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Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a
průmyslové výrobky
Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové
výrobky reaguje na skutečnost, že produkce některých výrobků v EU nepostačuje ke krytí potřeb průmyslu. Za tímto účelem se otevírají celní kvóty s nulovými nebo sníženými
celními sazbami pro příslušné objemy, aniž by se narušily trhy s těmito výrobky. Nařízení o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót je každého půl roku
přezkoumáváno a z tohoto přezkumu vzešla potřeba otevření autonomních kvót pro některé nové produkty. U některých produktů bylo třeba změnit text popisu zboží, přidělit nové
kódy TARIC, doplnit datum ukončení nebo zvýšit objem počáteční kvóty. Současně je také navrženo vyjmout ze seznamu některé produkty, pro něž již autonomní celní kvóty nejsou
v zájmu EU.
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Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a
průmyslové výrobky
Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové
výrobky je aktualizováno každého půl roku, aby bylo přizpůsobeno potřebám průmyslu EU. Z přezkumu tohoto nařízení za účelem jeho aktualizace vyplynulo, že je odůvodněné
pozastavit cla u některých nových výrobků a zároveň u některých výroků změnit jejich popis a přiřadit jim nový kód KN nebo TARIC. Navrhovaná změna je technické povahy a týká
se pouze rozsahu, v jakém se uplatní pozastavení všeobecných cel. Jinak zůstává nařízení beze změny.
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Dokumenty informační povahy
Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zpráva o uplatňování Listiny základních práv
Evropské unie za rok 2015
Tato šestá výroční zpráva podává přehled o tom, jak EU a její členské státy uplatňovaly Listinu v roce 2015. Tematická část představuje výroční kolokvium o lidských právech, jež
se konalo v roce 2015 a jehož tématem byla „Tolerance a respekt: prevence a potírání antisemitismu a nenávisti vůči muslimům v Evropě“. Podle Komise v roce 2015 čelila EU
mnoha výzvám: bezpečnostním hrozbám, příchodu dosud nevídaného počtu uprchlíků a migrantů, nárůstu populismu a xenofobie. Hodnoty EU a její solidarita tak procházely
zatěžkávací zkouškou. Tváří v tvář těmto výzvám je podle Komise nezbytné chránit společné hodnoty EU: demokracii, základní práva a právní stát.
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o možných rizicích pro lidské zdraví spojených s používáním opětovně plnitelných elektronických cigaret
Elektronické cigarety jsou na trhu EU poměrně novými výrobky a důkazy o jejich potenciálních rizicích a přínosech teprve začínají vznikat. V této fázi Komise a členské státy
sledují vědecké důkazy, profily uživatelů a tržní vývoj u všech typů elektronických cigaret. Tyto důkazy také poslouží jako informace pro zprávu o uplatňování směrnice o
tabákových výrobcích, kterou má Komise podle článku 28 směrnice o tabákových výrobcích předložit Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu
výboru a Výboru regionů. Tato zpráva byla připravena na základě vstupu ze studie PRECISE, kterou vyhotovil externí dodavatel. Uvedená studie analyzovala dostupnou vědeckou
literaturu o zdravotních rizicích opětovně plnitelných elektronických cigaret, údaje z toxikologických center v osmi členských státech EU a provedla chemickou analýzu vzorků
elektronických cigaret. Dodavatel rovněž provedl průzkum mezi zástupci odvětví výroby elektronických cigaret, který měl zjistit, jaká jsou podle nich hlavní rizika související s
opětovně plnitelnými elektronickými cigaretami. Komise důkladně zvážila rizika související s opětovně plnitelnými elektronickými cigaretami, která identifikovaly členské státy, a o
této zprávě diskutovala s odbornou skupinou pro politiku v odvětví tabáku a podskupinou pro elektronické cigarety. Do této zprávy jsou začleněny také informace, které vyplývají z
diskusí s mezinárodními regulačními orgány.
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Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě Třetí zpráva o relokaci a znovuusídlování
Sdělení Třetí zpráva o relokaci a znovuusídlování informuje o situaci a učiněných opatřeních v období od 12. dubna do 13. května. Komise vyjádřila názor, že celkově je pokrok
relokací za toto období nedostatečný. Zpráva shrnuje opatření učiněná členskými státy, Komisí a agenturami EU a zvlášť se věnuje opatřením ze strany Řecka a Itálie.
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě Zpráva o pokroku dosaženém v oblasti boje proti obchodování s lidmi (2016) podle článku 20 směrnice
2011/36/EU o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí
Zpráva Komise identifikuje tendence a výzvy EU v oblasti boje proti obchodování s lidmi a shrnuje výsledky učiněných opatření v této oblasti. V letech 2013–2014 bylo v EU téměř
16 tisíc „registrovaných obětí“, skutečný počet se však předpokládá vyšší. Nejrozšířenější formou je obchodování s lidmi za účelem pohlavního vykořisťování, za ním následuje
vykořisťování jako pracovní síly a další formy. Podle statistik pohlavní vykořisťování není účinně řešeno a nesnižuje se a vykořisťování jako pracovní síly se dokonce zvyšuje. 65 %
obětí byli občané EU, většinou ženy a děti. Komise vyzývá členské státy, aby zvýšily úsilí v oblasti sběru dat, financování, vyšetřování, trestního stíhání a ochrany, pomoci a včasné
identifikace obětí, zvláště zranitelných – žen a dětí. Nejvýrazněji se zvyšuje obchodování s dětmi ze sociálně a ekonomicky znevýhodněných rodin a s migrací se tento jev zhoršuje.
V souvislosti s migrací Komise doporučuje na „hotspotech“ zajistit koordinaci mezi všemi aktéry, poskytnout obětem náležitou péči a ochranu a zajistit pracovníky s náležitou
odbornou přípravou. Komise upozorňuje, že je třeba zvýšit počet vyšetřování a trestních stíhaní, zajistit obětem policejní pomoc a zabránit sekundární viktimizaci obětí
vzděláváním orgánů činných v trestním řízení a soudců a také řešit tento problém snížením poptávky po službách poskytovaných obětmi. Protože hlavní úlohu často sehrávají
nevládní organizace, je nutné jim zajistit financování pro zajištění pomoci. V boji s tímto jevem je také třeba využívat všech fondů EU a přidělovat dostatečné množství
rozpočtových prostředků. V roce 2016 bude také zveřejněna strategie pro boj proti obchodování s lidmi po roce 2016.
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě Zpráva o uplatňování nařízení (EU) č. 1177/2010 o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských
vodních cestách a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě, Zpráva o uplatňování nařízení (EU) č. 1177/2010 o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách
a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 se předkládá podle článku 29 uvedeného nařízení. Tato zpráva se týká uplatňování a účinků nařízení a má zhodnotit, zda je potřeba
vypracovat nové právní předpisy, které by nařízení prováděly nebo měnily. Zpráva vychází z údajů převzatých ze zpráv vnitrostátních orgánů a z konzultace zúčastněných stran
zastupujících cestující a odvětví na evropské úrovni. Zpráva se zabývá mimo jiné vyřizováním stížností na údajné porušení nařízení dopravci, provozovateli přístavního terminálu
nebo přímo vnitrostátnímu orgánu pověřenému prosazováním nařízení. Ze zprávy vyplývá, že vnitrostátní orgány se zatím zabývaly pouze malým počtem stížností. Vnitrostátní
orgány taktéž uložily jen velmi málo sankcí. Zúčastněné strany zastupující majitele lodí a provozovatele okružních plaveb a přístavů uvedly, že nařízení funguje dobře a nemělo by
být změněno. Organizace cestujících jsou s fungováním nařízení obecně spokojeny, ale vidí i prostor pro zlepšení. Komise nezjistila žádné záměrné, závažné či systematické
případy nesouladu s nařízením. Pokud se jedná o kroky, které Komise hodlá podniknout ke zlepšení uplatňování nařízení, bude se jednat mimo jiné o informační kampaň o právech
cestujících na sociálních mediích. Komise dále vyzve vnitrostátní orgány k provádění inspekcí na palubách lodí a v terminálech a také kontrol internetových stránek provozovatelů.
Komise zároveň vyzve členské státy k zavedení mechanismu alternativního řešení sporů v souladu se směrnicí 2013/11/EU, pokud tak již neučinily. Komise bude i nadále pořádat
pravidelné schůzky s vnitrostátními orgány a zúčastněnými stranami. V případě potřeby Komise zveřejní i pokyny pro výklad nařízení.
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Sdělení Komise Evropský semestr 2016: doporučení pro jednotlivé země
Komise předkládá soubor doporučení pro jednotlivé země a eurozónu, v němž stanovila politické cíle s makroekonomickým a sociálním významem na dalších 12–18 měsíců. Oproti
předchozím doporučením cíleně snížila počet doporučení, aby se členské státy mohly zaměřit na prioritní otázky. Sdělení souhrnně informuje o provádění nových prvků evropského
semestru 2016, celkovém pokroku v oblasti reforem a nápravy nerovnováhy a hlavních cílech doporučení z roku 2016. Mezi tyto cíle Komise zahrnuje odstranění překážek, které
brání financování a podpoře veřejných a soukromých investic, zlepšení podnikatelského prostředí a zvýšení produktivity, přizpůsobení veřejných financí, aby více napomáhaly
růstu, a zlepšování zaměstnanosti, lidského kapitálu, sociálního začleňování a sociální ochrany.
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