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Doporučení pro rozhodnutí Rady, kterým se Evropská komise zmocňuje k zahájení jednání o dohodě o spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních otázkách
(CCMAA) s Běloruskem
Bělorusko je jedinou zemí ve východním sousedství EU a jedinou zemí Euroasijské hospodářské unie, s níž EU dosud neuzavřela formální dohodu o spolupráci v celních otázkách.
EU je pro Bělorusko druhým největším obchodním patrnerem a z Běloruska pochází odhadem více než 15 % nezákonných tabákových výrobků, které celní orgány v členských
státech EU zabaví. Posílená spolupráce s hlavními zeměmi původu a tranzitu je klíčovým prvkem strategie EU proti nezákonnému obchodu s tabákovými výrobky. Doporučení
navazuje na setkání koordinační skupiny EU a Běloruska dne 25. dubna 2019 a návštěvu komisaře Oettingera v Minsku v únoru 2019. Jeho cílem je zmocnit Komisi, aby s
Běloruskem zahájila jednání o uzavření dohody o spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních otázkách, která by zlepšila uplatňování celních předpisů, a napomohla tak mimo
jiné omezení celních podvodů.
13708/19

COM(2019) 576 final

st13708.cs19.pdf (476 KB, 5. 11. 2019)
Přílohy:
st13708-ad01.cs19.pdf (391 KB, 5. 11. 2019)

4. 11. 2019 5. 11. 2019

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě členů Mezinárodní rady pro olivy v souvislosti s obchodními normami pro
olivové oleje a olivové oleje z pokrutin
Postoj, který má být zaujat jménem EU v Radě členů Mezinárodní rady pro olivy na nadcházejícím zasedání ve dnech 25. - 29. listopadu 2019, se týká plánovaného přijetí
rozhodnutí o obchodních normách pro olivové oleje a olivové oleje z pokrutin. Jeho účelem je oprava redakčních chyb v oddílech týkajících se kritérií čistoty a kvality a vložení
nového rozhodovacího schématu týkajícího se lampantového panenského olivového oleje. Unie by měla přijetí tohoto rozhodnutí podpořit.
Jedná se o dokument kategorie Limité, který je vyhrazen pro osobní potřebu těch, jimž je určen. Nelze jej dále šířit ani zveřejňovat jeho obsah.
13739/19

COM(2019) 567 final

2019/0247(NLE)

st13739.cs19.pdf (474 KB, 6. 11. 2019)
Přílohy:
st13739-ad01.cs19.pdf (365 KB, 6. 11. 2019)

4. 11. 2019 6. 11. 2019

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1139, pokud jde o zavedení stropů kapacity pro tresku obecnou ve východní
části Baltského moře, sběr dat a kontrolní opatření v Baltském moři, a nařízení (EU) č. 508/2014, pokud jde o trvalé ukončení rybolovu týkající se plavidel lovících
tresku obecnou ve východní části Baltského moře
Předkládaným návrhem reaguje Komise na mimořádná opatření přijatá za účelem ochrany a obnovy populace tresky obecné ve východním Baltu. Vzhledem k současnému stavu
ekosystému Baltského moře a dosavadním rybolovným činnostem se neočekává, že by se populace tresky v jeho východní části obnovila před rokem 2024, a to ani v případě
úplného zastavení rybolovu. V červenci 2019 byl proto zakázán její odlov do konce roku a v říjnu 2019 snížila Rada povolené úlovky na rok 2020 o 92 % a povolila pouze vedlejší
úlovky. Cílem předkládaného návrhu je jednak zmírnit ekonomické dopady těchto omezení na rybářské odvětví a jednak posílit kontrolu a sběr údajů týkajících se ekosystému
Baltského moře a dopadů na populaci tresky. Za tím účelem návrh:
• umožňuje postiženým členským státům získat z Evropského námořního a rybářského fondu prostředky na podporu rybářů ochotných trvale vyřadit plavidla lovící tresku ve
východním Baltu z provozu;
• omezuje počet plavidel, která mohou tresku obecnou ve východním Baltu lovit;
• stanoví, že od roku 2020 by měla být plavidla lovící tresku obecnou ve východní části Baltského moře vybavena systémem sledování plavidel a alespoň 20 % těchto plavidel by
mělo mít na palubě pozorovatele.

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut
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13679/19

COM(2019) 564 final

2019/0246(COD)

31. 10. 2019 7. 11. 2019

st13679.cs19.pdf (568 KB, 7. 11. 2019)

Doporučení pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání o dohodě mezi Evropskou unií a Novým Zélandem o výměně osobních údajů mezi Agenturou
Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a novozélandskými orgány příslušnými pro boj proti závažné trestné činnosti a terorismu
V návaznosti na teroristické útoky ve městě Christchurch v březnu 2019 byl Nový Zéland zařazen mezi prioritní země, s nimiž mají být v nejbližší době zahájena jednání o dohodě o
výměně osobních údajů za účelem boje proti terorismu a jiné závažné trestné činnosti. V dubnu 2019 podepsal Europol s novozélandskou policií pracovní ujednání, které poskytuje
rámec pro strukturovanou spolupráci na strategické úrovni, avšak neobsahuje právní základ pro výměnu osobních údajů. Nový Zéland oficiálně požádal o zahájení jednání o
příslušné dohodě dne 23. srpna 2019. Cílem předkládaného doporučení proto je, aby Rada zmocnila Komisi ke sjednání budoucí dohody jménem EU.
13892/19

COM(2019) 551 final

st13892.cs19.pdf (491 KB, 8. 11. 2019)
Přílohy:
st13892-ad01.cs19.pdf (396 KB, 8. 11. 2019)

8. 11. 2019 8. 11. 2019

Návrh rozhodnutí Rady o postoji k revizi přílohy 17 (Ochrana před protiprávními činy) (změna č. 17) Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, který má být
jménem Evropské unie zaujat v Mezinárodní organizaci pro civilní letectví
Úmluva o mezinárodním civilním letectví vstoupila v platnost dne 4. dubna 1947 a jejími smluvními stranami jsou všechny členské státy EU. Úmluvou byla zřízena Mezinárodní
organizace pro civilní letectví (ICAO), jejímž stálým orgánem je Rada ICAO. Rada má na svém 218. zasedání, které proběhne ve dnech 18. - 29. listopadu 2019, přijmout změnu č.
17 přílohy 17 (Ochrana před protiprávními činy) úmluvy, kterou vypracoval panel ICAO pro ochranu letectví před protiprávními činy a aktuálně k ní probíhají konzultace. Obsahem
této změny jsou nová nebo revidovaná ustanovení týkající se např. hodnocení zranitelnosti, sdílení informací mezi státy a zúčastněnými stranami, výcvikových programů a
certifikačních systémů, kontroly přístupu, prověřování personálu a dalších redakčních změn. Předpokládané datum použitelnosti změny je od července 2020. EU by měla přijetí
změny podpořit.
13687/19

COM(2019) 577 final

2019/0249(NLE)

st13687.cs19.pdf (525 KB, 4. 11. 2019)
Přílohy:
st13687-ad01.cs19.pdf (353 KB, 4. 11. 2019)

4. 11. 2019 4. 11. 2019

Pozměněný návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o společném leteckém prostoru mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Moldavskou
republikou na straně druhé
Dne 25. dubna 2015 přijal Evropský soudní dvůr rozsudek ve věci C-28/12, který se týká postupu přijímání smíšených mezinárodních dohod podle článku 218 Smlouvy o fungování
EU. S ohledem na tento rozsudek a s ohledem na vstup v platnost Lisabonské smlouvy předkládá Komise pozměněné návrhy tří rozhodnutí o uzavření dohod v oblasti letecké
dopravy mezi EU a Moldavskem, EU a Izraelem a EU a Jordánskem. Všechny tyto dohody již byly podepsány s výhradou jejich pozdějšího uzavření a proces jejich ratifikace v
členských státech byl dokončen. Změna spočívá ve stanovení postupu pro přijímání postoje Unie k rozhodnutím smíšeného výboru podle příslušných článků dohod, pokud jde o
pouhé začlenění právních předpisů Unie do příloh, a v ukončení použitelnosti článků rozhodnutí o uzavření dohod, které obsahují ustanovení o rozhodování a zastupování, pokud
jde o různé záležitosti stanovené v dohodách, a ustanovení o povinnostech členských států poskytovat informace.
13811/19

COM(2019) 568 final

2012/0006(NLE)

st13811.cs19.pdf (434 KB, 6. 11. 2019)

6. 11. 2019 6. 11. 2019

Pozměněný návrh rozhodnutí Rady o uzavření Evropsko-středomořské letecké dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a vládou Státu
Izrael na straně druhé
13813/19

COM(2019) 569 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2012/0324(NLE)

st13813.cs19.pdf (431 KB, 6. 11. 2019)

6. 11. 2019 6. 11. 2019
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Pozměněný návrh rozhodnutí Rady o uzavření Evropsko-středomořské letecké dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Jordánským
hášimovským královstvím na straně druhé
13815/19

COM(2019) 574 final

2010/0180(NLE)

st13815.cs19.pdf (429 KB, 6. 11. 2019)

6. 11. 2019 6. 11. 2019

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v Mezinárodní námořní organizaci během 31. zasedání shromáždění imo ve věci
přijetí změn rezoluce A.658(16) o používání odrazek a reflexních materiálů u záchranných prostředků a jejich umisťování na tyto prostředky, postupů státní
přístavní inspekce z roku 2017 (rezoluce A.1119(30)) a pokynů pro prohlídky v rámci harmonizovaného systému prohlídek a vydávání osvědčení (HSSC) (rezoluce
A.1120(30))
Úmluva o Mezinárodní námořní organizaci (IMO) vstoupila v platnost dne 17. března 1958 a smluvními stranami úmluvy jsou všechny členské státy. Postoj, který má být zaujat
jménem Unie na 31. zasedání shromáždění Mezinárodní námořní organizace ve dnech 25. listopadu až 4. prosince 2019, se týká plánované aktualizace používání odrazek a
reflexních materiálů u záchranných prostředků a jejich umisťování na tyto prostředky, postupů státní přístavní inspekce pro rok 2019 a pokynů pro prohlídky podle
harmonizovaného systému prohlídek a vydávání osvědčení. Unie by měla přijetí navržených změn podpořit.
13816/19

COM(2019) 575 final

2019/0248(NLE)

st13816.cs19.pdf (531 KB, 6. 11. 2019)

6. 11. 2019 6. 11. 2019

Dokumenty informační povahy
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění nařízení (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy,
zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití, včetně zprávy o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi podle nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 599/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu
vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití
Předkládaná zpráva informuje o provádění nařízení (ES) č. 428/2009 o režimu Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití v roce
2018 a obsahuje souhrnné údaje o kontrole vývozu za rok 2017. V roce 2018 pokračoval legislativní postup směřující k modernizaci kontrol vývozu EU přijetím zprávy a postoje
Evropského parlamentu a konzultacemi Komise se zástupci odvětví a občanské společnosti. V říjnu 2018 byl aktualizován kontrolní seznam EU a bylo do něj začleněno přes 200
změn. V prosinci 2018 pak Komise přijala návrh na změnu nařízení v souvislosti s vystoupením Spojeného kálovství z EU. Koordinační skupina pro dvojí užití provedla několik
obecných a technických výměn informací ohledně provádění nařízení, pokračovala v rozvoji nástrojů elektronické výměny informací mezi příslušnými orgány a podpořila organizaci
seminářů věnovaných budování kapacit a Fóra pro kontrolu vývozu, které proběhlo v prosinci 2018. Nařízení se v roce 2018 vztahovalo na vývoz přibližně 1 846 položek zboží
dvojího užití. Povolený vývoz tohoto zboží představoval v roce 2017 přibližně 2 % celkového vývozu EU. Hlavními cílovými zeměmi byly Spojené státy americké, Čína a Švýcarsko
(na úrovni regionů to byly asijské země mimo Blízký a Střední východ, Severní Amerika a evropské země mimo EU). Celková hodnota žádostí dosáhla 50,2 miliardy EUR, povolený
obchod se zbožím dvojího užití pak dosáhl hodnoty 36,6 miliardy EUR. Vydáno bylo přibližně 25 600 jednotlivých licencí a 631 zamítavých rozhodnutí. Individuální licence
představoval 74 % objemu povoleného vývozu a 48 % jeho hodnoty. V rámci výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci za účelem provádění některých ustanovení
nařízení přijala Komise od roku 2014 pět aktů v přenesené pravomoci.
13764/19

COM(2019) 562 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st13764.cs19.pdf (706 KB, 6. 11. 2019)
Přílohy:
st13764-ad01.cs19.pdf (621 KB, 6. 11. 2019)

5. 11. 2019 6. 11. 2019
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o hodnocení v polovině období − program pro
spotřebitele na období 2014−2020
Komise předkládá zprávu o výsledcích hodnocení programu pro spotřebitele na období 2014-2020 v polovině období. Na program je vyčleněna částka ve výši 188,8 milionu EUR a
jeho obecným cílem je zajistit vysokou úroveň ochrany spotřebitelů, posílit jejich postavení a učinit je ústředním prvkem vnitřního trhu. Za tím účelem program podporuje opatření
zaměřená na ochranu zdraví, bezpečnosti a právních a hospodářských zájmů spotřebitelů, prosazování práva spotřebitelů na informace, vzdělávání a organizování se za účelem
ochrany svých zájmů a začlenění zájmů spotřebitelů do dalších oblastí politiky. Program sleduje čtyři specifické cíle: 1) bezpečnost výrobků; 2) informovanost a vzdělávání
spotřebitelů a podpora poskytovaná spotřebitelským organizacím; 3) práva spotřebitelů a náprava; a 4) vymáhání práva. Opatření podporovaná v rámci jednotlivých cílů
doplňují průřezové činnosti. Celkově hodnotí Komise výsledky programu jako dobré a potvrzující jeho význam pro zajištění vysoké a jednotné úrovně ochrany spotřebitele v celé
Unii, a to i v přeshraničních případech, kde program přispívá ke zvýšení soudržnosti a důslednosti ochrany evropských spotřebitelů. Nejvíce finančních prostředků bylo dosud
vynaloženo na specifický cíl 2 (35,1 milionu EUR, tj. 37 %), následuje specifický cíl 4 (30,2 milionu EUR, tj. 31 %) a specifické cíle 1 a 3 (po 13 milionech EUR, tj. 14 %). Mezi
oblasti, kde je prostor pro další zlepšení, uvádí Komise na základě konzultací se zúčastněnými stranami: pokračující přítomnost nebezpečných výrobků na trhu a nově se objevující
rizika (mj. v souvislosti s rostoucím elektronickým obchodem s třetími zeměmi), registraci stížností spotřebitelů, nedostatečné zdroje a systémy pro zajištění vzdělávání
spotřebitelů v členských státech a pro budování kapacit spotřebitelských organizací nebo zajištění aktivního sledování a zajišťování dodržování právních předpisů na ochranu
spotřebitele ze strany příslušných veřejných orgánů.
13889/19

COM(2019) 490 final

st13889.cs19.pdf (707 KB, 8. 11. 2019)

7. 11. 2019 8. 11. 2019

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Jakost benzinu a motorové nafty používaných v silniční dopravě v Evropské unii (Zpráva za rok 2017)
Komise předkládá zprávu o jakosti paliv v EU podle směrnice 98/70/ES a o objemu a intenzitě skleníkových plynů z paliv a energie dodaných na území EU podle směrnice (EU)
2015/652 za rok 2017. Zpráva vychází z údajů předložených členskými státy. Rok 2017 je prvním vykazovaným obdobím podle směrnice (EU) 2015/652 a vzhledem ke zpoždění
provedení této směrnice nejsou dostupné údaje zatím kompletní - údaje o objemu a intenzitě skleníkových plynů předložilo pouze 22 členských států. Směrnice o jakosti paliv
ukládá členským státům, aby do konce roku 2020 snížily emise skleníkových plynů na jednotku energie získané z paliv a dodané energie během životního cyklu nejméně o 6 % v
porovnání s rokem 2010. Pro dosažení tohoto cíle měl být v roce 2017 splněn průběžný cíl ve výši 4 %. Podle poskytnutých údajů byla průměrná intenzita emisí skleníkových plynů
z paliv a dodané energie v roce 2017 3,4 % pod referenční hranicí z roku 2010, což odpovídá úspoře 29 Mt ekvivalentu oxidu uhličitého. Pouze v pěti státech však byly emise
sníženy o 4 nebo více procent. Celkový objem dodaných paliv, který státy uvedly, činil 8 976 petajoulů (PJ), z toho 95,5 % tvořila fosilní paliva (především nafta - 55,8 % dodávek
fosilních paliv) a 4,5 % biopaliva (především bionafta - 62,3 % dodávek biopaliv). V prodeji paliv v EU dominovala v roce 2017 motorová nafta s podílem 72,3 %. Celkem členské
státy za rok 2017 oznámily 496 případů nedodržení mezních hodnot u benzinu (z toho více než 100 případů oznámila Belgie) a 141 u nafty. Jakost paliv v EU je celkově vysoká a v
případě zjištění nevyhovujících vzorků byla přijata odpovídající opatření.
13702/19

COM(2019) 561 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st13702.cs19.pdf (585 KB, 5. 11. 2019)

4. 11. 2019 5. 11. 2019
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Report from the Commission to the European Parliament and the Council - Preparing the ground for raising long-term ambition - EU Climate Action Progress
Report 2019 - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Vytvoření předpokladů pro zvýšení dlouhodobých ambicí - Zpráva o pokroku opatření EU v oblasti
klimatu pro rok 2019
Předkládaná zpráva podává přehled o přijímání, provádění a výsledcích opatření EU v oblasti klimatu. Zabývá se plněním mezinárodních závazků EU, vývojem emisí v rámci
systému EU pro obchodování s emisemi i mimo něj, využíváním půdy, změnami ve využívání půdy a lesnictvím, vývojem politiky od října 2018, financováním opatření v oblasti
klimatu, adaptací na změnu klimatu a mezinárodní spoluprací v oblasti klimatu.
V listopadu 2018 předložila Komise svou strategickou vizi "Čistá planeta pro všechny", jejímž hlavním cílem je dosažení nulových čistých emisí do roku 2050. Podle předběžných
údajů byly emise EU (včetně mezinárodní letecké dopravy) v roce 2018 o 23 % nižší ve srovnání s rokem 1990 a oproti roku 2017 poklesly o 2 %, přičemž hospodářský růst
pokračoval. Emise z odvětví v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (EU ETS) poklesly meziročně o 4,1 % a z ostatních odvětví o 0,9 %. Na druhé straně pokračoval růst
emisí z mezinárodní letecké dopravy, které za posledních pět let stouply o 19 % a meziročně o 4 %. EU dosáhla dohody s Norskem a Islandem o spolupráci při plnění cíle snížit
emise do roku 2030 nejméně o 40 % ve srovnání s rokem 1990. Členské státy poprvé předložily integrované vnitrostátní plány v oblasti energetiky a klimatu na období 2021-2030,
které by měly získat finální podobu do konce roku 2019. Pokud budou provedena všechna plánovaná opatření a splní se uvedené předpoklady, měl by být cíl pro rok 2030 splněn;
samotné provedení plánovaných opatření by pak podle posledních odhadů vedlo ke snížení emisí o 36 %. Do svých doporučení k návrhům vnitrostátních integrovaných plánů
členských států Komise zahrnula mj. objasnění způsobu dosažení cílů pro odvětví mimo EU ETS, objasnění plánů na splnění požadavku, aby emise z využívání půdy, změn ve
využívání půdy a lesnictví nepřekročily pohlcené množství oxidu uhličitého, zvýšení ambicí ohledně obnovitelné energie a energetické účinnosti a další analýzu vzájemného vztahu
mezi plánovanými opatřeními a znečištěním ovzduší.
Od října 2018 byla přijata řada legislativních i nelegislativních opatření zaměřených na snižování emisí a přizpůsobení se změně klimatu, a to především v odvětví silniční dopravy
(zejména nařízení o emisích z osobních a těžkých nákladních automobilů) a udržitelných financí (v návaznosti na akční plán z března 2018). Výdaje související s
klimatem představovaly v roce 2018 20,7 % rozpočtu EU a podle posledních odhadů bude jejich průměrný podíl na výdajích v rámci současného víceletého finančního rámce 19,7
% (209 miliard EUR). Podle návrhu nového víceletého finančního rámce na období 2021-2027 chce Komise tento podíl zvýšit na 25 %. V roce 2018 Komise provedla zhodnocení
strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu s pozitivním výsledkem. Všechny členské státy s výjimkou Chorvatska a Bulharska již přijaly vnitrostátní strategie pro přizpůsobení
se změně klimatu. Některé zkušenosti z hodnocení mohou být využity při přípravě budoucích adaptačních opatření, např. potřeba lepšího zakotvení přístupů založených na
ekosystémech a většího zohlednění otázek veřejného zdraví. Na mezinárodní úrovni je klíčová spolupráce v oblasti letecké a námořní dopravy a podpora rozvojových zemí. Byla
rovněž schválena dohoda mezi EU a Švýcarskem o vzájemném propojení systémů obchodování s emisemi, která by měla nabýt účinnosti 1. ledna 2020.
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Report from the Commission to the European Parliament and the Council - Report on the functioning of the European carbon market - Zpráva Komise
Evropskému parlamentu a Radě - Zpráva o fungování evropského trhu s uhlíkem
Komise předkládá každoroční zprávu o vývoji evropského trhu s uhlíkem za rok 2018. V roce 2018 poklesly emise ze zařízení zahrnutých do systému EU ETS ve srovnání s rokem
2017 o 4,1 %. Nejvíce k tomuto snížení přispělo odvětví výroby elektřiny a tepla, zatímco emise v odvětví průmyslu poklesly pouze mírně. Pokračoval růst emisí z letecké dopravy emise se zvýšily o 3,9 % ve srovnání s rokem 2017. V návaznosti na přijetí revidované směrnice o systému EU ETS na období 2021-2030 probíhá provádění nových ustanovení před
zahájením fáze 4. Během minulého roku byly přijaty nové prováděcí předpisy týkající se seznamu odvětví ohrožených únikem uhlíku, pravidel pro bezplatné přidělování povolenek,
Inovačního fondu, dražeb, monitoringu, podávání zpráv, ověřování a akreditace a registru Unie. Potřetí byl publikován ukazatel přebytku rezervy tržní stability (MSR), který
odpovídal 1 654 909 824 povolenek. Umisťování přebytku povolenek do rezervy by mělo v roce 2019 znamenat snížení dražebního objemu povolenek o 40 % (téměř 397 milionů
povolenek) oproti roku 2018. Příjmy členských států z dražeb povolenek dosáhly v roce 2018 rekordní výše přibližně 14 miliard EUR. Zhruba 70 % z těchto příjmů členské státy
využily nebo hodlají v průběhu roku využít pro účely související s klimatem a energetikou.
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění směrnice 2009/31/ES o geologickém ukládání oxidu uhličitého
Komise předkládá třetí zprávu o provádění směrnice 2009/31/ES o geologickém ukládání oxidu uhličitého za období květen 2016 až duben 2019. Zpráva vychází ze zpráv
předložených členskými státy a Norskem; ve stanoveném termínu předložilo svou zprávu 22 států. Ustanovení směrnice byla v celém období uplatňována správně. Ačkoli zkoušky
technické a ekonomické proveditelnosti dodatečného vybavení technologiemi pro zachycování a ukládání CO2 dosud nepřinesly pozitivní výsledky, elektrárny vyhrazují pozemky
pro případ, že se podmínky v budoucnosti změní. Řada států (včetně ČR) již podporuje výzkum a demonstrace v oblasti zachycování a ukládání CO2 a účastní se evropských
výzkumných projektů nebo projektů kooperativního výzkumu. Několik málo zemí určilo nové oblasti, z nichž mohou, nebo nesmí být úložiště vybrána. Norsko označilo možná
úložiště v kontinentálním šelfu a vydalo jejich atlas. Česká republika zvažuje jedno úložiště LBr-1 nacházející se na jihovýchodě země pro pilotní projekt CCS.
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění doporučení Rady o podpoře zdraví
upevňující tělesné aktivity ve všech odvětvích
Komise předkládá druhou zprávu o provádění doporučení o podpoře zdraví upevňující tělesné aktivity, které bylo přijato v listopadu 2013, za období 2017-2019. Od vydání
předchozí zprávy se zvýšil počet zemí s politikami a strategiemi na podporu tělesné aktivity obyvatelstva, vnitrostátním koordinačním mechanismem a zvláštní finanční podporou.
Celkově se zlepšilo 16 z 23 sledovaných ukazatelů, přičemž 11 ukazatelů se zlepšilo o více než 20 %. Největšího zlepšení dosáhly země s vnitrostátními programy poradenství v
oblasti tělesné aktivity (včetně předepisování cvičení zdravotnickými pracovníky) a vnitrostátními systémy podpory tělesné aktivity ve škole a aktivního cestování do školy. Více
zemí přijalo také programy ke zlepšení přístupu sociálně znevýhodněných skupin ke cvičebním nebo rekreačním zařízením a zlepšila se meziodvětvová a přeshraniční spolupráce.
Celkově bylo dosaženo pokroku při podpoře a monitorování fyzické aktivity v členských státech. Tělesná aktivita obyvatel je však nadále příliš nízká. Různé nástroje používané při
průzkumech navíc někdy přináší protichůdné údaje. Komise členské státy vybízí, aby dále posilovaly zaměření programů na děti a mladé lidi, pravidelně informovaly o prováděných
opatřeních a dále zlepšovaly monitorování a kontroly tělesné aktivity. Komise bude pokračovat ve spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací při podpoře členských států v
oblasti vypracovávání ukazatelů, sběru údajů, šíření a výměny osvědčených postupů, nástrojů pro budování kapacit a rozvoje politik. V další zprávě, která bude předložena do tří
let, posoudí Komise potřebu aktualizace doporučení.
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění, výsledcích a celkovém hodnocení
Evropského roku kulturního dědictví 2018
Rok 2018 byl vyhlášen Evropským rokem kulturního dědictví. Předkládaná zpráva podává přehled o provádění a výsledcích této akce, jejímž cílem bylo podpořit sdílení kulturního
dědictví Evropy a schopnost je ocenit, zvýšit povědomí o společných dějinách a hodnotách a posílit pocit příslušnosti ke společnému evropskému prostoru. Rozpočet na období
2017-2018 činil 8 milionů EUR. Hlavní činnosti zahrnovaly komunikační kampaň zaměřenou především na školáky a mladé lidi (do 25 let), akce a iniciativy na úrovni členských
států (přes 23 000 akcí pro více než 12,8 milionu účastníků), projekty financované EU a deset evropských iniciativ (29 projektů nadnárodní spolupráce podpořených z programu
Kreativní Evropa, podpora z programů Erasmus+ a Horizont 2020 nebo z Fondu soudržnosti) a nadnárodní iniciativy. Do Evropského roku se zapojily také země západního
Balkánu, Gruzie, Island, Norsko a Švýcarsko. Z hlediska politiky se Evropský rok zaměřil na opatření podporující zapojení do kulturního dědictví (např. zvláštního ročníku Dnů
evropského dědictví se zúčastnilo 30 milionů lidí prostřednictvím 60 000 akcí), udržitelnost kulturního dědictví, ochranu kulturního dědictví a inovace. V prosinci 2018 pak Komise
v zájmu zajištění dlouhodobého politického dopadu Evropského roku zveřejnila evropský akční rámec pro kulturní dědictví, který stanoví 65 akcí v pěti oblastech (účast a přístup
pro všechny, inteligentní řešení pro soudržnou a udržitelnou budoucnost, ochrana ohroženého dědictví, mobilizace znalostí a výzkumu, posílení mezinárodní spolupráce). Celkově
hodnotí Komise Evropský rok jako úspěšný.
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Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Společném výboru pro provádění dohody (SVPD) zřízeném podle článku 18
dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou o prosazování práva, správě a obchodu v oblasti lesnictví, pokud jde
o přijetí jeho jednacího řádu
Postoj, který má být zaujat jménem Unie ve Společném výboru pro provádění dohody na jeho prvním zasedání ve dnech 11. - 15. listopadu 2019, se týká plánovaného přijetí
jednacího řádu tohoto výboru. Výbor byl zřízen dobrovolnou dohodou o partnerství mezi EU a Vietnamem o prosazování práva, správě a obchodu v oblasti lesnictví, jejímž cílem je,
aby dřevo a dřevařské výrobky dovážené do EU z Vietnamu byly získávány zákonným způsobem. Úkolem výboru je usnadnit správu, monitorování a posuzování dohody a výměnu
informací a dialog mezi smluvními stranami. Unie by měla přijetí jednacího řádu podpořit.
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