energetiky. Hlavním
výstupem sdělení je informace, že je třeba, aby bylo zajištěno rychlé a důkladné provádění právních předpisů přijatých po havárii v jaderné elektrárně Fukušima. Jaderný park v
Evropě dle sdělení stárne a pokud se členské státy rozhodnou pro prodloužení životnosti některých reaktorů (a související opatření na posílení bezpečnosti), vyžádá si plánované
vyřazování z provozu a dlouhodobé ukládání jaderného odpadu značné investice. Celková výše odhadovaných investic do jaderného palivového cyklu v letech 2015 až 2050 se dle
odhadu Komise pohybuje mezi 650 a 760 miliardami EUR.
7517/16

COM(2016) 177 final

st07517.cs16.pdf (477 KB, 5. 4. 2016)

5. 4. 2016 5. 4. 2016

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě Hodnocení směrnice 2000/59/ES o přístavních zařízeních pro příjem lodního odpadu a zbytků lodního nákladu v
rámci programu REFIT
Ze zprávy vyplývají tyto nejdůležitější závěry: 1. směrnice byla při dosahování zamýšlených cílů účinná jen částečně; 2. ačkoli jsou náklady na provádění směrnice obecně
převýšeny vzniklými přínosy, nejsou náklady vždy úměrné tomu, co lze splněním požadavků směrnice získat; 3. ačkoli směrnice o přístavních zařízeních nabízí přidanou hodnotu na
úrovni EU, nebylo této hodnoty v plném rozsahu v plánované míře dosaženo; 4. navzdory skutečnosti, že směrnice o přístavních zařízeních přispívá ke stejným cílům, o něž usilují
jiné příslušné právní předpisy EU na základě odlišných právních přístupů, zjištěné nesrovnalosti výrazně komplikují praktické provádění směrnice o přístavních zařízeních, která je
tudíž jen částečně soudržná s jinými právními předpisy EU. Závěrem zprávy je, že některé nedostatky určené při hodnocení lze odstranit pouze legislativním návrhem. Za tímto
účelem Komise zahájila proces posouzení dopadů, v jehož rámci se provede analýza a měření různých možností pro takový návrh.
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