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Návrh nařízení Rady, kterým se pro rok 2017 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři
Rybolovná práva členských států pro obchodně nejvýznamnější populace ryb v Baltském moři se stanovují zvláštním nařízením od roku 2006. Cílem předkládaného návrhu je
stanovit tato práva pro rok 2017, a to v souladu s nařízením (EU) č. 1380/2013 o společné rybářské politice a s ohledem na změny zavedené nařízením (EU) 2015/812, kterým byl
zrušen systém intenzity rybolovu v Baltském moři.
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Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na žádost Finska – EGF/2016/001
FI/Microsoft
Dne 11. března 2016 podalo Finsko žádost o finanční příspěvek z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci v souvislosti s propouštěním ve společnosti Microsoft a u osmi
dodavatelů a výrobců, kteří jsou odběrateli této společnosti. V období 11. září 2015 - 11. ledna 2016 bylo z těchto firem propuštěno 2 035 pracovníků. Na základě posouzení žádosti
Komise navrhuje schválit příspěvek z fondu ve výši 5 364 000 EUR.
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Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1920/2006, pokud jde o výměnu informací, systém včasného varování a postup
hodnocení rizika nových psychoaktivních látek
Počet nových psychoaktivních látek zařazených do systému včasného varování EU přesáhl v roce 2015 číslo 560, přičemž 70 % z těchto látek bylo zjištěno v posledních pěti letech.
Komise na tento vývoj reagovala v roce 2013 předložením balíčku dvou legislativních návrhů: návrhu nařízení o nových psychoaktivních látkách (COM(2013) 619 final) a návrhu
směrnice, kterou se mění rámcové rozhodnutí 2004/757/SVV, kterým se stanoví minimální ustanovení týkající se znaků skutkových podstat trestných činů a sankcí v oblasti
nedovoleného obchodu s drogami, pokud jde o definici drogy (COM(2013) 618 final). Během jejich projednávání v Radě však členské státy zpochybnily právní základ navrhovaného
nařízení. Výbor stálých zástupců (COREPER) následně dne 6. dubna 2016 podpořil změny návrhu směrnice, která má zejména obsahovat definici nové psychoaktivní látky a
ustanovení o rychlém rozhodování na úrovni EU v zájmu plošné kriminalizace nových psychoaktivních látek. Vyzval rovněž Komisi, aby předložila návrh na změnu nařízení (ES) č.
1920/2006 o Evropském monitorovacím centru pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA). Cílem předkládaného návrhu je začlenit do uvedeného nařízení ustanovení o systému
včasného varování a postupu hodnocení rizika, která byla součástí návrhu nařízení o nových psychoaktivních látkách z roku 2013 (tento návrh bude pravděpodobně v roce 2017
stažen). Tato ustanovení zahrnují zejména: rozšíření úkolů EMCDDA o výměnu informací, systém včasného varování a hodnocení rizika nových psychoaktivních látek; vymezení
úlohy členských států, EMCDDA a Europolu v procesu výměny informací a v systému včasného varování; stanovení obsahu a postupu vypracování a předložení úvodní zprávy o
nové psychoaktivní látce ze strany EMCDDA, včetně účasti Europolu, Evropské agentury pro léčivé přípravky, Evropské agentury pro chemické látky a Evropského úřadu pro
bezpečnost potravin; oprávnění Komise požádat EMCDDA o posouzení rizika určité nové psychoaktivní látky a stanovení postupů hodnocení rizika.
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Proposal for a Council Decision on subjecting the new psychoactive substance methyl 2-[[1-(cyclohexylmethyl)-1H-indole-3-carbonyl]amio]-3,3-dimethylbutanoate (MDMB-CHMICA) to control measures (Návrh rozhodnutí Rady o podrobení nové psychoaktivní látky methyl 2-[[1-(cyklohexylmethy)-1H-indol-3-karbonyl]amino]-3,3-dimethylbutanat (MDMB-CHMICA) kontrolním opatřením)
Rozhodnutí 2005/387/SVV o výměně informací, hodnocení rizika a kontrole nových psychoaktivních látek upravuje postup pro podrobení nové psychoaktivní látky kontrolním
opatřením v Unii. Na základě zprávy vydané 15. dubna 2016 Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) ve spolupráci s Europolem požádala
Rada o zhodnocení rizik spojených s užíváním a výrobou nové psychoaktivní látky MDMB-CHMICA a obchodem s ní. Tato látka patří do skupiny syntetických kanabinoidů a na trhu
EU je přinejmeším od srpna 2014. Prozatím byla zjištěna ve 23 členských státech. Vysoká účinnost MDMB-CHMICA a variabilita množství obsaženého v povolených produktech s
psychoaktivními účinky zakládá vysoké riziko akutní toxicity. Osm členských států oznámilo celkem 28 úmrtí a 25 případů akutní intoxikace v souvislosti s touto látkou. S ohledem
na tato zjištění Komise navrhuje podrobit MDMB-CHMICA kontrolním opatřením napříč Unií.
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Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve skupině odborníků pro Evropskou dohodu o práci osádek vozidel v mezinárodní
silniční dopravě (AETR) Evropské hospodářské komise OSN
Smluvními stranami Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR) je 51 evropských a asijských zemí včetně všech členských států EU. Dohoda
sjednocuje pravidla pro dobu řízení a odpočinku a zahrnuje rovněž technické specifikace tachografu. Tyto specifikace byly původně (2006) přijaty v rámci práva EU a na
základě ujednání smluvních stran bylo následně rozhodnuto, že se automaticky vztahují na všechny smluvní strany dohody AETR. S ohledem na další vývoj specifikací na úrovni EU
se však ukázalo, že automatické uplatňování unijních specifikací na mimounijní smluvní strany není účelné. Na příštím zasedání skupiny odborníků pro AETR a Podvýboru pro
silniční dopravu EHK OSN, které se bude konat 24. a 25. října 2016 by členské státy měly společně v zájmu Unie podpořit: zrušení "automatické" platnosti specifikací tachografu v
EU pro všechny smluvní strany; změnu dohody za účelem umožnění přistoupení organizací regionální integrace (EU); vložení odkazu na nařízení (EU) č. 165/2014 o technických
specifikacích pro nový inteligentní tachograf a nové technické přílohy o specifikacích; uložení povinnosti elektronické výměny informací o kartách řidiče.
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Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Mezinárodní námořní organizaci během 70. zasedání Výboru pro ochranu mořského
prostředí a 97. zasedání Výboru pro námořní bezpečnost ohledně přijetí změn přílohy VI úmluvy MARPOL, pravidel II-1 úmluvy SOLAS, pravidel III/1.4, III/30 a
III/37 úmluvy SOLAS, pravidel II-2/1 a II-2/10 úmluvy SOLAS, pravidla II-1/3-12 úmluvy SOLAS, úmluvy a předpisu o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby
námořníků (STCW), předpisu o systémech protipožární bezpečnosti a předpisu o programu rozšířených inspekcí z roku 2011
Tento návrh stanovuje postoj, který má Unie zaujmout na 70. zasedání Výboru pro ochranu mořského prostředí (MEPC 70) Mezinárodní námořní organizace (IMO) ve dnech 24. 28. října 2016 a na 97. zasedání Výboru pro námořní bezpečnost (MSC 97) Mezinárodní námořní organizace ve dnech 21. - 25. listopadu 2016. Na těchto zasedáních mají být
přijaty následující změny, předjednané výše uvedenými výbory IMO: změny Mezinárodní úmluvy o zabránění znečišťování z lodí (MARPOL) týkající se zřízení povinného
celosvětového systému shromažďování údajů; změny vybraných (technických, havarijních, protipožárních, bezpečnostních) pravidel Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti lidského
života na moři (SOLAS); změny v úmluvě a předpisu o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků (STCW) týkající se zvláštního výcviku pro osobní lodě; změny v
předpisu pro systémy protipožární bezpečnosti; změny v předpisu o programu rozšířených inspekcí (ESP). Ačkoli Unie není členem IMO ani smluvní stranou uvedených úmluv a
předpisů, jsou ustanovení těchto nástrojů začleněna do právních předpisů EU. Komise proto navrhuje zmocnit členské státy, které jsou členy IMO, aby v zájmu Unie podpořily
navrhované změny.
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Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku kulturního dědictví
Kulturní dědictví je jednou z priorit pracovního plánu Rady pro kulturu na období 2015-2018. Mezi hlavní problémy v této oblasti patří: snižování veřejných rozpočtů, klesající
účast na tradičních kulturních aktivitách, zvyšující se tlak prostředí na památky, důsledky digitalizace nebo nelegální obchodování s kulturními artefakty. Na základě doporučení
Rady a Evropského parlamentu proto Komise navrhuje stanovit rok 2018 Evropským rokem kulturního dědictví. Hlavním cílem tohoto projektu je zvýšit informovanost o
problémech a příležitostech a zdůraznit roli EU v rámci podpory společných řešení. Evropský rok kulturního dědictví by měl: podpořit význam role kulturního dědictví v rámci
kulturní rozmanitosti a mezikulturního dialogu a ukázat možnosti jeho zachování, ochrany a zpřístupnění (podpora návštěvnosti a vzdělávání); zvýšit hospodářský a politický přínos
evropského kulturního dědictví využitím jeho ekonomického potenciálu (podpora kulturních a kreativních odvětví, propagace udržitelného cestovního ruchu, vytváření
dlouhodobých pracovních míst na místní úrovni); podpořit kulturní dědictví jako součást mezinárodních vztahů EU (sdílení znalostí, ochrana kulturního dědictví v oblastech
konfliktů).
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