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Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí
mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Ukrajina)
Prostřednictvím předloženého nařízení Komise navrhuje uvolnění vízového režimu s Ukrajinou. Ukrajina by tak na jeho základě měla být přeřazena z tzv. černého seznamu na tzv.
seznam bílý, což by v praxi znamenalo, že její státní příslušníci by již nemuseli ke vstupu do EU a krátkodobému pobytu na území schengenského prostoru (do 90 dnů) žádat o víza.
Dialog o vízové liberalizaci byl s Ukrajinou zahájen v říjnu 2008. V listopadu 2010 předložila Komise ukrajinské vládě akční plán, jehož kritéria byla dle poslední hodnotící zprávy z
prosince 2015 Ukrajinou splněna.
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Dokumenty informační povahy
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výdajích EZZF Systém včasného varování č. 1-4/2016
Komise předložila zprávu o výdajích Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) - Systém včasného varování č. 1 – 4/2016. Z prozatímního čerpání rozpočtových prostředků
EZZF na rok 2016 v období do 29. února 2016 vyplývá, že měsíční úhrady členským státům jsou nižší než výdajový profil čerpání rozpočtu na základě ukazatele přibližně o 13
853,5 milionu EUR. Tato značně rozdílná úroveň vyplývá téměř zcela z dočasného zpoždění v poskytování přímých plateb zemědělcům. V tuto chvíli Komise očekává, že čerpání
prostředků pro přímé platby by se mělo v nadcházejících měsících urychlit a že všechny přímé platby budou provedeny tak, jak se v době sestavování rozpočtu na rok 2016
původně očekávalo. Dále má Komise za to, že částka účelově vázaných příjmů, která bude k dispozici do konce roku, postačí jak k pokrytí financování provozních fondů pro
organizace producentů v odvětví ovoce a zeleniny, tak na režim základní platby jako součást přímých plateb oddělených od produkce.
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Společná zpráva Evropskému parlamentu a Radě zvláštní administrativní oblast Hongkong: výroční zpráva za rok 2015
Předkládaná zpráva shrnuje politický a ekonomický vývoj Zvláštní administrativní oblasti Hongkong v roce 2015. Politické prostředí se vyznačuje velkou polarizací mezi
provládními a prodemokratickými stoupenci, o čemž svědčí neúspěšný pokus o reformu způsobu volby předsedy Výkonné rady v roce 2017, která měla zavést hlasovací systém se
všeobecným volebním právem. Vztahy mezi Hongkongem a pevninskou Čínou jsou složité. V hongkongské společnosti převládají obavy ohledně postupného narušení autonomie a
menšího respektování hongkongských hodnot a způsobu života v rámci zásady „jedna země, dva systémy“. Vážné obavy vyvolal případ zmizení pěti osob spojených s
hongkongským vydavatelstvím a knihkupectvím, které prodává publikace kritizující ústřední vládu. S výjimkou zmíněného případu zpráva informuje o náležitém uplatňování zásady
právního státu, vysoké kvalitě soudnictví, vysoké úrovni transparentnosti a protikorupčních opatření. Hongkongské hospodářství v roce 2015 mírně vzrostlo, finanční sektor se
také úspěšně rozvíjel. EU je druhý největší obchodní partner Hongkongu hned za Čínou. Obchod se zbožím mezi EU a Hongkongem vzrostl, obchod se službami vykázal malý
schodek. Hongkong patří k předním investorům v EU. Kromě obchodní a hospodářské spolupráce probíhá mezi EU a Hongkongem také spolupráce v oblasti cel, daní a výzkumu.
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Společná zpráva Evropskému parlamentu a Radě zvláštní administrativní oblast Macao: výroční zpráva za rok 2015
Předkládaná zpráva shrnuje politický a ekonomický vývoj Zvláštní administrativní oblasti Macao v roce 2015. V důsledku zpomalení macajského odvětví hazardních her se Macao
dostalo do hluboké recese. To mělo za následek snížení daňových výnosů z tohoto odvětví, které tvoří velkou část daňových příjmů. Za účelem stabilizace se Macao snaží o
diverzifikaci hospodářství. I přes hospodářskou recesi obchodní výměna mezi EU a Macaem v roce 2015 však významně vzrostla. Mezi EU a Macaem probíhá také kooperace v
oblasti práva, vědy a výzkumu. Zpráva dále informuje o dodržování základních práv a svobod místních obyvatel, podmínkách působení sdělovacích prostředků, prosazování rovnosti
mužů a žen a opatřeních v boji proti přeshraniční trestné činnosti a v boji proti korupci. Zpráva také upozorňuje na problémy se svobodou sdružování a kolektivního vyjednávání a
vyjadřuje obavy z diskriminace na základě sexuální orientace.
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Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě Integrovaná politika Evropské unie pro Arktidu
Evropská unie ve strategii zdůrazňuje svoji spjatost s arktickým regionem. Za hlavní cíle považuje podporu mezinárodní spolupráce v reakci na dopady změny klimatu a
prosazování a podporu udržitelného rozvoje. Politika má tři hlavní oblasti: změna klimatu a ochrana životního prostředí Arktidy, udržitelný rozvoj v Arktidě a jejím okolí a
mezinárodní spolupráce v otázkách Arktidy. Napříč těmito oblastmi EU zdůrazňuje nutnost podpory výzkumu, vědy a inovací. EU již vyčlenila 40 milionů EUR na období 2016 2017 na výzkum související s Arktidou. V rámci první oblasti politiky je zmíněna důležitost Pařížské úmluvy a jejího naplňování, dále je zmíněna nutnost omezení emisí
znečišťujících látek s krátkou životností (jako je černé uhlí nebo metan), je zmíněna nutnost podporovat ochranu biodiverzity, zřizování mořských chráněných území, je třeba
snižovat úroveň znečištění. Strategie upozorňuje na nebezpečí invazních nepůvodních druhů a na důležitost bezpečnosti v oblasti ropy a zemního plynu. Strategie se rovněž věnuje
rybolovu a námořní navigaci. V oblasti mezinárodní spolupráce se EU chce zapojovat do spolupráce na všech úrovních, včetně navazování kontaktů s původními národy Arktidy. V
dokumentu není zmíněno, jaké následující kroky Unie vynaloží ve snaze získání statusu stálého pozorovatele v Arktické radě.
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