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Návrh rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Dohody mezi Evropskou unií a Lichtenštejnským knížectvím o doplňkových pravidlech týkajících se
nástroje pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz jako součásti Fondu pro vnitřní bezpečnost na období 2014–2020
Lichtenštejnsko se jako země přidružená k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis účastní nástroje pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz, který je
součástí Fondu pro vnitřní bezpečnost. Nařízení (EU) č. 515/2014, kterým byl tento nástroj zřízen, stanoví povinnost uzavřít s přidruženými zeměmi dohody upravující finanční
příspěvky a doplňková pravidla nezbytná pro takovou účast, včetně ustanovení na zajištění ochrany finančních zájmů Unie a pravomoci auditu Účetního dvora. To je předmětem
předkládaného návrhu. Příspěvek Lichtenštejnska za období 2016-2018 je stanoven na 218 815 EUR ročně.
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Návrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropskou unií a Lichtenštejnským knížectvím o doplňkových
pravidlech týkajících se nástroje pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz jako součásti Fondu pro vnitřní bezpečnost na období 2014–2020
Lichtenštejnsko se jako země přidružená k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis účastní nástroje pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz, který je
součástí Fondu pro vnitřní bezpečnost. Nařízení (EU) č. 515/2014, kterým byl tento nástroj zřízen, stanoví povinnost uzavřít s přidruženými zeměmi dohody upravující finanční
příspěvky a doplňková pravidla nezbytná pro takovou účast, včetně ustanovení na zajištění ochrany finančních zájmů Unie a pravomoci auditu Účetního dvora. To je předmětem
předkládaného návrhu. Příspěvek Lichtenštejnska za období 2016-2018 je stanoven na 218 815 EUR ročně.
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Návrh rozhodnutí Rady, kterým se stanoví postoj, který má Unie přijmout, pokud jde o změny příloh k Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě
nebezpečných věcí (ADR) a nařízení v příloze Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)
Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí a Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách upravují
tuto přepravu mezi členskými státy Evropské hospodářské komise OSN, které jsou zároveň smluvními stranami uvedených dohod. To se týká všech (silniční přeprava), resp. 13
(lodní přeprava) členských států. EU používá předpisy uvedených dohod od 1. ledna 1997, resp. 1. ledna 2009. Cílem předkládaného návrhu je přimout změny dohod týkající se
technických norem a jednotných technických předpisů, které by měly vstoupit v platnost 1. ledna 2017.
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Společný návrh nařízení Rady o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 329/2007
V reakci na programy KLDR v oblasti jaderných zbraní, jiných zbraní hromadného ničení a balistických raket bylo od roku 2006 přijato několik rezolucí Rady bezpečnosti OSN
zavádějících vůči KLDR omezující opatření. Tyto sankce byly spolu s dalšími autonomními opatřeními EU zahrnuty do rozhodnutí 2013/183/SZBP a nařízení (ES) č. 329/2007. Oba
tyto nástroje byly naposled novelizovány na jaře roku 2016 v návaznosti na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2270 (2016). Vzhledem k pokračování činností KLDR v rámci
uvedených programů se Rada rozhodla omezující opatření dále rozšířit, konkrétně: doplnit zákaz dovozu luxusního zboží a ropných produktů; uložit rozsáhlé zákazy vztahující se na
převody finančních prostředků a na určité investice; a rozšířit zákaz poskytování veřejné finanční podpory KLDR. Rozhodnutí 2013/183/SZBP bylo za tím účelem nahrazeno
rozhodnutím (SZBP) 2016/849 a nařízení (ES) č. 329/2007 znovu změněno. Vzhledem k rozsahu provedených změn a různým opatřením, která již byla v souvislosti s KLDR přijata,
navrhuje Komise sloučit všechna opatření do nového nařízení, kterým se zruší a nahradí nařízení (ES) č. 329/2007.
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Dokumenty informační povahy
Zpráva Komise o využívání smluvních zaměstnanců v roce 2014
Každoroční předkládání zprávy o využívání smluvních zaměstnanců ve všech evropských orgánech a agenturách ukládá Komisi pracovní řád ostatních zaměstnanců EU. Zpráva
poskytuje podrobný přehled o smluvních zaměstnancích za období do 31. prosince 2014. K tomuto datu dosáhl celkový počet smluvních zaměstnanců ve všech orgánech a
agenturách 11 100, z čehož 6 440 tvoří zaměstnanci Komise. Zpráva podává statistický přehled rozdělení zaměstnanců podle funkční skupiny, pohlaví i státní příslušnosti. Pokud
jde o zaměstnance z ČR, v Komisi jich v roce 2014 působilo 40, v ostatních orgánech 16 a v agenturách 23.
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Pokrok členských států při dosahování nákladově optimálních úrovní minimálních požadavků na energetickou
náročnost
Předkládaná zpráva je založena na směrnici 2010/31/EU o energetické náročnosti budov. Hodnotí pokrok členských států při dosahování nákladově optimálních úrovní minimálních
požadavků na energetickou náročnost nových a stávajících budov s využitím mechanismu referenčních hodnot zřízeného podle uvedené směrnice. Nákladově optimální úroveň je
energetická náročnost, která vede k nejnižším nákladům v průběhu odhadovaného životního cyklu budovy. Výpočty nákladově optimální úrovně předložily všechny členské státy s
výjimkou Řecka. Rozdíl mezi nákladově optimálními úrovněmi a požadavky stavebního zákona by neměl překročit 15%, pokud pro tuto skutečnost neexistuje odůvodnění.
Mimimální požadavky na energetickou náročnost v rámci 15% hranice stanovila zhruba polovina členských států. V případě nových budov to je 13 případů (z 27 výpočtů), u
stávajících budov a větších renovací 9 případů (z 19 výpočtů) a u vybraných prvků budov (nikoli však všech požadovaných) 11 případů (z 22 výpočtů). Ze zprávy vyplývá, že v
případě ČR jsou minimální požadavky stanoveny pouze pro vybrané prvky budov, a to v požadovaných mezích.
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