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Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Světové celní organizace v souvislosti s harmonizovaným systémem
Dne 1. ledna 1988 vstoupila v platnost Mezinárodní úmluva o harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží. Celní nomenklatura zavedená touto úmluvou ja
každých pět let aktualizována (naposledy v roce 2017). Unie i všechny členské státy jsou smluvními stranami úmluvy. Rada Světové celní organizace by měla ve dnech 27. - 29.
června 2019 přijmout doporučení ohledně změny nomenklatury harmonizovaného systému, která se týká mimo jiné některých nových tabákových výrobků (zavedení nové položky
harmonizovaného systému pro výrobky, které namísto spalování využívají zahřívání). Komise by měla navrhované změny podpořit kromě navrženého znění doplňkových poznámek.
7072/19

COM(2019) 124 final

2019/0069(NLE)

st07072.cs19.pdf (497 KB, 11. 3. 2019)
Přílohy:
st07072-ad01.cs19.pdf (381 KB, 11. 3. 2019)

4. 3. 2019 11. 3. 2019

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Správním výboru Úmluvy TIR k návrhu na změnu Celní úmluvy o mezinárodní
přepravě zboží na podkladě karnetů TIR
Celní úmluva o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR vstoupila v platnost v roce 1978 a Unie je její smluvní stranou od 20. června 1983. V roce 2019 má Správní
výbor úmluvy přijmout pozměňovací návrhy k úmluvě, které se týkají sdružení TIR a celních úřadů zapojených do operací TIR. Jejich účelem je: i) objasnit, které orgány mohou
sdružením povolit, aby vystupovala jako ručitel; ii) zvýšit počet celních úřadů odeslání a/nebo určení, které se mohou zapojit do přepravy TIR, a iii) požádat o zveřejnění informací o
omezeních počtu dostupných celních úřadů odeslání a/nebo určení, které se mohou zapojit do operací TIR. Unie by měla navrhované změny podpořit.
7410/19

COM(2019) 131 final

2019/0073(NLE)

st07410.cs19.pdf (476 KB, 13. 3. 2019)
Přílohy:
st07410-ad01.cs19.pdf (470 KB, 13. 3. 2019)

12. 3. 2019 13. 3. 2019

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v rámci zasedání smluvních stran Dohody o rybolovu v jižním Indickém oceánu, a o
zrušení rozhodnutí 9767/17
Komise předkládá soubor návrhů, které se týkají postoje, jenž má být jménem Unie zaujat na výročních zasedáních regionálních organizací pro řízení rybolovu v období 2019-2023
v souvislosti s plánovaným přijetím opatření pro zachování a řízení zdrojů. Pro každou z regionálních organizací, jejímž členem Unie je, se tento postoj přijímá formou rozhodnutí
Rady, které stanoví hlavní zásady a směry postoje Unie na víceletém základě. Pro každé výroční zasedání pak Komise tento postoj aktualizuje pracovními dokumenty, které jsou
projednány v pracovní skupině Rady. Aktuální návrhy stanovují hlavní zásady a směry na období 2019-2023, přičemž zohledňují v souvislosti s dopady rybolovných činností sdělení
Evropská strategie pro plasty v oběhovém hospodářství, společné sdělení Mezinárodní správa oceánů: příspěvek EU k odpovědné správě oceánů a závěry Rady o uvedeném
společném sdělení.
7214/19

COM(2019) 96 final

2019/0047(NLE)

st07214.cs19.pdf (487 KB, 11. 3. 2019)
Přílohy:
st07214-ad01.cs19.pdf (441 KB, 11. 3. 2019)

11. 3. 2019 11. 3. 2019

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v rámci Regionální organizace pro řízení rybolovu v jižním Tichomoří, a o zrušení
rozhodnutí 9784/17

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut
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7217/19

COM(2019) 97 final

2019/0053(NLE)

11. 3. 2019 11. 3. 2019

st07217.cs19.pdf (493 KB, 11. 3. 2019)
Přílohy:
st07217-ad01.cs19.pdf (445 KB, 11. 3. 2019)

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Komise pro tuňáky Indického oceánu, a kterým se zrušuje rozhodnutí
9398/1/14 REV 1
7218/19

COM(2019) 98 final

2019/0048(NLE)

st07218.cs19.pdf (487 KB, 11. 3. 2019)
Přílohy:
st07218-ad01.cs19.pdf (439 KB, 11. 3. 2019)

11. 3. 2019 11. 3. 2019

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Organizace pro rybolov v jihovýchodním Atlantiku, a kterým se zrušuje
rozhodnutí Rady 10127/14
7224/19

COM(2019) 99 final

2019/0049(NLE)

st07224.cs19.pdf (490 KB, 12. 3. 2019)
Přílohy:
st07224-ad01.cs19.pdf (449 KB, 12. 3. 2019)

11. 3. 2019 12. 3. 2019

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Organizace na zachování lososa v severním Atlantském oceánu (NASCO), a
kterým se zrušuje rozhodnutí 9450/1/14 REV 1
7229/19

COM(2019) 103 final

2019/0052(NLE)

st07229.cs19.pdf (494 KB, 12. 3. 2019)
Přílohy:
st07229-ad01.cs19.pdf (446 KB, 12. 3. 2019)

11. 3. 2019 12. 3. 2019

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Komise pro rybolov v severovýchodním Atlantiku, a kterým se zrušuje
rozhodnutí 9451/1/14 REV 1
7233/19

COM(2019) 104 final

2019/0054(NLE)

st07233.cs19.pdf (493 KB, 12. 3. 2019)
Přílohy:
st07233-ad01.cs19.pdf (446 KB, 12. 3. 2019)

11. 3. 2019 12. 3. 2019

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Komisi pro rybolov v západním a středním Tichém oceánu, a kterým se zrušuje
rozhodnutí 10124/1/14 REV 1
7320/19

COM(2019) 101 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2019/0050(NLE)

st07320.cs19.pdf (491 KB, 12. 3. 2019)
Přílohy:
st07320-ad01.cs19.pdf (444 KB, 12. 3. 2019)

11. 3. 2019 12. 3. 2019
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Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku, a kterým se zrušuje
rozhodnutí 9449/1/14 REV 1
7321/19

COM(2019) 102 final

2019/0051(NLE)

st07321.cs19.pdf (493 KB, 12. 3. 2019)
Přílohy:
st07321-ad01.cs19.pdf (442 KB, 12. 3. 2019)

11. 3. 2019 12. 3. 2019

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na Výroční konferenci smluvních stran Úmluvy o zachování a řízení populací tresky
tmavé ve střední části Beringova moře a kterým se zrušuje rozhodnutí 9782/17
7330/19

COM(2019) 108 final

2019/0058(NLE)

st07330.cs19.pdf (487 KB, 12. 3. 2019)
Přílohy:
st07330-ad01.cs19.pdf (439 KB, 12. 3. 2019)

11. 3. 2019 12. 3. 2019

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Unie zaujat v rámci Komise pro zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě a kterým se zrušuje
rozhodnutí 10840/14
7331/19

COM(2019) 109 final

2019/0059(NLE)

st07331.cs19.pdf (488 KB, 12. 3. 2019)
Přílohy:
st07331-ad01.cs19.pdf (404 KB, 12. 3. 2019)

11. 3. 2019 12. 3. 2019

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Generální komisi pro rybolov ve Středozemním moři a kterým se zrušuje rozhodnutí
9389/1/14 REV 1
7333/19

COM(2019) 112 final

2019/0062(NLE)

st07333.cs19.pdf (486 KB, 12. 3. 2019)
Přílohy:
st07333-ad01.cs19.pdf (446 KB, 12. 3. 2019)

11. 3. 2019 12. 3. 2019

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Rozšířené komise Úmluvy na ochranu tuňáka modroploutvého (CCSBT), a
kterým se zrušuje rozhodnutí 10125/14
7334/19

COM(2019) 114 final

2019/0063(NLE)

st07334.cs19.pdf (487 KB, 12. 3. 2019)
Přílohy:
st07334-ad01.cs19.pdf (440 KB, 12. 3. 2019)

11. 3. 2019 12. 3. 2019

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Unie na zasedáních Meziamerické komise pro tropické tuňáky a zasedáních smluvních stran Dohody
o mezinárodním programu na ochranu delfínů a kterým se zrušuje rozhodnutí 10126/14
7335/19

COM(2019) 115 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2019/0064(NLE)

st07335.cs19.pdf (503 KB, 12. 3. 2019)
Přílohy:
st07335-ad01.cs19.pdf (451 KB, 12. 3. 2019)

11. 3. 2019 12. 3. 2019
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Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku, a kterým se zrušuje
rozhodnutí 10974/1/14 REV 1
7337/19

COM(2019) 111 final

2019/0061(NLE)

st07337.cs19.pdf (492 KB, 12. 3. 2019)
Přílohy:
st07337-ad01.cs19.pdf (448 KB, 12. 3. 2019)

11. 3. 2019 12. 3. 2019

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Úmluvy o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severovýchodním
Atlantiku, pokud jde o žádost o přistoupení k uvedené úmluvě, kterou předložilo Spojené království
Úmluva o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severovýchodním Atlantiku (NEAFC) je z roku 1982. Protože EU je její smluvní stranou, vztahuje se úmluva i na Spojené
království. V rámci příprav na vystoupení z Unie předložilo Spojené království dne 8. ledna 2019 žádost o přistoupení k úmluvě jako samostatná smluvní strana. Unie by měla tuto
žádost v rámci úmluvy NEAFC schválit.
7448/19

COM(2019) 140 final

2019/0081(NLE)

st07448.cs19.pdf (494 KB, 14. 3. 2019)

12. 3. 2019 14. 3. 2019

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Gambijskou republikou o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a prováděcího protokolu k
této dohodě
Rada zmocnila Komisi k vyjednání nové dohody o rybolovu s Gambií, která by nahradila stávající dohodu z roku 1987 a zohlednila priority reformované společné rybářské politiky,
a prováděcího protokolu k ní, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek. Jednání byla úspěšně ukončena parafováním dohody a protokolu dne 19. října 2018. Oba
nástroje se uzavírají na počáteční období šesti let ode dne počátku prozatímního provádění, přičemž platnost dohody se automaticky prodlužuje. Cílem předkládaných návrhů je
schválit podpis, prozatímní uplatňování a uzavření dohody jménem Unie a prováděcí protokol k této dohodě.
7457/19

COM(2019) 135 final

2019/0076(NLE)

st07457.cs19.pdf (454 KB, 13. 3. 2019)
Přílohy:
st07457-ad01.cs19.pdf (977 KB, 13. 3. 2019)

13. 3. 2019 13. 3. 2019

Návrh nařízení Rady o rozdělení rybolovných práv na základě protokolu k Dohodě mezi Evropskou unií a Gambijskou republikou o partnerství v oblasti
udržitelného rybolovu
7458/19

COM(2019) 132 final

2019/0074(NLE)

st07458.cs19.pdf (457 KB, 13. 3. 2019)

13. 3. 2019 13. 3. 2019

Návrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody mezi Evropskou unií a Gambijskou republikou o partnerství v oblasti
udržitelného rybolovu a prováděcího protokolu k této dohodě
7459/19

COM(2019) 134 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2019/0075(NLE)

st07459.cs19.pdf (838 KB, 13. 3. 2019)
Přílohy:
st07459-ad01.cs19.pdf (968 KB, 13. 3. 2019)

13. 3. 2019 13. 3. 2019
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Návrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Unie a prozatímním uplatňování protokolu o provádění Dohody mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou o
partnerství v odvětví rybolovu (2019–2024)
Dohoda mezi Evropským společenstvím a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu vstoupila v platnost dne 30. března 2007. Stávající protokol k dohodě vstoupil v
platnost dne 23. prosince 2014 a jeho platnost vypršela dne 22. prosince 2018. Komise vyjednala s vládou Kapverdské republiky nový protokol, který byl parafován dne 12. října
2018 a vztahuje se na období pěti let od data jeho prozatímního uplatňování. Protokol stanoví roční finanční příspěvek Unie ve výši 750 000 EUR. Cílem předkládaných je schválit
podpis protokolu jménem Unie, jeho prozatímní uplatňování a uzavření a stanovit rozdělení rybolovných práv na základě tohoto protokolu pro období 2019-2024.
7540/19

COM(2019) 129 final

2019/0071(NLE)

st07540.cs19.pdf (849 KB, 15. 3. 2019)
Přílohy:
st07540-ad01.cs19.pdf (892 KB, 15. 3. 2019)

15. 3. 2019 15. 3. 2019

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má Evropská unie zaujmout ve Dvoustranném dozorčím výboru v rámci Dohody mezi Spojenými státy americkými a
Evropským společenstvím o spolupráci v oblasti regulace bezpečnosti civilního letectví, pokud jde o doplnění přílohy 3 dohody
Dohoda mezi Spojenými státy americkými a Evropským společenstvím o spolupráci v oblasti regulace bezpečnosti civilního letectví vstoupila v platnost dne 1. května 2011. Cílem
předkládaných návrhů je zlepšit provádění dohody přijetím nových příloh 3 (o vydávání průkazů způsobilosti pilota) a 4 (o sledování zařízení pro výcvik pomocí letové simulace).
Nové přílohy umožňují vzájemný převod průkazů způsobilosti a kvalifikací soukromých pilotů a vzájemné uznávání výsledků hodnocení letových simulátorů, což snižuje
administrativní zátěž a omezuje duplicitní činnosti prováděné příslušnými úřady v EU a v USA. Unie by měla přijetí nových příloh podpořit.
7323/19

COM(2019) 121 final

2019/0066(NLE)

st07323.cs19.pdf (503 KB, 11. 3. 2019)
Přílohy:
st07323-ad01.cs19.pdf (463 KB, 11. 3. 2019)
st07323-ad02.cs19.pdf (531 KB, 11. 3. 2019)

8. 3. 2019 11. 3. 2019

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má Evropská unie zaujmout ve Dvoustranném dozorčím výboru v rámci Dohody mezi Spojenými státy americkými a
Evropským společenstvím o spolupráci v oblasti regulace bezpečnosti civilního letectví, pokud jde o doplnění přílohy 4 dohody
7328/19

COM(2019) 122 final

2019/0067(NLE)

st07328.cs19.pdf (507 KB, 11. 3. 2019)
Přílohy:
st07328-ad01.cs19.pdf (466 KB, 11. 3. 2019)
st07328-ad02.cs19.pdf (531 KB, 11. 3. 2019)

Dokumenty informační povahy

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

8. 3. 2019 11. 3. 2019
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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.
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Zpráva Komise Radě o hodnocení nařízení (EU) 2016/369 o poskytování mimořádné podpory v rámci Unie
Nařízením (EU) č. 2016/369 byl na období let 2016-2019 zřízen nástroj pro mimořádnou podporu určený pro řešení výjimečných humanitárních výzev vyplývajících z migračního
tlaku na vnější hranice Unie a pro případy přírodních nebo člověkem způsobených pohrom výjimečného rozsahu s vážnými humanitárními důsledky. Nástroj byl aktivován pouze
jednou, a to v souvislosti s uprchlickou krizí v Řecku. Maximální příspěvek EU byl stanoven v celkové výši 650 milionů EUR a bylo z něj financováno 29 operačních akcí. I přes
omezené zkušenosti lze konstatovat, že nástroj prokázal relevanci, soudržnost a doplňkovost s dalšími unijními a vnitrostátními nástroji, účinnost, efektivnost i přidanou hodnotu
na úrovni EU. Byla rovněž podniknuta řada kroků pro zajištění udržitelnosti opatření podpořených z nástroje. Komise se domnívá, že nařízení by mělo být zachováno ve stávající
podobě, neboť nástroj pro mimořádnou podporu je jediným nástrojem navrženým k reakci na málo pravděpodobné události s velkým dopadem v EU. Možnost mimořádné podpory
by tak měla být ponechána "v záloze" (v rozpočtu EU s poznámkou pour memoire).
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2003 o indexu nákladů práce (INP)
Komise předkládá zprávu o provádění nařízení (ES) č. 450/2003 o indexu nákladů práce (INP). INP patří mezi euroukazatele, které poskytují informace o ekonomickém vývoji v
eurozóně. Zpráva se zaměřuje na relevanci, úplnost, dochvilnost, přesnost, srovnatelnost a soudržnost INP. Konstatuje, že kvalita indexů nákladů práce členských států se od
předchozí zprávy v roce 2017 obecně nadále zlepšovala, zejména pokud jde o dochvilnost předávání údajů. Zprávy členských států o kvalitě byly zpřístupněny všem uživatelům.
Zvýšilo se používání standardů SDMX a díky přepracování počítačových programů se zlepšila spolehlivost produkčního řetězce a zajistila soudržnost mezi celky a složkami a bylo
možno sestavovat nové ukazatele (např. roční míra růstu nebo velikost nemzdové složky). V roce 2017 začal Eurostat zveřejňovat roční odhady hodinových nákladů práce podle
sekcí NACE Rev. 2 založené na údajích ze zjišťování nákladů práce a trendech INP. Tyto odhady byly využity např. při sledování vývoje mezd v Evropě a jeho dopadu na
ekonomické sbližování.
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Zpráva Komise Radě - Zpráva o pokroku v provádění doporučení Rady ze dne 20. září 2016 ke zřízení vnitrostátních rad pro produktivitu
Podpora růstu produktivity a zvyšování konkurenceschopnosti je prioritou pro členské státy, Unii a především pro eurozónu. Na základě návrhu Komise proto Rada přijala v září
2016 doporučení, kterým vyzvala členské státy eurozóny ke zřízení vnitrostátních rad pro produktivitu, které se budou touto oblastí zabývat a přispívat k tvorbě příslušných politik,
a to do března 2018. Předkládaná zpráva shrnuje výsledky dosavadního provádění tohoto doporučení. Z dostupných údajů vyplývá, že vnitrostátní rady již byly zřízeny ve většině
členských států eurozóny i ve třech státech mimo eurozónu (Česká republika se rozhodla radu pro produktivitu nezřídit). Institucionální uspořádání rad se různí a odráží situaci v
jednotlivých zemích, nicméně všechna jsou v zásadě v souladu s požadavky doporučení. Některé rady již aktivně přispívají k domácím diskusím o problémech v oblasti produktivity,
a to zejména ty, které se opírají o stávající orgány. Komise spustila síť pro rady pro produktivitu na podporu vzájemné komunikace a výměny postupů a zkušeností. Přestože na plné
zhodnocení účinnosti vnitrostátních rad pro produktivitu je ještě příliš brzy, Komise je toho názoru, že státy, které dosud tento orgán nejmenovaly, by tak měly učinit co nejdříve.
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