1

Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké snemovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období
4. - 10. července 2016
Rada EU - kód dokumentu

Evropská komise
číslo vydaného dokumentu COM

Interinstitucionální Soubory dokumentu
kód dokumentu

Datum
Datum
Usnesení
vydání
doručení VEZ
dokumentu do PSP
ČR

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem zajištění výplat záloh ze souhrnného rozpočtu
Unie na rok 2017
Pro účely souhrnného rozpočtu Unie na rozpočtový rok 2017 návrh stanoví, aby se z Fondu solidarity Evropské unie uvolnila částka ve výši 50 000 000 EUR ke krytí prostředků na
závazky a prostředků na platby, které jsou určeny na výplaty záloh.
10763/16

COM(2016) 312 final

st10763.cs16.pdf (345 KB, 8. 7. 2016)

1. 7. 2016 8. 7. 2016

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti za účelem financování okamžitých rozpočtových opatření k řešení
probíhající migrační, uprchlické a bezpečnostní krize
Komise navrhuje uvolnit v roce 2017 prostředky z nástroje pružnosti ve výši 530,0 milionu EUR za účelem krytí prostředků na závazky v okruhu 3 (Bezpečnost a občanství). Z této
částky budou financována opatření zaměřená na řešení probíhající migrační, uprchlické a bezpečnostní krize. Konkrétní částky na jednotlivé rozpočtové roky budou schváleny v
rámci ročního rozpočtového procesu.
10764/16

COM(2016) 313 final

st10764.cs16.pdf (357 KB, 8. 7. 2016)

1. 7. 2016 8. 7. 2016

Návrh rozhodnutí Rady, kterým se stanoví víceletý rámec pro Agenturu Evropské unie pro základní práva na období 2018–2022
Cílem tohoto návrhu je stanovit víceletý rámec agentury pro lidská práva na období 2018–2022, jak je stanoveno v článku 5 nařízení (ES) č. 168/2007 o zřízení Agentury Evropské
unie pro základní práva. Platnost současného víceletého rámce (2013–2017) uplyne na konci roku 2017. Agentura má podle návrhu plnit své úkoly v těchto oblastech:
a) přístup ke spravedlnosti a oběti trestných činů;
b) rovnost a nediskriminace;
c) informační společnost, a zejména respektování soukromého života a ochrana osobních údajů;
d) justiční a policejní spolupráce;
e) migrace, hranice, azyl a integrace uprchlíků a migrantů;
f) rasismus, xenofobie a s nimi spojená nesnášenlivost;
g) práva dítěte;
h) integrace Romů a sociální začleňování.
Je třeba předchozí souhlas podle § 109i zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů.
10901/16

COM(2016) 442 final

2016/0204 (APP)

st10901.cs16.pdf (694 KB, 6. 7. 2016)

6. 7. 2016 6. 7. 2016
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Návrh rozhodnutí Rady o prozatímním provádění Komplexní dohody o hospodářské a obchodní spolupráci mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími
členskými státy na straně druhé
Návrh rozhodnutí Rady o prozatímním provádění Komplexní dohody o hospodářské a obchodní spolupráci mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy
na straně druhé je právní nástroj pro prozatímní provádění 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.
10969/16

COM(2016) 470 final

2016/0220 (NLE)

st10969.cs16.pdf (861 KB, 8. 7. 2016)
Přílohy:
st10969-ad01.cs16.pdf (2 MB, 8. 7. 2016)
st10969-ad02.cs16.pdf (477 KB, 8. 7. 2016)
st10969-ad03.cs16.pdf (1 MB, 8. 7. 2016)
st10969-ad04.cs16.pdf (1 MB, 8. 7. 2016)
st10969-ad05.cs16.pdf (1 MB, 8. 7. 2016)
st10969-ad06.cs16.pdf (776 KB, 8. 7. 2016)
st10969-ad07.cs16.pdf (1 MB, 8. 7. 2016)
st10969-ad08.cs16.pdf (254 KB, 8. 7. 2016)
st10969-ad09.cs16.pdf (500 KB, 8. 7. 2016)
st10969-ad10.cs16.pdf (648 KB, 8. 7. 2016)
st10969-ad11.cs16.pdf (1 MB, 8. 7. 2016)
st10969-ad12.cs16.pdf (2 MB, 8. 7. 2016)
st10969-ad13.cs16.pdf (244 KB, 8. 7. 2016)
st10969-ad14.cs16.pdf (884 KB, 8. 7. 2016)
st10969-ad15.cs16.pdf (1 MB, 8. 7. 2016)
st10969-ad16.cs16.pdf (1 MB, 8. 7. 2016)

6. 7. 2016 8. 7. 2016
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Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Komplexní dohody o hospodářské a obchodní spolupráci mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými
státy na straně druhé
Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Komplexní dohody o hospodářské a obchodní spolupráci mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé
je právní nástroj pro uzavření 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 opatření 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.
10970/16

COM(2016) 443 final

2016/0205 (NLE)

st10970.cs16.pdf (869 KB, 8. 7. 2016)
Přílohy:
st10970-ad01.cs16.pdf (2 MB, 8. 7. 2016)
st10970-ad02.cs16.pdf (481 KB, 8. 7. 2016)
st10970-ad03.cs16.pdf (1 MB, 8. 7. 2016)
st10970-ad04.cs16.pdf (1 MB, 8. 7. 2016)
st10970-ad05.cs16.pdf (1 MB, 8. 7. 2016)
st10970-ad06.cs16.pdf (780 KB, 8. 7. 2016)
st10970-ad07.cs16.pdf (1 MB, 8. 7. 2016)
st10970-ad08.cs16.pdf (254 KB, 8. 7. 2016)
st10970-ad09.cs16.pdf (506 KB, 8. 7. 2016)
st10970-ad10.cs16.pdf (652 KB, 8. 7. 2016)
st10970-ad11.cs16.pdf (1 MB, 8. 7. 2016)
st10970-ad12.cs16.pdf (2 MB, 8. 7. 2016)
st10970-ad13.cs16.pdf (537 KB, 8. 7. 2016)
st10970-ad14.cs16.pdf (888 KB, 8. 7. 2016)
st10970-ad15.cs16.pdf (1 MB, 8. 7. 2016)
st10970-ad16.cs16.pdf (1 MB, 8. 7. 2016)

6. 7. 2016 8. 7. 2016

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu (2015), kterým se mění příloha dohody o obchodování s civilními letadly obsahující seznam výrobků, jménem
Evropské unie
Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu (2015), kterým se mění příloha dohody o obchodování s civilními letadly obsahující seznam výrobků, jménem Evropské unie má do
přílohy dohody o obchodování s civilními letadly promítnout změny zavedené ve verzi harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží z roku 2007. Dohoda o
obchodování s civilními letadly odstraňuje dovozní cla na všechna letadla kromě vojenských, jakož i na ostatní výrobky, na něž se dohoda vztahuje, zejména motory civilních letadel
a jejich díly a součásti, veškeré komponenty a podsestavy civilních letadel a letové simulátory a jejich díly a součásti. Příloha dohody ATCA obsahuje seznam výrobků, jimž bude
přiznáno bezcelní zacházení nebo osvobození od cla. Výrobky uvedené v příloze jsou klasifikovány podle příslušných celních položek pro celní účely podle harmonizovaného
systému popisu a číselného označování zboží (dále jen „harmonizovaný systém“), který vypracovala Světová celní organizace. Od přijetí dohody ATCA byly přijaty různé verze
harmonizovaného systému a příloha dohody ATCA byla rovněž několikrát pozměněna za účelem promítnutí zavedených změn do této přílohy.
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11016/16

COM(2016) 440 final

2016/0202 (NLE)

6. 7. 2016 7. 7. 2016

st11016.cs16.pdf (388 KB, 7. 7. 2016)
Přílohy:
st11016-ad01.cs16.pdf (619 KB, 7. 7. 2016)

Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/72 a (EU) 2015/2072, pokud jde o některá rybolovná práva
Návrh upravuje nařízení Rady (EU) č. 2016/72, kterým se pro rok 2016 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v
některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací. Návrh, obecný název populace ryb v anglickém jazyce „spurdog/dogfish“, opravuje na „picked
dogfish“, který odpovídá latinskému názvu.
Dále návrh upravuje nařízení Rady (EU) 2015/2072, kterým se pro rok 2016 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři. Návrh
pozměňuje označení populací v rámci bezpečných biologických limitů. Populace šprota obecného v Botnickém zálivu a populace sledě obecného v Rižském zálivu je vyjmuta z
rámce bezpečných biologických limitů.
10936/16

COM(2016) 441 final

2016/0203 (NLE)

st10936.cs16.pdf (205 KB, 7. 7. 2016)
Přílohy:
st10936-ad01.cs16.pdf (553 KB, 7. 7. 2016)

6. 7. 2016 7. 7. 2016

Návrh nařízení Rady o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o mezinárodních únosech dětí
(přepracované znění)
Návrh nařízení Rady o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o mezinárodních únosech dětí (přepracované
znění) přepracovává a nahrazuje nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech
rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000 (dále jen „nařízení Brusel IIa“). Nařízení Brusel IIa se zabývá soudní spoluprací v rodinných záležitostech v EU,
vztahuje se na věci manželské a věci rodičovské odpovědnosti. Konkrétně obsahuje pravidla pro určování příslušnosti ve věci rozvodu, rozluky, prohlášení manželství za neplatné a
pro spory týkající se rodičovské zodpovědnosti s mezinárodním prvkem. Dále obsahuje pravidla pro uznávání veřejných listin z jiných členských států EU a pro výkon rozhodnutí
vydaných v jiných členských státech. V některých bodech však není stávající znění nařízení dostatečně jasné či úplné. Zde se jedná především o řízení o navrácení dítěte a
spolupráci mezi ústředními orgány ve věcech rodičovské zodpovědnosti. Stávající postupy jsou v současné době používány tak, že to pro dotčené subjekty často znamená velké
prodlevy a nadměrnou administrativní a finanční zátěž. Vzhledem k výše uvedenému má tedy být nařízení Brusel IIa nahrazeno novým zněním.
10767/16

COM(2016) 411 final

2016/0190 (CNS)

st10767.cs16.pdf (1 MB, 6. 7. 2016)
Přílohy:
st10767-ad02.cs16.pdf (425 KB, 6. 7. 2016)

30. 6. 2016 6. 7. 2016

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1030/2002, kterým se stanoví jednotný vzor povolení k pobytu pro státní
příslušníky třetích zemí
Překládaným návrhem nařízení se mění jednotný vzor povolení k pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem lepšího zabezpečení, a tím předcházení padělání. Stejně jako
doposud se bude jednat o jednotný vzor, který členské státy budou moci doplnit o volitelné bezpečnostní prvky. Návrh vymezuje šestiměsíční přechodné období, během něhož
členské státy mohou používat stará povolení k pobytu.
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10904/16

COM(2016) 434 final

2016/0198 (COD)

4. 7. 2016 5. 7. 2016

st10904.cs16.pdf (225 KB, 5. 7. 2016)
Přílohy:
st10904-co01.cs16.pdf (195 KB, 13. 7. 2016)
st10904-ad01.cs16.pdf (1 MB, 5. 7. 2016)
st10904-ad01co01.cs16.pdf (197 KB, 13. 7. 2016)

Proposal for a Council Decision on the signing, on behalf of the European Union, of the Agreement between the European Union and the Government of Canada
regarding the application of their competition laws - Návrh rozhodnutí Rady o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a vládou Kanady o používání jejich právních
předpisů o hospodářské soutěži
Návrh rozhodnutí Rady o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a vládou Kanady o používání jejich právních předpisů o hospodářské soutěži má za cíl zlepšení spolupráce mezi
Evropskou komisí a kanadským orgánem na ochranu hospodářské soutěže, pokud se jedná o výměnu informací, které příslušné orgány nashromáždily během svých šetření.
Stávající dohoda o spolupráci s Kanadou je z června 1999 a v té době nebyla výměna informací mezi stranami považována za nezbytnou. V současnosti je však právě nemožnost
vyměňovat si informace považována za hlavní překážku účinné spolupráce. Uzavřením navrhované dohody by se měla správní spolupráce mezi Evropskou komisí a kanadským
orgánem na ochranu hospodářské soutěže zlepšit a porušení pravidel hospodářské soutěže by měla být lépe odhalována a sankcionována. Navrhovaná dohoda by se týkala pouze
případů, kterými se zabývala Evropská komise, prosazování právních předpisů členskými státy se netýká.
10819/16

COM(2016) 421 final

2016/0194 (NLE)

st10819.en16.pdf (295 KB, 5. 7. 2016)
Přílohy:
st10819-ad01.en16.pdf (405 KB, 5. 7. 2016)

5. 7. 2016 5. 7. 2016

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Kanady o používání jejich právních předpisů o hospodářské soutěži
Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Kanady o používání jejich právních předpisů o hospodářské soutěži má za cíl zlepšení spolupráce mezi
Evropskou komisí a kanadským orgánem na ochranu hospodářské soutěže, pokud se jedná o výměnu informací, které příslušné orgány nashromáždily během svých šetření.
Stávající dohoda o spolupráci s Kanadou je z června 1999 a v té době nebyla výměna informací mezi stranami považována za nezbytnou. V současnosti je však právě nemožnost
vyměňovat si informace považována za hlavní překážku účinné spolupráce. Uzavřením navrhované dohody by se měla správní spolupráce mezi Evropskou komisí a kanadským
orgánem na ochranu hospodářské soutěže zlepšit a porušení pravidel hospodářské soutěže by měla být lépe odhalována a sankcionována. Navrhovaná dohoda by se týkala pouze
případů, kterými se zabývala Evropská komise, prosazování právních předpisů členskými státy se netýká.
10821/16

COM(2016) 423 final

2016/0195 (NLE)

st10821.cs16.pdf (389 KB, 5. 7. 2016)
Přílohy:
st10821-ad01.cs16.pdf (488 KB, 6. 7. 2016)

5. 7. 2016 5. 7. 2016

Dokumenty informační povahy
Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru Výroční zpráva za rok 2015 o řízení a výkonnosti rozpočtu EU
Komise předložila výroční zprávu za rok 2015 o řízení a výkonnosti rozpočtu EU, která poskytuje komplexní přehled toho, jak rozpočet EU podporuje politické priority Unie a jakou
úlohu Komise sehrává při podpoře kultury dosahování výkonů a při zajišťování a prosazování nejvyšších standardů rozpočtového řízení. Zpráva pojednává o plnění a hodnocení
výsledků a je důležitou součástí příspěvku Komise k ročnímu procesu udělování rozpočtového absolutoria.
11053/16

COM(2016) 446 final

st11053.cs16.pdf (1 MB, 8. 7. 2016)

7. 7. 2016 8. 7. 2016
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Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Hodnocení provádění rámce EU pro
vnitrostátní strategie integrace Romů a doporučení Rady o účinných opatřeních v oblasti integrace Romů v členských státech – 2016
Podle rámce EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů do roku 2020 se členské státy zavázaly vypracovat, provádět a monitorovat strategie na základě komplexního přístupu
založeného na důkazech. Komise jejich provádění vyhodnocuje a každoročně podává Evropskému parlamentu a Radě zprávu. Rámec EU byl posílen doporučením Rady o účinných
opatřeních v oblasti integrace Romů. Doporučení rozšířilo rámec na další oblasti a členské státy v něm byly vyzvány, aby Komisi každý rok oznámily opatření přijatá v souladu s
doporučením a informovaly ji o pokroku dosaženém při provádění strategií.
Toto sdělení obsahuje celkové závěry týkající se pokroku při provádění rámce EU. Poprvé hodnotí rovněž opatření v oblasti integrace Romů zavedená podle doporučení Rady.
Připojený pracovní dokument útvarů Komise předkládá hodnocení jednotlivých zemí a vyzdvihuje příklady postupů v různých tematických oblastech. Na podporu předkládání zpráv
členskými státy byla vypracována podrobná šablona pro podávání zpráv. Některé členské státy (Francie, Německo, Slovinsko) se rozhodly pro předkládání jiných zpráv, zatímco
jiné (Dánsko, Lucembursko, Nizozemsko) zprávu o svých opatřeních nepodaly.
10800/16
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Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu Shrnutí výročních zpráv o provádění operačních programů spolufinancovaných z Fondu evropské pomoci
nejchudším osobám v roce 2014
Ustanovení upravující sledování toho, jak jsou prostředky z fondu používány, stanoví, že členské státy musí každoročně zaslat zprávu o provádění operačního programu Komisi do
30. června následujícího kalendářního roku. Komise vyhodnotí zprávy o provádění a popřípadě vyzve dotčený členský stát, aby provedl změny. Komise je také povinna předložit v
přiměřené lhůtě souhrn zpráv předložených členskými státy Evropskému parlamentu a Radě. Tento souhrn podává informace obsažené ve zprávách o provádění za rok 2014 ve
formě, ve které je Komise přijala. Podává celkový přehled vývoje týkajícího se FEAD na úrovni EU a předkládá informace poskytnuté členskými státy, přičemž sleduje strukturu
zpráv. Hodnoty vykazované jako společné ukazatele lze najít v příloze.
10859/16
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru o uplatňování právního rámce pro výrobky v hotovém balení:
směrnice 75/107/EHS, 76/211/EHS a 2007/45/ES
Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru o uplatňování právního rámce pro výrobky v hotovém balení: směrnice
75/107/EHS, 76/211/EHS a 2007/45/ES je vypracována podle čl. 9 odst. 1 směrnice 2007/45/ES o jmenovitých množstvích výrobků v hotovém balení, která členským státům
zakazuje regulovat velikost balení/láhví do 10 l nebo 10 kg a stanoví povinné velikosti EU pro vína a lihoviny, přičemž se vztahuje na všechny výrobky v hotovém balení. Podle
uvedeného ustanovení je Komise povinna předložit Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru zprávu o uplatňování a dopadech uvedené
směrnice. Tato směrnice velmi úzce souvisí se směrnicí 75/107/EHS, která se týká odměrných obalových lahví pro (alkoholické) nápoje a se směrnicí 76/211/EHS, jež se týká
množství vyznačených na výrobcích v hotovém balení, které jsou vyráběny bez přítomnosti spotřebitele, proto se Komise rozhodla provést jejich hodnocení v rámci programu pro
účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT) jako balíčku. Ve zprávě jsou obsaženy závěry o tom, že všechny členské státy výše uvedené směrnice ve svých právních řádech
provedly v plném rozsahu. Rozdíly ve vnitrostátních právních řádech se týkají správních a výrobních kontrolních procesů, jež nevedou k rozdílným výsledkům, pokud jde o
harmonizované výrobky uváděné na trh. Komise ve zprávě uvádí, že směrnice plní svůj účel a nevyžadují zásadní reformu.
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2015
Podle článku 27 nařízení (EU) č. 375/2014 musí Komise Evropskému parlamentu a Radě předkládat výroční zprávy, které zkoumají pokrok dosažený při provádění nařízení. Tato
výroční zpráva tedy podává přehled o hlavních činnostech a úspěších, jichž bylo při provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU dosaženo v roce 2015, který byl velmi
důležitým rokem pro zahájení iniciativy a mapování dalších kroků při jejím provádění.
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COM(2016) 436 final

st10865.cs16.pdf (851 KB, 4. 7. 2016)

1. 7. 2016 4. 7. 2016

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o Záručním fondu pro vnější vztahy a jeho řízení v roce 2015
Komise předložila zprávu o Záručním fondu pro vnější vztahy (dále jen „fond“), ze kterého se mají vyplácet platby věřitelům Unie v případech, kdy jsou příjemci úvěrů
poskytnutých nebo zaručených Evropskou unií v prodlení se splácením. Celková výše finančních prostředků ke konci roku 2015 ve fondu činila 2 343 091 110,14 EUR a jeho účetní
hodnota v roce 2015 vzrostla přibližně o 205 milionů EUR.
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