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Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/72, pokud jde o rybolovná práva pro smačky rodu Ammodytes v některých vodách Unie
Návrh stanoví pro rok 2016 kvóty na odlov populací smačků rodu Ammodytes ve vodách Unie v celkové výši 74 219 tun.
8714/16

COM(2016) 241 final

2016/0128 (NLE)

st08714.cs16.pdf (410 KB, 10. 5. 2016)

10. 5. 2016 10. 5. 2016

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví kritéria a mechanismy určující členský stát odpovědný za posuzování žádosti o mezinárodní
ochranu podané v některém členském státě příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti (přepracované znění)
Návrh nařízení je součástí balíčku návrhů na reformu společného azylového systému EU předloženého Komisí dne 4. května 2016. Tento návrh je základem balíčku a jedná se o
přepracované znění tzv. dublinského nařízení, v rámci něhož Komise navrhuje zcela nový systém přerozdělování žadatelů o azyl v rámci EU, který by měl být spravedlivější a
zároveň lépe odolávat tlaku a odrazovat od jevu zvaného "asylum shopping". Jeho podstatou má být vymezení situace, kdy se některý z členských států potýká s nepřiměřeným
počtem žádostí o azyl na základě jeho rozlohy a stavu ekonomiky. V případě, že v dané zemi přesáhne počet žádostí určitou referenční hodnotu, budou všichni další noví žadatelé o
azyl bez ohledu na jejich státní příslušnost relokováni v rámci EU, dokud počet žádostí v daném členském státě opět neklesne pod příslušnou referenční hodnotu. Členské státy
budou mít zároveň možnost se relokací dočasně neúčastnit za podmínky, že bude muset zaplatit příspěvek solidarity ve výši 250 000 EUR za každou osobu, za níž by byl
odpovědný. Tato částka pak připadne členskému státu, který příslušnou osobu přijme namísto něj. Navržený mechanismus by měl dále zohledňovat přesídlování ze třetích zemí
realizované dobrovolně jednotlivými členskými státy. Návrh obsahuje také některá opatření na zamezení druhotnému pohybu osob (např. zeměpisná omezení poskytování
hmotných dávek v případě přijetí), větší záruky pro nezletilé osoby bez doprovodu a rodinné příslušníky a kratší lhůty pro průběh celého procesu, které mají zaručit funkčnost
tohoto mechanismu.
Uvedený dokument souvisí s dokumenty 8742/16 a 8765/16 - PROJEDNÁVAT SPOLEČNĚ.
8715/16

COM(2016) 270 final

2016/0133 (COD)

st08715.en16.pdf (1 MB, 11. 5. 2016)

11. 5. 2016 11. 5. 2016

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro otázky azylu a o zrušení nařízení (EU) č. 439/2010
Návrh nařízení je součástí balíčku návrhů na reformu společného azylového systému EU předloženého Komisí dne 4. května 2016. Návrh nařízení zřizuje plnohodnotnou agenturu
EU pro otázky azylu, v níž by se měl přeměnit současný Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO). Nová agentura by měla mít podstatně silnější mandát a rozšířené úkoly.
Mimo jiné by měla napomáhat právě při realizaci výše popsaného redistribučního mechanismu. Dále bude usilovat o větší konvergenci při posuzování žádostí o mezinárodní
ochranu v rámci Unie a posílení spolupráce a výměny informací mezi členskými státy, prosazovat dodržování práva EU a za určitých podmínek bude moci rovněž poskytovat
operativní a technickou pomoc.
Uvedený dokument souvisí s dokumenty 8715/16 a 8765/16 - PROJEDNÁVAT SPOLEČNĚ.
8742/16

COM(2016) 271 final

2016/0131 (COD)

st08742.en16.pdf (1 MB, 11. 5. 2016)
Přílohy:
st08742-ad01.en16.pdf (272 KB, 11. 5. 2016)

11. 5. 2016 11. 5. 2016
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Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení systému "Eurodac" pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování [nařízení č. 604/2013,
kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země
nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států] pro identifikaci ilegálního pobytu státního příslušníka třetí země nebo osoby bez státní
příslušnosti, a pro podávání žádostí orgánů pro vymáhání práva členských států a Europolu o porovnání údajů s údaji systému Eurodac pro účely vymáhání práva
(přepracované znění)
Návrh nařízení je součástí balíčku návrhů na reformu společného azylového systému EU předloženého Komisí dne 4. května 2016. V návaznosti na popsanou reformu fungování
dublinského systému pak Komise navrhla posílení fungování systému Eurodac, který by měl být nově využíván také pro uchovávání údajů pro účely návratu a zpětného přebírání
nelegálních migrantů (nad rámec údajů o žadatelích o mezinárodní ochranu). Členské státy budou moci v systému dále uchovávat více osobních údajů tak, aby v rámci něj mohly
snadno identifikovat nelegálního migranta či žadatele o azyl a nemusely jednotlivě žádat o spolupráci ostatní členské státy.
Uvedený dokument souvisí s dokumenty 8742/16 a 8715/16 - PROJEDNÁVAT SPOLEČNĚ.
8765/16

COM(2016) 272 final

2016/0132 (COD)

st08765.en16.pdf (664 KB, 11. 5. 2016)

11. 5. 2016 11. 5. 2016

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost EGF/2015/012 BE/Hainaut
Machinery předložená Belgií)
Belgie požádala o finanční příspěvek z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) v souvislosti s propouštěním pracovníků v hospodářském odvětví, které je v rámci
klasifikace NACE řazeno do oddílu 28 (Výroba strojů a zařízení) v regionu Henegavsko v Belgii. Po posouzení této žádosti dospěla Komise k závěru, že podmínky pro poskytnutí
finančního příspěvku jsou splněny. V rámci souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016 se z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci uvolňuje částka ve
výši 1 824 041 EUR v prostředcích na závazky a na platby.
8694/16

COM(2016) 242 final

st08694.cs16.pdf (503 KB, 12. 5. 2016)

11. 5. 2016 12. 5. 2016

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 (Turecko)
Předkládaný návrh nařízení mění nařízení (ES) č. 539/2001 tak, že přesouvá Turecko ze seznamu zemí s vízovou povinností do seznamu zemí s bezvízovým stykem pro krátkodobé
pobyty (pobyty do 90 dnů během jakéhokoli období 180 dnů). Jednání mezi EU a Tureckem probíhají od prosince 2013 a Komise mezitím přijala tři zprávy o pokroku, které hodnotí
plnění požadavků stanovených v Plánu pro přechod k bezvízovému styku s Tureckem. Osvobození od vízové povinnosti se vztahuje na občany Turecka, kteří jsou držiteli
biometrických pasů vyhovujících unijním normám pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních dokladech, a je podmíněno trvalým plněním požadavků v oblasti zabezpečení
dokladů, řízení migrace, veřejného pořádku a bezpečnosti, základních práv a zpětného přebírání nelegálních migrantů.
Uvedený dokument souvisí s dokumenty 8670/16 a 8727/16 - PROJEDNÁVAT SPOLEČNĚ.
8671/16

COM(2016) 279 final

2016/0141 (COD)

st08671.cs16.pdf (434 KB, 11. 5. 2016)

10. 5. 2016 11. 5. 2016

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 (revize mechanismu pozastavení)
Předkládaný návrh nařízení, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, upravuje podmínky spuštění mechanismu pozastavení osvobození od vízové povinnosti pro státní příslušníky
určité třetí země. Tento mechanismus byl zaveden v roce 2013, ale doposud nebyl použit. Komise po konzultaci s členskými státy proto dospěla k závěru, že je třeba jeho spuštění
usnadnit. Návrh nařízení konkrétně představuje rozšíření možnosti použití mechanismu, zkrácení referenčního období z šesti na dva měsíce a možnost Komise spustit
mechanismus z vlastního podnětu. Dále se zkracuje lhůta pro přijetí prováděcího aktu, kterým se dočasně pozastavuje bezvízový styk, ze tří na jeden měsíc. Také se již nevyžaduje
„náhlý a podstatný“ nárůst nelegální migrace, neodůvodněných žádostí o azyl nebo zamítnutých žádostí o zpětné převzetí, postačuje, jedná-li se o „podstatný“ nárůst.
Uvedený dokument souvisí s dokumenty 8670/16 a 8671/16 - PROJEDNÁVAT SPOLEČNĚ.
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8727/16

COM(2016) 290 final

2016/0142 (COD)

10. 5. 2016 11. 5. 2016

st08727.cs16.pdf (412 KB, 11. 5. 2016)

Dokumenty informační povahy
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění nařízení (ES) č. 1921/2006 o předkládání statistických údajů o vykládkách produktů rybolovu v
členských státech
Komise předložila třetí hodnotící zprávu o vykládkách produktů rybolovu v členských státech, která obsahuje údaje o celkových množstvích a jednotkových hodnotách produktů
rybolovu, které byly na území členských států vyloženy z plavidel EU a ESVO. Zpráva hodnotí pokrok, jehož členské státy a země ESVO dosáhly ve vztahu k ustanovením nařízení o
vykládkách, zejména pokud jde o úplnost a kvalitu poskytovaných údajů.
8716/16

COM(2016) 239 final

st08716.cs16.pdf (460 KB, 11. 5. 2016)

10. 5. 2016 11. 5. 2016

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Hodnocení ex post druhého programu v oblasti
zdraví na období let 2008–2013 podle rozhodnutí č. 1350/2007/ES, kterým se zavádí druhý akční program Společenství v oblasti zdraví (2008–2013)
Komise má podle čl. 13 odst. 3 písm. c) rozhodnutí č. 1350/2007/ES povinnost předložit Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru
regionů externí a nezávislou hodnotící zprávu ex post o provádění a výsledcích druhého akčního programu Společenství v oblasti zdraví. V této zprávě je stručně představen
program a jsou zde shrnuty hlavní závěry hodnocení v polovině období a hodnocení ex post. Rovněž jsou v ní představeny tři oblasti, v nichž je možné zdokonalit provádění
aktuálního třetího programu v oblasti zdraví.
8778/16

COM(2016) 243 final

st08778.cs16.pdf (522 KB, 12. 5. 2016)

12. 5. 2016 12. 5. 2016

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Úprava minimálních částek stanovených směrnicí 2009/103/ES o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu
motorových vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění s ohledem na inflaci
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě, úprava minimálních částek stanovených směrnicí 2009/103/ES o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových
vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění s ohledem na inflaci mění výši minimálních částek pojistného krytí za účelem zohlednění změn v
evropském indexu spotřebitelských cen, který zveřejňuje Eurostat. U škody na zdraví se minimální částka krytí zvyšuje na 1.220.000 EUR na každého poškozeného nebo 6.070.000
EUR na každou škodní událost, bez ohledu na počet poškozených, a při věcné škodě se minimální částka zvyšuje na 1.220.000 EUR na každou škodní událost, bez ohledu na počet
poškozených.
8868/16

COM(2016) 246 final

st08868.cs16.pdf (304 KB, 12. 5. 2016)

12. 5. 2016 12. 5. 2016

