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Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace a ruší
nařízení Rady (ES) č. 676/2007 a (ES) č. 1342/2008
Vypracování víceletých plánů pro populace mořských živočichů je zakotveno v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 o společné rybářské politice. Toto
nařízení mimo jiné nově upravuje povinnost vykládky. Předkládaný návrh reaguje na skutečnost, že populace žijící při dně v Severním moři se loví při smíšeném rybolovu, tj.
úlovek se vždy skládá z více druhů. Díky novým pravidlům vykládky by však plavidla lovící tyto populace byla nucena zcela ukončit rybolovnou činnost po vyčerpání kvóty pro
nejvíce ohrožený druh. Navrhovaný plán řízení proto zahrnuje všechny dotčené populace, což by mělo umožnit pružné určování celkového přípustného odlovu a současně lépe
zajistit možnost obnovy ohrožených populací.
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Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo
financování terorismu a směrnice 2009/101/ES
Předložený návrh stanoví řadu opatření s cílem lépe bojovat proti financování terorismu a zajistit větší transparentnost finančních transakcí a společností na základě preventivního
právního rámce, který je v Unii zaveden, a to tzv. čtvrtou směrnicí pro boj proti praní peněz. Návrh rovněž stanoví určité související změny příslušných pravidel práva obchodních
společností podle směrnice 2009/101/ES. Je konstatováno, že hrozba terorismu se zvýšila a rozšířila. Navrhovaná revize je rovněž v souladu s celosvětovým vývojem - př. požadavky
Rady bezpečnosti OSN, apod. Změny čtvrté směrnice pro boj proti praní peněz se zaměřují na následující záležitosti: určení platforem pro výměnu virtuálních měn jako povinných
osob, stanovení maximálních limitů pro transakce s určitými předplacenými nástroji, možnost finančních zpravodajských jednotek vyžádat si od kterékoli povinné osoby informace
o praní peněz a financování terorismu, možnost finančních zpravodajských jednotek a příslušných orgánů zjistit totožnost majitelů bankovních a platebních účtů, harmonizace
přístupu EU vůči vysoce rizikovým třetím zemím, lepší přístup k informacím o skutečných majitelích a objasnění řady stávajících ustanovení.
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Společný návrh rozhodnutí Rady o podpisu Rámcové dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a vládou Malajsie jménem Evropské unie
Vzájemné vztahy mezi EU a státy z regionu jihovýchodní Asie jsou v současné době upraveny dohodou o spolupráci z roku 1980. Rada proto v roce 2004 zplnomocnila Komisi ke
sjednání samostatných rámcových dohod o partnerství a spolupráci (DPS) s jednotlivými dotčenými státy. Jednání s Malajsií byla zahájena v únoru 2011 a uzavřena 12. prosince
2015. Obě strany dohodu parafovaly 6. dubna 2016. DPS obsahuje právní závazky mimojiné v oblasti lidských práv, nešíření zbraní, boje proti terorismu a migrace. Dále rozšiřuje
vzájemnou spolupráci v různých odvětvích, včetně obchodní spolupráce, která by měla vyústit v dohodu o volném obchodu. Dohodou se zřizuje smíšený výbor, který bude sledovat
vývoj vzájemných vztahů. Účelem předkládaného návrhu je zmocnění k podpisu vyjednané dohody.
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Společný návrh rozhodnutí Rady o uzavření Rámcové dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a vládou Malajsie jménem Evropské unie
Vzájemné vztahy mezi EU a státy z regionu jihovýchodní Asie jsou v současné době upraveny dohodou o spolupráci z roku 1980. Rada proto v roce 2004 zplnomocnila Komisi ke
sjednání samostatných rámcových dohod o partnerství a spolupráci (DPS) s jednotlivými dotčenými státy. Jednání s Malajsií byla zahájena v únoru 2011 a uzavřena 12. prosince
2015. Obě strany dohodu parafovaly 6. dubna 2016. DPS obsahuje právní závazky mimojiné v oblasti lidských práv, nešíření zbraní, boje proti terorismu a migrace. Dále rozšiřuje
vzájemnou spolupráci v různých odvětvích, včetně obchodní spolupráce, která by měla vyústit v dohodu o volném obchodu. Dohodou se zřizuje smíšený výbor, který bude sledovat
vývoj vzájemných vztahů. Účelem předkládaného návrhu je zmocnění k uzavření vyjednané dohody.
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Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o závazném každoročním snižování emisí skleníkových plynů členskými státy v období 2021–2030 pro potřeby
odolné energetické unie a za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 o mechanismu
monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací vztahujících se ke změně klimatu
V říjnu 2014 schválila Evropská rada rámec politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030, který stanoví závazek EU snížit domácí emise skleníkových plynů do roku 2030
alespoň o 40 % oproti roku 1990. Odvětví, na něž se vztahuje systém obchodování s emisemi, má snížit emise o 43 % oproti roku 2005 a odvětví, na něž se systém obchodování s
emisemi nevztahuje, o 30 % oproti roku 2005. Při stávajících uplatňovaných politikách se dostatečné snížení emisí skleníkových plynů neočekává, proto tento návrh stanoví
vnitrostátní cíle v souladu se snížením emisí v rámci celé EU v odvětvích mimo systém ETS do roku 2030 o 30 % v porovnání s rokem 2005. Návrh rovněž provádí závazky EU
podle Pařížské dohody o změně klimatu. Nařízení se vztahuje na emise skleníkových plynů z kategorií zdrojů podle IPCC zahrnujících energii, průmyslové procesy a použití
produktů, zemědělství a odpady stanovených podle nařízení (EU) č. 525/2013, s vyloučením emisí z činností uvedených v příloze I směrnice 2003/87/ES. Česká republika má dle
přílohy I návrhu snížit emise skleníkových plynů v roce 2030 oproti roku 2005 o 14 % (cíle členských států se nacházejí v rozmezí od 0 % do 40 % dle HDP na obyvatele).
Uvedené dokumenty souvisí: 11494/16, 11483/16, 11522/16 a 11333/16 - PROJEDNÁVAT SPOLEČNĚ.
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Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a
lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanismu
monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací vztahujících se ke změně klimatu
Cílem návrhu je určit, jak bude odvětví využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví (LULUCF) od roku 2021 začleněno do rámce politiky EU v oblasti klimatu. V současné
době ukládá omezení, pokud jde o to, jak musí EU a každý z jejích členských států zajistit, aby odvětví LULUCF neprodukovalo další emise, Kjótský protokol - ten však na konci
roku 2020 pozbude platnosti. Návrh vyjadřuje přesvědčení, že v rámci EU je nutno řízení odvětví LULUCF dále rozvíjet. Návrh stanoví závazky členských států týkající se LULUCF,
které zajišťují splnění závazku Unie v oblasti snižování emisí skleníkových plynů pro období od roku 2021 do roku 2030, a dále pravidla pro započítávání emisí a jejich pohlcování v
důsledku LULUCF a kontrolu dodržování těchto závazků ze strany členských států. Návrh stanoví, že každý členský stát má zajistit, aby emise nepřekračovaly pohlcení, počítáno
jako součet celkových emisí a pohlcení na jejich území v kategoriích započítávání využití půdy uvedených v článku 2 návrhu.
Uvedené dokumenty souvisí: 11494/16, 11483/16, 11522/16 a 11333/16 - PROJEDNÁVAT SPOLEČNĚ.
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Dokumenty informační povahy
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 692/2011 o evropské statistice cestovního ruchu
Zpráva se zabývá hodnocením statistik sestavených podle nařízení (EU) č. 692/2011 o evropské statistice cestovního ruchu a je vypracována podle článku 7 uvedeného nařízení.
Nařízení vytvořilo rámec pro rozvoj, tvorbu a šíření statistiky cestovního ruchu v EU. Ze zprávy vyplývá, že nařízení vedlo k rozšíření a zlepšení výstupních údajů ze statistiky
cestovního ruchu. Od roku 2012 se také výrazně zlepšila úplnost a včasnost poskytnutých údajů. Systém Evropské statistiky cestovního ruchu vytvořený dle výše uvedeného
nařízení je dle zprávy považován za fungující zdroj relevantních údajů pro různorodé subjekty.
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Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Současný stav a možné další kroky v případě neuplatňování vzájemnosti v oblasti vízové politiky s některými
třetími zeměmi (Sdělení navazující na sdělení z 12. dubna)
Předkládané sdělení navazuje na dubnové sdělení Komise, které shrnovalo situaci o naplňování požadavku vízové reciprocity ze strany třetích zemí vůči členským státům EU a
možné důsledky pozastavení osvobození od vízové povinnosti pro státní příslušníky dotčených třetích zemí, které požadavek vízové reciprocity vůči některým členským státům
nedodržují (vyžadují víza, ačkoli EU pro jejich státní příslušníky vízovou povinnost zrušila). V případě Bruneje bylo neuplatňování vzájemnosti vyřešeno. Ze strany Kanady ve vztahu
k Bulharsku a Rumunsku probíhá konstruktivní diskuse, konkrétní výsledky Komise očekává na summitu EU-Kanada v říjnu 2016. Ze strany USA ve vztahu k Bulharsku,
Chorvatsku, Kypru, Polsku a Rumunsku i přes intenzivnější kontakty od dubna nedošlo k žádnému pokroku. Komise v dubnovém sdělení také vyzvala Evropský parlament a Radu,
aby zaujaly k dané otázce stanovisko, nicméně tak nebylo dosud učiněno. Komise chce zajistit k této otázce jednotný postoj EU a koncem roku předloží zprávu o dalších dosažených
výsledcích.
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o hodnocení provádění rozhodnutí č. 406/2009/ES podle článku 14 uvedeného rozhodnutí
Cílem rozhodnutí č. 406/2009/ES o sdílení úsilí je snížení emisí skleníkových plynů v odvětví dopravy, budov, zemědělství, průmyslové malovýroby a odpadů. Rozhodnutí je součástí
klimaticko-energetického balíčku stanovícího cíle pro rok 2020. Dle článku 14 rozhodnutí Komise vypracuje hodnotící zprávu o provádění tohoto rozhodnutí a předloží ji EP a Radě
do 31. října 2016. Zpráva obsahuje kapitolu věnující se rozsahu a metodě hodnocení. V kapitole popisující provádění - aktuální stav je řečeno, že rozhodnutí je teprve v počáteční
fázi. V rámci výsledků hodnocení byly posuzovány relevance (cíle rozhodnutí jsou i nadále považovány za relevantní), efektivnost (lze shrnout, že emise, na které se rozhodnutí
vztahuje, meziročně klesají; je konstatováno, že EU stále může svůj cíl pro rok 2020 podle rozhodnutí splnit a že ke snížení emisí přispívají všechny členské státy), účinnost (je
konstatováno, že náklady a přínosy je obtížné vyčíslit; dále je uvedeno, že co se týče podávání zpráv, ještě stále existují možnosti, jak administrativní zátěž snížit), soudržnost,
přidaná hodnota EU a hospodářská soutěž. Závěrem je shrnuto, že rozhodnutí se nachází v počátečních fázích provádění. Nicméně bylo zjištěno, že rozhodnutí má přidanou
hodnotu díky opatřením EU.
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Ex-post hodnocení Evropského programu
monitorování Země (GMES) a jeho počátečních provozních činností (2011-2013)
Evropský program monitorování Země (GMES, od roku 2014 Copernicus) je stěžejním programem činností Evropské unie ve vesmíru podle článku 189 Smlouvy o fungování
Evropské unie. Předkládaná zpráva prezentuje hlavní zjištění ex post hodnocení programu a jeho počátečních provozních činností v období 2011-2013. V souladu s těmito
zjištěními se činnost Komise při aktuálním provádění návazného programu Copernicus zaměřuje na: zlepšení orientace základních služeb na uživatele; zvýšení využívání ze strany
uživatelů; zlepšení koordinace a součinnosti prostřednictvím užší spolupráce s členskými státy, regionálními orgány a ostatními zainteresovanými subjekty; zlepšení propojování
údajů a rozvoj navazujících odvětví včetně finanční podpory konkrétních aplikací.
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