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Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o mobilizaci prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Řecku v návaznosti na
zemětřesení, které postihlo oblast Jónských ostrovů v listopadu 2015
Řecko z důvodu zemětřesení, které zasáhlo oblast Jónských ostrovů v listopadu 2015, požádalo o pomoc z Fondu solidarity EU. Komise po posouzení a prověření této žádosti
navrhuje, aby se v rámci souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016 z Fondu solidarity EU mobilizovala částka ve výši 1 651 834 EUR ve prospěch Řecka, ve
formě prostředků na závazky a platby.
11268/16

COM(2016) 462 final

st11268.cs16.pdf (416 KB, 14. 7. 2016)

14. 7. 2016 14. 7. 2016

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události na rok 2017
Komise, v souladu s článkem 13 nařízení o víceletém finančním rámci a po přezkoumání všech možností, jak financovat dodatečné a nepředvídané potřeby prostředků na závazky,
navrhuje uvolnit z rozpětí pro nepředvídané události na rok 2017 prostředky ve výši 1 164,4 milionu EUR. Tímto způsobem mají být nad rámec stropu závazků, který činí 2 578
milionů EUR v běžných cenách, doplněny prostředky na závazky určené na výdaje z okruhu 3 souhrnného rozpočtu Evropské unie v rozpočtovém roce 2017.
10765/16

COM(2016) 314 final

st10765.cs16.pdf (371 KB, 11. 7. 2016)

1. 7. 2016 11. 7. 2016

Návrh rozhodnutí Rady o podpisu Komplexní dohody o hospodářské a obchodní spolupráci mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy
na straně druhé jménem Evropské unie
Návrh rozhodnutí Rady o podpisu Komplexní dohody o hospodářské a obchodní spolupráci mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé
jménem Evropské unie je právní nástroj pro podpis dohody o hospodářské a obchodní spolupráci (CETA) mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kanadou na
straně druhé. Dohoda CETA nahrazuje některé dvoustranné dohody mezi členskými státy EU a Kanadou, tyto dohody pak pozbývají platnosti dnem vstupu CETA v platnost. Dohoda
CETA je komplexní obchodní a investiční dohoda. Dohoda CETA obsahuje ustanovení o národním zacházení a přístupu na trh v oblastech zboží, nápravných opatřeních v oblasti
obchodu, technických překážkách obchodu, sanitárních a fytosanitárních opatřeních, cílech a usnadnění obchodu, subvencích, investicích, přeshraničním obchodu se službami,
dočasném vstupu a pobytu fyzických osob za účelem podnikání, vzájemném uznávání odborných kvalifikací, domácí regulaci, finančních službách, službách mezinárodní námořní
dopravy, telekomunikacích, elektronickém obchodu, politice hospodářské soutěže, státních podnicích, monopolech a podnicích, kterým byla přiznána zvláštní práva a výsady,
veřejných zakázkách, právech duševního vlastnictví, spolupráci v oblasti regulace, obchodu a udržitelného rozvoje, obchodu a práce, obchodu a životního prostředí, dvoustranných
dialozích a spolupráci, transparentnosti, řešení sporů apod. Než se dohoda CETA začne prozatímně provádět, bude nezbytné přijmout některá opatření. Konkrétně bude na základě
celního kodexu EU třeba přijmout prováděcí nařízení Komise, jež otevře celní kvóty stanovené dohodou.
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Přílohy:
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st10968-ad05.cs16.pdf (1 MB, 11. 7. 2016)
st10968-ad06.cs16.pdf (782 KB, 11. 7. 2016)
st10968-ad07.cs16.pdf (942 KB, 11. 7. 2016)
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st10968-ad11.cs16.pdf (1 MB, 11. 7. 2016)
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Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Výboru pro přidružení ve složení pro obchod zřízeném Dohodou o přidružení mezi
Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé
Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Výboru pro přidružení ve složení pro obchod zřízeném Dohodou o přidružení mezi Evropskou unií a
Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé, stanoví postoj EU v tomto výboru, pokud se
jedná o aktualizaci přílohy XVI dohody, jež obsahuje seznam právních předpisů a harmonogram pro jejich sblížení, a přílohy XXIX této dohody týkající se veřejných zakázek.
Aktualizace výše uvedených příloh dohody je nezbytná s ohledem na vývoj právního řádu EU, k němuž došlo v mezidobí od parafování dohody.
11177/16

COM(2016) 453 final

2016/0211 (NLE)

st11177.cs16.pdf (202 KB, 13. 7. 2016)
Přílohy:
st11177-ad01.cs16.pdf (362 KB, 13. 7. 2016)

12. 7. 2016 13. 7. 2016

Návrh rozhodnutí Rady o návrhu na stanovení seznamu projektů energetické infrastruktury Energetického společenství
Návrh předkládá přehled prioritních infrastrukturních projektů, tzv. projektů v zájmu Energetického společenství v návaznosti na požadavek nařízení č. 347/2013 o hlavních
směrech pro transevropské energetické sítě. Je součástí návrhu na znění rozhodnutí Rady ministrů Energetického společenství. Příloha 2 obsahuje seznam konkrétních projektů k
posouzení a konečnému rozhodnutí podle rozhodnutí Rady ministrů Energetického společenství 2015/09/MC-EnC o provádění nařízení č. 347/2013 o hlavních směrech pro
transevropské energetické sítě. Jedná se o 17 projektů týkajících se plynárenské infrastruktury, 12 projektů elektrizační infrastruktury a 1 projekt přepravy ropy.
11120/16

COM(2016) 456 final

2016/0213 (NLE)

st11120.cs16.pdf (360 KB, 13. 7. 2016)
Přílohy:
st11120-ad01.cs16.pdf (357 KB, 13. 7. 2016)
st11120-ad02.cs16.pdf (336 KB, 13. 7. 2016)

12. 7. 2016 13. 7. 2016
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Dokumenty informační povahy
Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu: Technické úpravy finančního rámce pro rok 2017 podle vývoje HND a úpravy přídělů finančních prostředků na
politiku soudržnosti (Články 6 a 7 nařízení Rady č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020)
Komise provedla technické úpravy víceletého finančního rámce na období 2014–2020 podle vývoje hrubého národního důchodu (HND) EU a cen a sděluje výsledky Radě a
Evropskému parlamentu. Co se týče cen, jsou stropy výdajů v běžných cenách určeny na základě pevně stanoveného deflátoru ve výši 2 %. Pokud jde o vývoj HND, toto sdělení
obsahuje nejnovější dostupné ekonomické prognózy.
Celkový strop pro prostředky na závazky na rok 2017 (155 631 mil. EUR) představuje 1,04 % HND a odpovídající celkový strop pro prostředky na platby (142 906 mil. EUR)
představuje 0,95 % HND. Na základě nejnovějších ekonomických prognóz tak zbývá do stropu vlastních zdrojů ve výši 1,23 % rozpětí 41 463 mil. EUR (0,28 % HND pro EU-28).
10762/16

COM(2016) 311 final

st10762.cs16.pdf (705 KB, 11. 7. 2016)
Přílohy:
st10762-ad01.cs16.pdf (355 KB, 11. 7. 2016)

1. 7. 2016 11. 7. 2016

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví
harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované
podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS je vyhotovena na základě čl. 67 odst. 2 nařízení o stavebních výrobcích a překládá
informace o stavu provádění tohoto nařízení včetně získaných zkušeností, míry dosažení cílů a souvisejících problémů. Nařízení o stavebních výrobcích nahradilo směrnici o
stavebních výrobcích, jíž se stanovovaly harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh v EU. Nařízení o stavebních výrobcích se v plném rozsahu uplatňuje
teprve od července 2013 a ze zprávy tedy vyplývá, že vzhledem ke krátké době jeho provádění ještě nebylo dosaženo všech stanovených cílů. Normy vycházející z nařízení o
stavebních výrobcích pouze popisují metody a kritéria posuzování vlastností stavebních výrobků, nestanovují požadavky ohledně samotných vlastností těchto výrobků. Komise ve
zprávě uvádí, že před přijetím závěrů o provádění nařízení je třeba především zlepšit jeho provádění, zejména na vnitrostátní úrovni. Komise vzhledem k výše uvedenému v této
chvíli nepovažuje za vhodné navrhovat změny nařízení o stavebních výrobcích.
11273/16

COM(2016) 445 final

st11273.cs16.pdf (594 KB, 15. 7. 2016)

14. 7. 2016 15. 7. 2016

Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě Prvky pro celounijní strategický rámec na podporu reformy bezpečnostního sektoru
Předložené sdělení ze začátku července 2016 reaguje na závěry Rady z května 2015 týkající se společné bezpečnostní a obranné politiky. Závěry Rady pro zahraniční věci z května
2015 především adresovaly konflikty, hrozby a nestabilitu v bezprostředním i širším sousedství EU. Sdělení uvádí, že přispěje k účinnosti globální strategie týkající se zahraniční a
bezpečnostní politiky a Evropského programu pro bezpečnost. Sdělení se skládá z několika částí: první část shrnuje cíle strategického rámce (větší stabilita států a větší
bezpečnost jednotlivců), druhá část se věnuje tomu, jak cílů dosáhnout (zde jsou uvedena konkrétní opatření). Dále sdělení uvádí tzv. oblasti angažovanosti (př. institucionální
podpora, vzdělávání). Závěrem sdělení je uvedeno, jak bude sledováno a hodnoceno provádění rámce. Sdělení je doprovázeno společným pracovním dokumentem, který shrnuje
výsledky různých hodnocení, zpráv, studií a konzultací se zúčastněnými osobami (SWD (2016) 221).
11047/16

JOIN(2016) 31 final

st11047.cs16.pdf (599 KB, 11. 7. 2016)

7. 7. 2016 11. 7. 2016
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Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Posílení evropského systému kybernetické
odolnosti a podpora konkurenceschopného a inovativního odvětví kybernetické bezpečnosti
Sdělení navazuje na strategii kybernetické bezpečnosti EU a popisuje opatření zaměřená na posílení evropského systému kybernetické odolnosti a na podporu
konkurenceschopného a inovativního odvětví kybernetické bezpečnosti v Evropě. Jejich účelem je podporovat silnou kulturu bezpečnosti dat, včetně osobních údajů, a účinnou
reakci na incidenty. Přes určité pozitivní výsledky v oblasti kybernetické bezpečnosti totiž dle vyjádření Komise zůstává EU zranitelná, pokud jde o kybernetické bezpečnostní
incidenty.
11013/16

COM(2016) 410 final

st11013.cs16.pdf (508 KB, 11. 7. 2016)

7. 7. 2016 11. 7. 2016

