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Návrh směrnice Rady, kterou se provádí dohoda týkající se provádění úmluvy Mezinárodní organizace práce o práci v odvětví rybolovu z roku 2007 uzavřená
Všeobecnou konfederací zemědělských družstev v Evropské unii (COGECA), Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF) a Sdružením vnitrostátních organizací
rybářských podniků (EUROP)
Mezinárodní organizace práce (dále jen „MOP“) zahájila v roce 2002 v celosvětovém měřítku diskuse ohledně kompletního a aktuálního souboru mezinárodních norem pro odvětví
rybolovu s cílem zajistit řádnou ochranu rybářů na celosvětové úrovni. V roce 2007 tyto diskuse vyústily v přijetí Úmluvy o práci v odvětví rybolovu. Jediným členským státem,
který tuto úmluvu doposud ratifikoval, je Francie. Všeobecná konfederace zemědělských družstev v Evropské unii, Evropská federace pracovníků v dopravě a Sdružení
vnitrostátních organizací rybářských podniků v Evropské unii zahájily jednání v roce 2009. Dne 21. května 2012 byla uzavřena dohoda, která byla následně dne 8. května 2013
pozměněna. Dne 10. května 2013 požádali sociální partneři EU Komisi, aby jejich dohodu v souladu s čl. 155 odst. 2 SFEU provedla prostřednictvím rozhodnutí Rady. Účelem
tohoto návrhu je provést dohodu týkající se provádění úmluvy MOP o práci v odvětví rybolovu z roku 2007, kterou uzavřely shora zmíněné organizace. Prostřednictvím tohoto
návrhu hodlá Komise zlepšit pracovní a životní podmínky rybářů pracujících na plavidlech plujících pod vlajkou některého členského státu EU stanovením konsolidovaného
právního rámce, který vyhovuje pracovním podmínkám v odvětví mořského rybolovu.
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Návrh rozhodnutí Rady o podpisu Dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o ochraně osobních informací týkajících se prevence, vyšetřování,
odhalování a stíhání trestných činů jménem Evropské unie
Předložený dokument Komise představuje právní nástroj pro podpis mezinárodní dohody mezi EU a USA o ochraně osobních údajů při jejich předávání a zpracovávání pro účely
prevence, vyšetřování, odhalování nebo stíhání trestných činů, včetně terorismu, v rámci policejní a justiční spolupráce v trestních věcech. Její znění bylo oběma stranami
parafováno dne 8. září 2011. Jedná se o tzv. zastřešující dohodu stanovící komplexní rámec zásad a záruk ochrany údajů při jejich předávání pro účely vymáhání trestního práva
mezi USA na jedné straně a EU a jejími členskými státy na straně druhé. Dohoda sama o sobě nepředstavuje právní základ pro jakékoli předávání osobních informací do USA,
nicméně doplňuje v případě potřeby záruky ochrany osobních údajů v rámci stávajících i budoucích dohod o předávání údajů či vnitrostátní předpisy, jimiž se takové předávání
povoluje. Text předmětné dohody je součástí přílohy k tomuto dokumentu.
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Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o ochraně osobních informací týkajících se prevence, vyšetřování,
odhalování a stíhání trestných činů jménem Evropské unie
Předložený dokument Komise představuje právní nástroj pro uzavření mezinárodní dohody mezi EU a USA o ochraně osobních údajů při jejich předávání a zpracovávání pro účely
prevence, vyšetřování, odhalování nebo stíhání trestných činů, včetně terorismu, v rámci policejní a justiční spolupráce v trestních věcech. Její znění bylo oběma stranami
parafováno dne 8. září 2011. Jedná se o tzv. zastřešující dohodu stanovící komplexní rámec zásad a záruk ochrany údajů při jejich předávání pro účely vymáhání trestního práva
mezi USA na jedné straně a EU a jejími členskými státy na straně druhé. Dohoda sama o sobě nepředstavuje právní základ pro jakékoli předávání osobních informací do USA,
nicméně doplňuje v případě potřeby záruky ochrany osobních údajů v rámci stávajících i budoucích dohod o předávání údajů či vnitrostátní předpisy, jimiž se takové předávání
povoluje. Text předmětné dohody je součástí přílohy k tomuto dokumentu.
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