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Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2019/124, pokud jde o některá rybolovná práva
Cílem předkládaného návrhu je provést dvě změny nařízení (EU) 2019/124, konkrétně 1) upravit omezení celkového přípustného odlovu (TAC) pro smačky rodu Ammodytes na
základě nejnovějšího vědeckého doporučení Mezinárodní rady pro průzkum moří (ICES) z 22. února 2019 a 2) provést v právu Unie opatření na zachování mečouna obecného
a tropických tuňáků přijatá Komisí pro rybolov v západním a středním Tichém oceánu (WCPFC).
6765/19

COM(2019) 123 final

2019/0123(NLE)

st06765.cs19.pdf (467 KB, 6. 3. 2019)
Přílohy:
st06765-co01.cs19.pdf (281 KB, 6. 3. 2019)
st06765-ad01.cs19.pdf (465 KB, 6. 3. 2019)

5. 3. 2019 6. 3. 2019

Návrh rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států
Za účelem koordinace fiskálních, makroekonomických a strukturálních politik členských států vypracovává Komise každoročně hlavní směry politik zaměstnanosti, které jsou
součástí integrovaných hlavních směrů pro provádění strategie Evropa 2020. Jejich cílem je poskytnout vodítka pro provádění politik v členských státech a v Unii. Na základě
posouzení vývoje trhů práce a sociální situace od doby přijetí hlavních směrů politik zaměstnanosti pro rok 2018 není třeba tyto směry aktualizovat. Pro rok 2019 by tak měly
zůstat v platnosti hlavní směry politik zaměstnanosti stanovené v rozhodnutí (EU) 2018/1215, aby byla zajištěna stabilita a dostatek času pro jejich provádění.
7015/19

COM(2019) 151 final

2019/0056(NLE)

st07015.cs19.pdf (429 KB, 4. 3. 2019)

1. 3. 2019 4. 3. 2019

Návrh rozhodnutí Rady o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a Bosnou a Hercegovinou o činnostech prováděných Evropskou agenturou pro pohraniční a
pobřežní stráž v Bosně a Hercegovině jménem Unie
Nařízení (EU) 2016/1624 o Evropské pohraniční a pobřežní stráži stanoví, že v případech, kdy je plánováno nasazení jednotek ve třetí zemi při činnostech, při nichž budou mít
příslušníci těchto jednotek výkonné pravomoci, nebo v případech, kdy to jiné činnosti ve třetích zemích vyžadují, uzavře Unie s dotčenou třetí zemí dohodu o postavení jednotek.
Dne 16. října 2017 zmocnila Rada Komisi k zahájení jednání s Bosnou a Hercegovinou o dohodě o postavení jednotek při činnostech prováděných Evropskou agenturou pro
pohraniční a pobřežní stráž v Bosně a Hercegovině. Jednání byla zahájena 9. července 2018, pokračovala 10. října 2018 a byla úspěšně ukončena parafováním dohody oběma
stranami. Cílem předkládaných návrhů je schválit podpis a uzavření vyjednané dohody jménem Unie.
7035/19

COM(2019) 107 final

2019/0057(NLE)

st07035.cs19.pdf (524 KB, 4. 3. 2019)
Přílohy:
st07035-ad01.cs19.pdf (513 KB, 4. 3. 2019)

1. 3. 2019 4. 3. 2019

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Bosnou a Hercegovinou o činnostech prováděných Evropskou agenturou pro pohraniční a
pobřežní stráž v Bosně a Hercegovině
7036/19

COM(2019) 110 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2019/0060(NLE)

st07036.cs19.pdf (524 KB, 4. 3. 2019)
Přílohy:
st07036-ad01.cs19.pdf (510 KB, 4. 3. 2019)

1. 3. 2019 4. 3. 2019
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Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany Unie
Cílem předkládaného technického návrhu je změnit rozpočtová ustanovení rozhodnutí č. 1313/2013/EU tak, aby bylo zajištěno financování mechanismu civilní ochrany Unie podle
nového víceletého finančního rámce na období 2021-2027. Finanční krytí pro toto období je stanoveno na 1 400 000 000 EUR v běžných cenách. Navrhovaná změna je v souladu s
návrhem víceletého finančního rámce. Měla by vstoupit v platnost dne 1. ledna 2021 a zohledňuje vystoupení Spojeného království z EU.
7271/19

COM(2019) 125 final

2019/0070(COD)

st07271.cs19.pdf (853 KB, 8. 3. 2019)

8. 3. 2019 8. 3. 2019

Společný návrh nařízení Rady o omezujících opatřeních pro předcházení kybernetickým útokům, které ohrožují EU nebo její členské státy, a reakci na ně
V návaznosti na závěry Evropské rady ze dne 18. října 2018, v nichž se vyzývá k tomu, že by měla pokročit práce zaměřená na schopnost odrazovat od kybernetických útoků a
reagovat na ně prostřednictvím omezujících opatření EU, přijala Rada rozhodnutí (SZBP) o omezujících opatřeních proti počítačovým útokům ohrožujícím Unii a její členské státy.
Toto rozhodnutí stanoví rámec pro cílená omezující opatření pro předcházení kybernetickým útokům s významným dopadem, které ohrožují integritu a bezpečnost EU, jejích
členských států a jejich občanů, a reakci na ně. Seznam osob, subjektů a orgánů, vůči nimž jsou tato opatření namířena, je uveden v příloze rozhodnutí. Cílem předkládaného
návrhu je zajistit provedení tohoto rozhodnutí.
Jedná se o dokument kategorie Limité, který je vyhrazen pro osobní potřebu těch, jimž je určen. Nelze jej dále šířit ani zveřejňovat jeho obsah.
7301/19

JOIN(2019) 3 final

2019/0077(NLE)

st07301.cs19.pdf (501 KB, 8. 3. 2019)
Přílohy:
st07301-ad01.cs19.pdf (419 KB, 8. 3. 2019)

8. 3. 2019 8. 3. 2019

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat na Světové radiokomunikační konferenci (WRC-19) Mezinárodní telekomunikační
unie (ITU) v roce 2019
Předkládaný návrh se týká postoje Unie k zamýšlenému přijetím změn Radiokomunikačního řádu Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) na Světové radiokomunikační konferenci
2019, která se bude konat ve dnech 28. října - 22. listopadu 2019. Účelem těchto změn je přizpůsobit přidělení radiového spektra pro různé typy sítí v reakci na technologický
pokrok a změny poptávky.
Jedná se o dokument kategorie Limité, který je vyhrazen pro osobní potřebu těch, jimž je určen. Nelze jej dále šířit ani zveřejňovat jeho obsah.
7055/19

COM(2019) 117 final

2019/0065(NLE)

st07055.cs19.pdf (559 KB, 4. 3. 2019)
Přílohy:
st07055-ad01.cs19.pdf (495 KB, 4. 3. 2019)

4. 3. 2019 4. 3. 2019

Dokumenty informační povahy
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi podle nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2018/196 ze dne 7. února 2018 o dodatečném clu na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických
Nařízení (EU) 2018/196 o dodatečném clu na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických svěřuje Komisi pravomoc přijímat akty v přenesené
pravomoci, zejména pokud jde o výpočet úrovně zrušení nebo zmenšení výhod, úpravy příloh I a II a změnu sazby dodatečného dovozního cla. Nařízení je kodifikací nařízení (ES) č.
673/2015. Pravomoc je Komisi svěřena na dobu pěti let od 20. února 2014. Nové nařízení vstoupilo v platnost dne 8. března 2018 a dosud podle něj žádný akt v přenesené
pravomoci přijat nebyl. Podle předchozího nařízení přijala Komise ode dne svěření pravomoci čtyři akty v přenesené pravomoci s cílem přesně upravit roční úroveň dodatečného
dovozního cla podle skutečné částky zrušení a zmenšení výhod.
7189/19

COM(2019) 118 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st07189.cs19.pdf (423 KB, 6. 3. 2019)

5. 3. 2019 6. 3. 2019
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Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council and the Council - Progress report on the Implementation of the
European Agenda on Migration - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Zpráva o pokroku v provádění evropského programu pro
migraci
Komise předkládá pravidelnou zprávu o provádění evropského programu pro migraci. Konstatuje, že v řadě oblastí bylo dosaženo významného pokroku a shrnuje hlavní dosažené
výsledky. Současně však upozorňuje, že činnosti musí nadále pokračovat, protože i přes momentální pokles počtu nelegálních příchodů migrantů bude migrační tlak
pravděpodobně pokračovat. Řešení migrace je dlouhodobý proces, který vyžaduje komplexní přístup. Počty přicházejících migrantů se zvyšují na trasách přes západní Středomoří /
Atlantik (v roce 2018 téměř 65 000), východní Středomoří (počet příchodů do Řecka je v roce 2019 o více než 30 % vyšší než před rokem) a západní Balkán (v roce 2018 byl počet
příchodů čtyřikrát vyšší než v roce 2017). V roce 2018 bylo podáno přibližně 634 700 žádostí o mezinárodní ochranu, což představuje 10% pokles oproti roku 2017. Komise ve
sdělení formuluje řadu klíčových opatření, která je třeba provést. Okamžitá klíčová opatření zahrnují: další posílení spolupráce s Marokem a ostatními příslušnými zeměmi za
účelem zintenzivnění zpětného přebírání nelegálních migrantů; zintenzivnění spolupráce s pracovní skupinou Africké unie, Evropské unie a OSN a úsilí o zlepšení podmínek v
Libyi; zavedení systematické registrace všech vyloděných a zadržovaných migrantů; zavedení účinné a udržitelné národní strategie pro řízení migrace v Řecku; zavedení souboru
dočasných opatření v oblasti vyloďování. Další opatření jsou pak zaměřena na řízení migrace na základě čtyř pilířů:
1. řešení příčin nelegální migrace - zajištění odpovídajících prostředků v novém víceletém finančním rámci, zintenzivnění práce Evropského střediska pro boj proti převaděčství,
dokončení jednání o návrhu v oblasti navracení osob a zlepšení provádění stávajícího rámce, zajištění plného využívání readmisních dohod a ujednání a uzavření nových dohod s
dalšími třetími zeměmi, rozšíření společných operativních partnerství se třetími zeměmi;
2. správa hranic - přijetí revidovaného návrhu o Evropské pohraniční a pobřežní stráži před volbami do EP, zajištění odpovídajících zdrojů pro tuto agenturu, vývoj systémů v
oblasti ochrany hranic a bezpečnosti a zajištění jejich interoperability, rychlé uzavření dohod o postavení jednotek se zeměmi západního Balkánu;
3. EU, která poskytuje ochranu a azyl - přijetí nového legislativního rámce pro zavedení společného evropského azylového systému, zajištění splnění 50 000 příslibů přesídlení do
října 2019 členskými státy, zajištění pokračování podpory pro ochranu uprchlíků a migrantů ve třetích zemích (včetně přijetí příslibů na konferenci o Sýrii Brusel III);
4. legální migrace a integrace - dokončení komplexního hodnocení stávajícího regulačního rámce v oblasti legální migrace ze strany Komise, zvýšení podpory členských států pro
pilotní projekty legální migrace, zajištění podpory pro integrační opatření v dalším víceletém finančním rámci, využití nových programů financování ke zlepšení koordinace,
slaďování nabízených a požadovaných dovedností a zkvalitnění monitorování integračních opatření.
7296/19

COM(2019) 126 final

st07296.cs19.pdf (758 KB, 13. 3. 2019)

8. 3. 2019 13. 3. 2019

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Strategie pro evropské letectví: zachování a
podpora vysokých sociálních standardů
V roce 2015 přijala Komise Strategii pro evropské letectví, která zdůraznila význam sociálních otázek v odvětví letecké dopravy. Harmonizovaná pravidla v EU zajišťují všem
provozovatelům letecké dopravy stejný přístup na trh, ale sociální ochrana a pracovní právo jsou primárně odpovědností členských států. Předkládaná zpráva shrnuje pokrok
dosažený při provádění sociálních aspektů strategie z roku 2015. Zaměřuje se na tři okruhy otázek, v jejichž rámci navrhuje konkrétní kroky ze strany Komise: 1) přilákání a
odborná příprava mladých lidí (hrazení praktického výcviku pilotů samotnými účastníky, zvýšení kvality odborné přípravy); 2) udržení a podpora vysokých sociálních standardů EU
pro posádky letadel (rozhodné právo a soudní příslušnost, zaměstnávání s využitím prostředníků včetně pracovních agentur, vysílání pracovníků, samostatná výdělečná činnost,
posádky ze třetích zemí v EU a mezinárodní aspekty); 3) podpora rovnosti pohlaví a rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. Komise připomíná význam aktivního a
komplexního sociálního dialogu, který by měl pomoci vyřešit problémy vyplývající z neexistence jednotných globálních pravidel, zvyšování konkurence a strukturálních změn ve
formách zaměstnávání. Kromě akcí zaměřených na konkrétní otázky Komise v roce 2019 zorganizuje workshop na vysoké úrovni s účastí všech zainteresovaných stran věnovaný
zhodnocení pokroku v sociálních aspektech letecké dopravy od roku 2015 a možnostem budoucího vývoje. Kromě toho bude zřízena ad hoc skupina odborníků z členských států,
která se bude zabývat otázkami letectví a pracovního práva za účelem určení nejlepších postupů pro zajištění dobrých pracovních podmínek.
7053/19

COM(2019) 120 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st07053.cs19.pdf (692 KB, 5. 3. 2019)

1. 3. 2019 5. 3. 2019
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Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o provedení a uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/33/EU ze dne 26. února 2014 o
harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se výtahů a bezpečnostních komponent pro výtahy
Předkládaná zpráva shrnuje výsledky hodnocení směrnice 2014/33/EU o výtazích a bezpečnostních komponentách pro výtahy provedeného Komisí. Z hodnocení vyplývá, že
směrnice byla v členských státech provedena jednotně. Pokud jde o uplatňování směrnice, objevují se drobné nesrovnalosti, pokud jde o použité definice, způsob zavedení
obousměrného toku informací mezi dodavatelem a osobou odpovědnou za realizaci budov, ustanovení o přístupnosti výtahů osobám s omezenou schopností pohybu a orientace,
možnost poskytnutí předchozího souhlasu k zabránění riziku sevření osob, posuzování shody a praxi při provádění dozoru nad trhem. Hodnocení potvrdilo, že směrnice funguje
dobře, její cíle jsou obecně plněny a účinně přispívá k harmonizaci pravidel v dotčené oblasti. Zjištěné problémy podle názoru Komise nevyžadují revizi směrnice a lze je řešit
posílením jednotného provádění směrnice (např. prostřednictvím lepší koordinace a zkvalitnění pokynů). Komise se proto s využitím stávajících fór v odvětví výtahů zaměří na:
vyjasnění terminologie použité ve směrnici; dosažení soudržnějšího a jednotnějšího uplatňování postupu „předchozího souhlasu“; vyjasnění vztahu mezi požadavky směrnice na
přístupnost výtahů a požadavky vnitrostátních právních předpisů týkajících se přístupnosti budov a staveb; sladění postupu v rámci spolupráce příslušných orgánů dozoru nad
trhem; a účinné provádění opatření ke zvýšení transparentnosti, posílení právní jistoty a urychlení přijímání norem.
6832/19

COM(2019) 87 final

st06832.cs19.pdf (565 KB, 4. 3. 2019)

26. 2. 2019 4. 3. 2019

Sdělení Komise - Evropský semestr 2019: posouzení pokroku v oblasti strukturálních reforem a předcházení a nápravy makroekonomické nerovnováhy a výsledky
hloubkových přezkumů podle nařízení (EU) č. 1176/2011
V rámci evropského semestru 2019 předkládá Komise zprávy o hospodářském a sociálním vývoji a pokroku při provádění doporučení v jednotlivých členských státech. Toto sdělení
shrnuje hlavní zjištění těchto zpráv, pokud jde o pokrok strukturálních reforem a předcházení makroekonomické nerovnováze a její nápravu. Na zprávách budou založena
připravovaná nová doporučení pro jednotlivé země. Navzdory zpomalení pokračoval hospodářský růst již sedmý rok po sobě. Celkově se zlepšily rovněž veřejné finance, nicméně v
této oblasti je stále velký prostor pro zlepšení. Růst pozitivně ovlivňují především domácí faktory, jako vyšší zaměstnanost a lepší fungování vnitřního trhu. V návrhu nového
víceletého finančního rámce Komise usiluje o účinnější propojení evropského semestru s financováním EU, které by mělo posílit dopad financování v oblasti politiky soudržnosti.
Všechny členské státy dosáhly pokroku při provádění specifických doporučení, i když v různé míře. Řádné provádění reforem je klíčové pro zvýšení odolnosti národních ekonomik a
členské státy by pro něj měly zajistit nezbytnou správní a technickou kapacitu. Náprava makroekonomických nerovnováh i přes některá přetrvávající slabá místa pokročila.
Pokračuje snižování dluhu, zlepšují se podmínky v bankovním sektoru EU. V některých státech se zrychluje růst cen bydlení. Zlepšuje se situace na trzích práce a zejména ve
státech s podprůměrnými mzdami se zrychluje růst jednotkových nákladů na pracovní sílu. Na základě hloubkových přezkumů bylo zjištěno, že deset států je postiženo
nerovnováhou a tři jsou postiženy nadměrnou nerovnováhou (Kypr, Řecko, Itálie). V zájmu zvyšování kvality veřejných financí by měly členské státy přezkoumat výdaje. Výzvu z
hlediska udržitelnosti veřejných financí představuje v mnoha členských státech stárnutí populace. Pokrok byl zaznamenán i v reformách systémů zdravotní péče a daňových
systémů, Komise se zaměřuje na boj proti agresivnímu daňovému plánování. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2018 bylo dosaženo rekordní zaměstnanosti - v zaměstnání bylo 240 milionů
osob. Situace se však v jednotlivých státech liší a v některých je míra nezaměstnanosti stále vyšší než 10 % (průměr EU je 6,6 %). Klíčový význam má podpora získávání
odpovídajících dovedností. Přetrvávajícím problémem je segmentace trhu práce a rovněž chudoba pracujících. Komise zdůrazňuje klíčový význam sociálního dialogu pro provádění
reforem. Na relativně nízké úrovni zůstává produktivita v sektoru služeb. V řadě členských států je třeba posílit investice do výzkumu, vývoje a inovací a pokročit ve vytváření
příznivého prostředí pro investice. Pozornost by měla být věnována reformám zaměřením na zvýšení kvality veřejné správy, institucí a účinnosti soudních systémů.
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění rámcové směrnice o vodě (2000/60/ES) a směrnice o povodňových rizicích (2007/60/ES): druhé plány
povodí, první plány pro zvládání povodňových rizik
Komise předkládá pátou zprávu o provádění rámcové směrnice o vodě a směrnice o povodňových rizicích. Je založena na posouzení druhých plánů povodí a prvních plánů pro
zvládání povodňových rizik, které pro období 2015–2021 vypracovaly členské státy. Ve srovnání s předchozím cyklem došlo při podávání zpráv ke zlepšení, ale některé členské
státy předložily zprávy se zpožděním (až dva roky). Poskytnuté informace byly komplexnější, relevantnější a spolehlivější, a přispěly tak ke zlepšení znalostí. Dodržování cílů
rámcové směrnice o vodě se postupně zlepšuje, ale v dobrém stavu je stále méně než polovina útvarů povrchových vod. Je třeba dále zlepšit provádění platných pravidel
a prosazování zásady "znečišťovatel platí". Po roce 2021 bude pravděpodobně třeba přijmout řadu dalších opatření pro dosažení všech cílů směrnice do roku 2027. Všechny
členské státy přijaly koncepci zvládání povodňových rizik, i když praktická míra vypracování se liší. Pro dosažení snížení potenciálních nepříznivých důsledků významných povodní
však bude třeba vyvinout velké úsilí. Komise bude s členskými státy spolupracovat na zlepšení provádění přijatých opatření a prosazování zákonných povinností týkajících se
klíčových vlivů na vodní prostředí (směrnice o dusičnanech, směrnice o čištění městských odpadních vod). Členské státy by měly zejména: 1) v případě rámcové směrnice o vodě
zlepšovat zapojení zúčastněných stran, jasně identifikovat nedostatky a přijmout cílená opatření k jejich odstranění, snížit závislost na výjimkách; a 2) v případě směrnice o
povodňových rizicích jasně spojit provádění opatření s plněním cílů, určit konkrétní zdroje financování, zohlednit pravděpodobný dopad změny klimatu na výskyt povodní a
odpovídajícím způsobem přizpůsobit opatření, zvážit vnitrostátní strategie pro řešení změny klimatu, dále rozvíjet společné přístupy.
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění akčního plánu pro oběhové
hospodářství
Akční plán pro oběhové hospodářství byl přijat Komisí v prosinci 2015. Dosud z něj bylo dokončeno nebo se provádí 54 opatření, přičemž realizace některých bude pokračovat i po
roce 2019. Předkládaná zpráva shrnuje hlavní výsledky provádění akčního plánu, pokud jde o oběhový design a výrobní procesy (např. pracovní plán pro ekodesign), posílení
postavení spotřebitelů (např. metodika stanovování environmentálních stop produktů a organizací), přeměnu odpadu ve zdroj (např. revidovaný legislativní rámec o odpadech),
uzavření cyklu materiálů získaných využitím (např. nové nařízení o hnojivých výrobcích) a systémový přístup (např. strategie EU pro plasty v oběhovém hospodářství). V zájmu
urychlování přechodu k oběhovému hospodářství Komise zdůrazňuje význam investic do inovací (s využitím programu Horizont 2020, politiky soudržnosti, Evropského fondu pro
strategické investice, nástroje InnovFin nebo programu LIFE) a posílení zapojení zainteresovaných stran. Celkově akční plán poprvé podpořil systémový přístup napříč
hodnotovými řetězci. Mezi přetrvávající výzvy patří podle Komise: rozšíření oběhovosti do nových oblastí a odvětví; systematické posuzování životního cyklu výrobků; rozšíření
rámce pro ekodesign; zvyšování informovanosti veřejnosti; udržitelné veřejné zakázky; zlepšení provádění revidovaných právních předpisů o odpadech a vývoje trhů pro druhotné
suroviny; podpora výzkumu, inovací a investic do prioritních odvětví; provádění aktualizované strategie biohospodářství a revidovaného rámce pro energii z obnovitelných zdrojů;
využití potenciálu umělé inteligence a digitalizace.
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