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Proposal for a Council Decision on the position to be taken by the European Union within the Joint Committee established under the Agreement between the
European Community and its Member States, of the one part, and the Swiss Confederation, of the other, on the free movement of persons as regards the
amendment of Annex II to that Agreement on the coordination of social security schemes - Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské
unie ve Smíšeném výboru zřízeném Dohodou mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o
volném pohybu osob, pokud jde o změnu přílohy II k této dohodě o koordinaci systémů sociálního zabezpečení
Bilaterální dohoda mezi EU a Švýcarskem o volném pohybu osob vstoupila v platnost dne 1. června 2002. Za její řízení a řádné uplatňování odpovídá Smíšený výbor. Nyní má tento
výbor přijmout rozhodnutí o změně přílohy II k této dohodě o koordinaci systémů sociálního zabezpečení. Účelem tohoto aktu je zajistit v souvislosti s vystoupením Spojeného
království z EU po skončení přechodného období reciproční ochranu práv v oblasti sociálního zabezpečení pro státní příslušníky Spojeného království a další osoby, které se do
skončení přechodného období budou nacházet v přeshraniční situaci zahrnující jednu nebo více smluvních stran dohody a současně Spojené království. Unie by měla jeho přijetí
podpořit.
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Proposal for a Council Decision on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee, concerning the amendment to
Annex VI (Social Security) to the EEA Agreement - Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke
změně přílohy VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP
Evropský hospodářský prostor (EHP) je založen na společných pravidlech a rovných podmínkách hospodářské soutěže. Dohoda o EHP zajišťuje stejná práva a povinnosti na
vnitřním trhu pro občany a hospodářské subjekty v EHP. V souvislosti s vystoupením Spojeného království z EU je cílem předkládaného návrhu podpořit jménem EU přijetí
rozhodnutí Smíšeného výboru EHP, kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) k Dohodě o EHP za účelem zajištění reciproční ochrany práv v oblasti sociálního zabezpečení
pro státní příslušníky Spojeného království a další osoby, které se do skončení přechodného období budou nacházet v přeshraniční situaci zahrnující jednu nebo více smluvních
stran dohody a současně Spojené království.
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Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy IV (Energetika) Dohody o EHP
[32015R1222 – Rámcový pokyn pro řízení přetížení]
Za účelem vytvoření jednotného Evropského hospodářského prostoru založeného na společných pravidlech a rovných podmínkách hospodářské soutěže se acquis EU rozšiřuje na
státy ESVO EHP jeho začleněním do Dohody o EHP. Cílem předkládaného souboru čtyř návrhů je podpořit jménem EU přijetí čtyř rozhodnutí Smíšeného výboru EHP, jimiž se mění
příloha IV (Energetika) Dohody o EHP tak, aby do ní byly začleněny následující akty: nařízení Komise (EU) 2015/1222 ze dne 24. července 2015, kterým se stanoví rámcový pokyn
pro přidělování kapacity a řízení přetížení; nařízení Komise (EU) 2017/1485 ze dne 2. srpna 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro provoz elektroenergetických přenosových
soustav; nařízení Komise (EU) 2016/1719 ze dne 26. září 2016, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity na dlouhodobém trhu; a nařízení Komise (EU) 2017/2195
ze dne 23. listopadu 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice.

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut
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Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy IV (Energetika) Dohody o EHP
[32017R1485 – Rámcový pokyn pro provoz elektroenergetických přenosových soustav]
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Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy IV (Energetika) Dohody o EHP
[32016R1719 – Rámcový pokyn pro přidělování kapacity na dlouhodobém trhu]
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Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy IV (Energetika) Dohody o EHP
[32017R2195 – rámcový pokyn pro obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice]
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění obchodních dohod EU - 1. ledna
2019 – 31. prosince 2019
Komise předkládá čtvrtou výroční zprávu o provádění dohod o volném obchodu za rok 2019. Zpráva podává aktualizovaný přehled o provádění 36 hlavních obchodních dohod EU
s 65 obchodními partnery. Obchodní dohody pokrývají 91 % obchodu EU s preferenčními partnery a představují 30,4 % celkového zahraničního obchodu EU. V roce 2019 uzavřela
EU 44 obchodních dohod se 76 partnery. V listopadu 2019 a v srpnu 2020 vstoupily v platnost dohody se Singapurem a Vietnamem. Kromě oddílů o obchodu a udržitelném rozvoji,
zemědělsko-potravinářském obchodu a malých a středních podnicích obsahuje letošní zpráva zvláštní oddíl o službách, investicích, veřejných zakázkách a právech duševního
vlastnictví. Doprovodný pracovní dokument obsahuje 36 informačních listů věnovaných jednotlivým zemím.
Hlavní zjištění zprávy jsou následující: obchod s hlavními preferenčními partnery představuje 29 % celkového dovozu do EU a 32 % celkového vývozu z EU a vede k obchodnímu
přebytku EU ve výši 113 miliard EUR, což odpovídá nárůstu o 12 % oproti předchozímu roku; největším preferenčním partnerem EU zůstalo Švýcarsko, které představovalo 21 %
obchodu, následovalo Turecko s 11 %, Japonsko s 10 % a Norsko s 8,5 %; obchod zbožím EU s 65 partnery v roce 2019 vzrostl o 3,4 %; v roce 2019 tvořily 92 % veškerého vývozu
z EU do preferenčních partnerských zemí průmyslové výrobky; nejvýznamnějšími vývozními artikly EU zůstaly stroje (25 %), chemické látky a dopravní zařízení; vývoz
zemědělsko-potravinářských produktů z EU vzrostl v roce 2019 o 8,7 %; 91 % veškerého dovozu od 65 preferenčních partnerů jsou průmyslové výrobky, které v roce 2019
zaznamenaly nárůst o 2 %; dovoz zemědělsko-potravinářských výrobků vzrostl o 8,3 %.
Mezi hlavní nevyřešené otázky patří: povolení vývozu hovězího masa do Jižní Koreje; zavedení účinného systému odměňování za práva na sdělování díla veřejnosti v Jižní
Koreji; řízení proti Jižní Koreji podle kapitoly dohody o obchodu a udržitelném rozvoji, protože Korea neplnila své závazky ohledně ratifikace základních úmluv Mezinárodní
organizace práce (MOP) a ochrany pracovních práv; zákaz dovozu vozidel a léčivých přípravků, pro které existuje místně vyráběný ekvivalent, do Alžírska nebo registrační systém
a kontroly před odesláním pro 25 kategorií konečných výrobků v Egyptě. Zpráva dále shrnuje pokrok dosažený v oblasti obchodu s jednotlivými partnerskými zeměmi, pokrok v
oblasti obchodu a udržitelného rozvoje (zavedení patnáctibodového akčního plánu Evropské komise), pokrok v oblasti sanitárních a fytosanitárních opatření a dobrých životních
podmínek zvířat, pokrok v oblasti služeb, zadávání veřejných zakázek a práva duševního vlastnictví a pokrok v oblasti malých a středních podniků. V oblasti prosazování práva v
roce 2019 stále probíhalo řešení sporů s Jižní Koreou (z důvodu nedodržování základních práv MOP), Ukrajinou (z důvodu omezení vývozu dřeva ze země) a Jihoafrickou celní unií
(z důvodu ochranného opatření uvaleného na vývoz zmrazených nevykostěných kuřecích kusů z EU).
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění směrnice 2014/45/EU o pravidelných technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných
vozidel a o zrušení směrnice 2009/40/ES
Komise předkládá zprávu o provádění směrnice 2014/45/EU o pravidelných technických prohlídkách motorových vozidel, která se uplatňuje od 20. května 2018. Mezi hlavní změny
zavedené touto směrnicí patří stanovení společných minimálních norem pro vybavení, školení kontrolorů a posuzování nedostatků, povinné prohlídky elektronických
bezpečnostních prvků vozidel, evropská opatření v boji proti podvodům s počitadly ujetých kilometrů, povinné celoevropské zkoušky těžkých motocyklů, povinné celoevropské
technické kontroly vysokorychlostních traktorů a vzájemné uznávání osvědčení o technické způsobilosti vozidla v průběhu nové registrace, pokud je frekvence prohlídek v
členském státě původu a v členském státě určení stejná. Členské státy měly přijmout opatření pro dosažení souladu se směrnicí do 20. května 2017. Ve stanovené lhůtě směrnici
provedlo pouze 6 z 28 členských států. V době zpracování zprávy byla směrnice provedena pouze částečně už jen v Nizozemsku a v Polsku. Z předběžného posouzení vyplývá, že
provedení ve vnitrostátním právu bylo celkově úspěšné ve většině členských států, avšak v několika případech Komise zřejmě zváží komunikaci s příslušnými členskými státy za
účelem vyjasnění případného nesouladu. To se týká např. registrace zemědělských vozidel, případů, kdy je při technické prohlídce zjištěno několik závad, přičemž každá z nich
patří do jiné kategorie závažnosti a vozidlo musí být klasifikováno podle nejzávažnějšího nedostatku, elektronické komunikace orgánů pro technickou způsobilost a orgánů pro
registraci vozidel, zajištění účinných sankcí v případech, kdy se zjistí, že došlo k manipulaci s počitadlem ujetých kilometrů, nebo provedení přílohy III o minimálních požadavcích
na zařízení pro provádění technických prohlídek, přílohy IV o způsobilosti, odborné přípravě a certifikaci a přílohy V o podrobných úkolech orgánů dozoru. Pro vyhodnocení účinků
směrnice zatím neuplynula dostatečně dlouhá doba uplatňování. Komise ve stanovené době provede kontrolu formou hodnocení ex post.
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