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Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o přístup daňových orgánů k informacím pro boj proti praní peněz
Návrh mění směrnici 2014/107/EU o povinné automatické výměně informací v oblasti daní tím, že zavádí ustanovení poskytující daňovým orgánům pro účely zdanění přístup k
vymezeným informacím pro boj proti praní peněz. Komise navrhuje umožnit daňovým orgánům stálý přístup k informacím pro boj proti praní peněz za účelem plnění jejich
povinnosti monitorovat řádné uplatňování směrnice o správní spolupráci ze strany finančních institucí a aby tento přístup byl zajištěn prostřednictvím směrnice o správní
spolupráci, která tvoří rámec mnoha dalších opatření EU v oblasti daňové transparentnosti.
10978/16

COM(2016) 452 final

2016/0209 (CNS)

st10978.cs16.pdf (417 KB, 18. 7. 2016)

6. 7. 2016 18. 7. 2016

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o některých postupech pro používání Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Evropským
společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Kosovem na straně druhé
Návrh nařízení obsahuje pravidla a postupy pro přijímání prováděcích pravidel k některým ustanovením Dohody o stabilizaci a přidružení, aby se zajistilo účinné uplatňování a
správa celních kvót přidělených podle dohody a aby se zaručila právní jistota a rovné zacházení, pokud jde o ukládání cel. Dohoda o stabilizaci a přidružení stanoví, že určité
zemědělské produkty a produkty rybolovu pocházející z Kosova mohou být do Unie dováženy se sníženou celní sazbou v mezích celních kvót. Proto je třeba přijmout ustanovení
upravující správu a přezkum těchto celních kvót.
11382/16

COM(2016) 460 final

2016/0218 (COD)

st11382.cs16.pdf (363 KB, 20. 7. 2016)

19. 7. 2016 20. 7. 2016

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, pokud jde o zboží, které dočasně
opustilo celní území Unie námořní nebo vzdušnou cestou
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, pokud jde o zboží, které dočasně opustilo celní
území Unie námořní nebo vzdušnou cestou, reaguje na skutečnost, že nepoužití některých ustanovení celního kodexu na zboží, které dočasně opustilo celní území Unie při
přepravě po přímé trase mezi dvěma body na tomto území námořní nebo vzdušnou cestou bez zastávky mimo Unii, na základě článku 136 celního kodexu, velmi ztěžuje účinný
celní dohled nad tímto zbožím. Účelem článku 136 celního kodexu je usnadnění legálních obchodních toků. Problematické však je, že současné znění článku 136 celního kodexu
způsobuje neexistenci jasného právního základu, podle něhož by bylo vyžadováno předložení výše specifikovaného zboží celním orgánům. Navrhuje se proto ustanovení článku 136
upravit tak, že jedinými ustanoveními celního kodexu, jež by se na výše specifikované zboží nepoužila, by byla ta ustanovení, která obsahují pravidla upravující povinnost podat
vstupní souhrnné celní prohlášení (články 127 až 130 celního kodexu Unie) a pravidla upravující povinnost oznámit příjezd námořního plavidla nebo letadla celnímu úřadu v místě
prvního vstupu na celní území Unie (článek 133 celního kodexu Unie). Naopak ustanovení upravující povinnost dopravit zboží na určité místo, předložit je po vykládce nebo
překládce celnímu úřadu, počkat před vykládkou nebo překládkou na povolení a ustanovení týkající se dočasného uskladnění by se oproti tomu měla použít i ve výše uvedených
situacích, čímž by měl být umožněn řádný celní dohled nad zbožím.
11418/16

COM(2016) 477 final

2016/0229 (COD)

st11418.cs16.pdf (391 KB, 22. 7. 2016)

20. 7. 2016 22. 7. 2016
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Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a Union Resettlement Framework and amending Regulation (EU) No
516/2014 of the European Parliament and the Council - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení rámce Unie v oblasti přesídlování a o změně
nařízení (EU) č. 516/2014 Evropského parlamentu a Rady
Předkládaný návrh je součástí druhého balíčku reforem azylové politiky. Návrh představuje společný rámec EU pro přesídlování. Tento rámec pro přesídlování bude proveden na
základě ročních plánů EU pro přesídlování přijatých Radou. Cílem návrhu je zajistit legální cesty a bezpečné cesty pro osoby, které potřebují mezinárodní ochranu. Návrh stanoví
kritéria způsobilosti, důvody pro vyloučení, postup při přesídlování, přiznané právní postavení přesídlených osob, rozhodovací řízení k zajištění jednotných podmínek provádění
rámce a finanční podporu členským státům.
Uvedené dokumenty souvisí: 11316/16, 11318/16, 11313/16 a 11317/16 - PROJEDNÁVAT SPOLEČNĚ.
11313/16

COM(2016) 468 final

2016/0225 (COD)

st11313.en16.pdf (525 KB, 19. 7. 2016)

18. 7. 2016 19. 7. 2016

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on standards for the qualification of third-country nationals or stateless persons as
beneficiaries of international protection, for a uniform status for refugees or for persons eligible for subsidiary protection and for the content of the protection
granted and amending Council Directive 2003/109/EC of 25 November 2003 concerning the status of third-country nationals who are long-term residents - Návrh
nařízení Evropského parlamentu a Rady o normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli požívat
mezinárodní ochrany, o jednotném statusu pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na doplňkovou ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany a o změně
směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty
Předkládaný návrh je součástí druhého balíčku reforem azylové politiky. Návrh nahrazuje tzv. kvalifikační směrnici a nově mění její formu na nařízení. Účelem je sjednocení úrovně
práv ve vnitrostátních azylových systémech členských států týkající se statusu mezinárodní ochrany, sjednocení rozhodnutí v azylových věcech, zajištění ochrany pouze po dobu
trvání pronásledování nebo vážné újmy, ujasnění povinností příjemců ochrany z důvodu sekundárních pohybů a harmonizace práv příjemců mezinárodní ochrany.
Uvedené dokumenty souvisí: 11316/16, 11318/16, 11313/16 a 11317/16 - PROJEDNÁVAT SPOLEČNĚ.
11316/16

COM(2016) 466 final

2016/0223 (COD)

st11316.en16.pdf (676 KB, 18. 7. 2016)
Přílohy:
st11316-ad01.en16.pdf (301 KB, 18. 7. 2016)

18. 7. 2016 18. 7. 2016

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a common procedure for international protection in the Union and
repealing Directive 2013/32/EU - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení jednotného postupu pro mezinárodní ochranu v Unii a o zrušení
směrnice 2013/32/EU
Předkládaný návrh je součástí druhého balíčku reforem azylové politiky. Návrh o zavedení jednotného postupu pro mezinárodní ochranu v Unii má nově formu nařízení za účelem
harmonizace postupu ve všech členských státech EU. Tím se má docílit účinný, jednodušší a rychlejší postup při udělování mezinárodní ochrany, rychlé přijetí rozhodnutí s vysokou
kvalitou na všech úrovních řízení tak, aby ti, kteří ochranu potřebují, ji dostali, a ti, kteří nesplňují kritéria pro získání ochrany, byli navráceni. Postup má také zajistit procesní
záruky práv žadatelů, přísnější pravidla a sankce proti zneužívání, odmítání a navracení žadatelů z bezpečných zemí.
Uvedené dokumenty souvisí: 11316/16, 11318/16, 11313/16 a 11317/16 - PROJEDNÁVAT SPOLEČNĚ.
11317/16

COM(2016) 467 final

2016/0224 (COD)

st11317.en16.pdf (808 KB, 19. 7. 2016)
Přílohy:
st11317-ad01.en16.pdf (226 KB, 19. 7. 2016)
st11317-ad02.en16.pdf (429 KB, 19. 7. 2016)

18. 7. 2016 19. 7. 2016
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Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council laying down standards for the reception of applicants for international protection (recast)
- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady stanovující normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu (přepracované znění)
Předkládaný návrh je součástí druhého balíčku reforem azylové politiky. Jedná se o přepracované znění směrnice 2013/33/EU, která stanovuje podmínky přijímání žadatelů o
mezinárodní ochranu. Účelem přepracovaného znění je zajistit větší konzistentnost v podmínkách přijímání v rámci EU a tím zabraňovat sekundárním pohybům žadatelů s tlaky na
určité členské státy a také zvýšení soběstačnosti a možností integrace žadatelů.
Uvedené dokumenty souvisí: 11316/16, 11318/16, 11313/16 a 11317/16 - PROJEDNÁVAT SPOLEČNĚ.
11318/16

COM(2016) 465 final

2016/0222 (COD)

st11318.en16.pdf (932 KB, 18. 7. 2016)

18. 7. 2016 18. 7. 2016

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 345/2013 o evropských fondech rizikového kapitálu a nařízení (EU) č. 346/2013 o
evropských fondech sociálního podnikání
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 345/2013 o evropských fondech rizikového kapitálu a nařízení (EU) č. 346/2013 o evropských
fondech sociálního podnikání reaguje na výsledky přezkumu obou výše uvedených nařízení, který Komise zahájila v rámci programu REFIT a z něhož vzešlo několik faktorů
brzdících rozvoj těchto fondů. Konkrétně se jedná např. o pravidla určující způsob, jakým fondy investují do aktiv, jakým správci fondy řídí, jak se nařízení ovlivňují s ostatními
právními předpisy týkajícími se investičních fondů a dále o požadavky kladené na tyto fondy, pokud chtějí působit přeshraničně. Z přezkumu vyplynulo, že je třeba výše uvedená
nařízení změnit, aby se využívání fondů EuVECA a EuSEF zlepšilo a zjednodušilo. Tento návrh je klíčovou součástí akčního plánu pro vytváření unie kapitálových trhů.
11303/16

COM(2016) 461 final

2016/0221 (COD)

st11303.cs16.pdf (532 KB, 20. 7. 2016)
Přílohy:
st11303-ad02.cs16.pdf (435 KB, 22. 7. 2016)

15. 7. 2016 20. 7. 2016

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 230/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se
zřizuje nástroj přispívající ke stabilitě a míru
Předkládaný návrh, jenž mění nařízení, kterým se zřizuje nástroj přispívající ke stabilitě a míru, má za cíl umožnit poskytování pomoci subjektům bezpečnostního sektoru, včetně
vojenských subjektů. V souladu s 16. cílem udržitelného rozvoje (mír, spravedlnost a silné instituce) by Unie za výjimečných okolností navržených tímto dokumentem poskytovala
pomoc za účelem budování kapacit vojenských subjektů v partnerských zemích k vytvoření stabilních a inkluzivních společností. Návrh stanoví příklady podporovaných činností, co
je z pomoci vyloučeno, obecné zásady pomoci, postupy pro posouzení rizik, sledování a hodnocení opatření pomoci a způsob financování pomoci.
11037/16

COM(2016) 447 final

2016/0207 (COD)

st11037.cs16.pdf (924 KB, 22. 7. 2016)
Přílohy:
st11037-ad02.cs16.pdf (391 KB, 10. 8. 2016)

7. 7. 2016 22. 7. 2016

Společný návrh rozhodnutí Rady o podpisu Dohody o založení mezinárodní nadace EU-LAC jménem Evropské unie
Cílem návrhu je udělení zmocnění k podpisu dohody, jejímž účelem je založení nadace EU-LAC jako mezinárodní organizace s právní subjektivitou podle mezinárodního práva
veřejného. Nadace by měla pomoci posílit partnerství s latinskoamerickými a karibskými státy, přispět k vzájemnému porozumění a ke zvýšení povědomí jednoho regionu o
druhém. Lze ji považovat za nástroj společné zahraniční politiky EU, neboť svou činností přispívá ke sbližování kroků členských států vůči regionu Latinské Ameriky a Karibiku a
zároveň má zajistit, že EU dokáže v partnerství mezi těmito regiony prosazovat své zájmy a hodnoty.
11327/16

JOIN(2016) 32 final

2016/0216 (NLE)

st11327.cs16.pdf (403 KB, 22. 7. 2016)
Přílohy:
st11327-ad01.cs16.pdf (424 KB, 22. 7. 2016)

15. 7. 2016 22. 7. 2016
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Společný návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o založení mezinárodní nadace EU-LAC
Cílem návrhu je udělení zmocnění k uzavření dohody za účelem založení nadace EU-LAC jako mezinárodní organizace s právní subjektivitou podle mezinárodního práva veřejného.
Nadace by měla pomoci posílit partnerství s latinskoamerickými a karibskými státy, přispět k vzájemnému porozumění a ke zvýšení povědomí jednoho regionu o druhém. Lze ji
považovat za nástroj společné zahraniční politiky EU, neboť svou činností přispívá ke sbližování kroků členských států vůči regionu Latinské Ameriky a Karibiku a zároveň má
zajistit, že EU dokáže v partnerství mezi těmito regiony prosazovat své zájmy a hodnoty.
11328/16

JOIN(2016) 34 final

2016/0217 (NLE)

st11328.cs16.pdf (386 KB, 22. 7. 2016)
Přílohy:
st11328-ad01.cs16.pdf (426 KB, 22. 7. 2016)

15. 7. 2016 22. 7. 2016

Dokumenty informační povahy
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Sdělení o dalších opatřeních pro zvýšení transparentnosti a pro boj proti daňovým únikům a vyhýbání se daňovým
povinnostem
Sdělení nastiňuje stávající pokrok a prioritní oblasti pro opatření v nadcházejících měsících na úrovni EU i na mezinárodní úrovni za účelem posílení boje proti daňovým únikům,
vyhýbání se daňovým povinnostem a nezákonným finančním činnostem.
Komise navrhla změny čtvrté směrnice o boji proti praní peněz s konkrétním cílem posílit obranné mechanismy EU proti praní peněz a financování terorismu. Mezi tyto změny
patří rozšíření rozsahu informací zpřístupněných finančním zpravodajským jednotkám, zavedení požadavků náležité péče u výměny virtuálních měn a posílení ověřování a
kontrolních opatření u předplacených nástrojů.
Komise hodlá v brzké době poprvé přijmout seznam EU vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky v systémech boje proti praní peněz a financování terorismu.
Mezi změny čtvrté směrnice o boji proti praní peněz patří harmonizovaný seznam opatření náležité péče, které finanční instituce musejí provádět u finančních toků z těchto zemí.
10977/16

COM(2016) 451 final

st10977.cs16.pdf (448 KB, 18. 7. 2016)

6. 7. 2016 18. 7. 2016

Report from the Commission to the European Parliament and the Council: Protection of the European Union’s financial interests — Fight against fraud 2015
Annual Report - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě: Ochrana finančních zájmů Evropské unie - Výroční zpráva za rok 2015 o boji proti podvodům
Druhá výroční zpráva o ochraně finančních zájmů EU popisuje opatření přijatá v rámci boje proti podvodům a zneužívání finančních prostředků EU. Zpráva rok 2015 hodnotí jako
konsolidační rok z hlediska iniciativ předložených Komisí a členskými státy v roce 2014. Vyzdvihuje důležitost opatření na ochranu finančních zájmů EU na příjmové straně
rozpočtu a uvádí, že přes jistý pokrok ve vyjednáváních ohledně návrhu na zřízení Evropského veřejného žalobce se nepodařilo přiblížit se schválení tohoto návrhu. Zpráva rovněž
opět zdůrazňuje klíčovou roli členských států v ochraně finančních zájmů EU.
11335/16

COM(2016) 472 final

st11335.en16.pdf (1 MB, 18. 7. 2016)
Přílohy:
st11335-ad01.en16.pdf (4 MB, 18. 7. 2016)
st11335-ad02.en16.pdf (13 MB, 18. 7. 2016)
st11335-ad03.en16.pdf (20 MB, 18. 7. 2016)
st11335-ad04.en16.pdf (1 MB, 18. 7. 2016)
st11335-ad05.en16.pdf (560 KB, 18. 7. 2016)
st11335-ad06.en16.pdf (1 MB, 18. 7. 2016)
st11335-ad07.en16.pdf (340 KB, 18. 7. 2016)

15. 7. 2016 18. 7. 2016
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Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu Zpráva o pokroku, jehož bylo dosaženo při provádění strategie a akčního plánu EU pro řízení rizik v oblasti cel
Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu, Zpráva o pokroku, jehož bylo dosaženo při provádění strategie a akčního plánu EU pro řízení rizik v oblasti cel, je zpracována na
základě závěrů Rady ze dne 4. prosince 2014, jimiž byla schválena strategie a akční plán EU pro řízení rizik v oblasti cel. Ve strategii pro řízení rizik v oblasti cel je stanoveno sedm
klíčových oblastí, v nichž je třeba dosáhnout pokroku, a to zlepšit kvalitu a zpracování údajů, zajistit dostupnost údajů týkajících se dodavatelského řetězce a sdílení informací
týkajících se rizik mezi celními orgány, provádět kontroly a opatření ke zmírnění rizika, posilovat kapacitu, podporovat meziodvětvovou spolupráci a sdílení informací mezi celními
a jinými orgány na úrovni členských států i EU a posílit spolupráci s obchodem a využít potenciál mezinárodní celní spolupráce. Ze zprávy vyplývá, že k dosažení cílů strategie pro
řízení rizik bylo zahájeno mnoho opatření, ale jejich pokrok je nevyrovnaný. Nejlepší výsledky byly dosaženy přímo v oblasti cel. Naopak odvětví spolupráce, kde je zapotřebí
spoluúčasti více subjektů, vykazují pomalejší dosahování pokroku. Nejsložitější jsou IT otázky, a to především z důvodu nedostatku finančních zdrojů, jak na úrovni EU, tak u
členských států. Komise ve zprávě vyjadřuje i nutnost zabývat se novými právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména ve vztahu k donucujícím orgánům. V této chvíli
však Komise nenavrhuje žádné změny hodnocené strategie ani akčního plánu.
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Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the Court of Auditors - Annual Accounts of the European Development Fund
2015 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému účetnímu dvoru - Roční účetní závěrka Evropského rozvojového fondu za rok 2015
Komise předložila roční účetní závěrky 8., 9. 10. a 11. Evropského rozvojového fondu za rok 2015, které byly sestaveny v souladu s hlavou IX. finančního nařízení pro 11. Evropský
rozvojový fond a s účetními zásadami, pravidly a metodami uvedenými v příloze k finančním výkazům. Účetní závěrky poskytují přehled o aktivech a pasivech Evropských
rozvojových fondů a o plnění rozpočtu a zároveň potvrzují spolehlivost těchto údajů. Komise na základě posouzení údajů účetních závěrek a po provedených kontrolách uvádí, že
účetní závěrky poskytují ve všech podstatných aspektech věrný a poctivý obraz finanční pozice Evropských rozvojových fondů.
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