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I. Všeobecné, finanční a institucionální záležitosti
Evropská iniciativa pro transparentnost
Evropská komise z 30.5.2008 COM (2008) 323/F
Sdělení Komise. Evropská iniciativa pro transparentnost. Rámcová pravidla
pro styk se zástupci zájmových skupin (rejstřík a etický kodex)
Vytvoření pravidel pro lobbistické aktivity v evropských institucích je klíčovou
součástí Evropské iniciativy pro transparentnost zahájené na počátku roku 2007.
Tato pravidla zahrnují zejména vytvoření rejstříku pro zástupce zájmových skupin a
přijetí etického kodexu. Pravidla obsažená v tomto sdělení se vztahují pouze
na lobbistické aktivity v Komisi; vytvoření jediného rejstříku a kodexu je
předmětem jednání.
Pro účely dobrovolného rejstříku Komise se do definice „zastupování zájmových
skupin“ nezahrnují činnosti spojené s právním či jiným odborným poradenstvím,
pokud souvisí s výkonem základního práva na spravedlivé soudní řízení; činnosti
sociálních partnerů jakožto účastníků sociálního dialogu a činnosti vykonávané
na přímou žádost Komise. Registrovat se nemusí fyzické osoby, jinak se registrace
očekává u všech subjektů s výjimkou správních orgánů. Etický kodex obsahuje
sedm základních pravidel, jejichž dodržování bude Komise sledovat: (1) uvést
jméno a název subjektu, pro který lobbista pracuje; (2) neuvádět nesprávné údaje
při registraci; (3) uvést zájmy a příp. zastupované klienty; (4) poskytnout
nezkreslené, úplné, aktuální a nezavádějící informace; (5) nepokoušet se získat
informace nečestným způsobem; (6) nenavádět zaměstnance EU, aby jednali
v rozporu s pravidly, jež se na ně vztahují; (7) při zaměstnávání bývalých
zaměstnanců EU respektovat jejich povinnost mlčenlivosti. Komise prošetří každou
odůvodněnou stížnost na porušení kodexu. Trestem za porušení může být dočasné
nebo trvalé vyloučení z rejstříku.
V doprovodném pracovním dokumentu shrnuje Komise výsledky veřejné konzultace
k etickému kodexu (SEC(2008) 1926).
Zpracovala: Mgr. Helena Bendová

Jmenování
Rada Evropské unie z 6.5.2008
Rozhodnutí Rady o jmenování dvou italských členů a jednoho italského náhradníka
Výboru regionů
Rada Evropské unie z 8.5.2008
Rozhodnutí Rady o jmenování nového člena Komise Evropských společenství
Rada Evropské unie z 26.5.2008
Rozhodnutí Rady o jmenování člena Výboru regionů ze Spojeného království
Rada Evropské unie z 30.5.2008
Rozhodnutí Rady o jmenování dvou francouzských členů Výboru regionů

Kodifikace práva Společenství
Rada Evropské unie z 16.5.2008
Rozhodnutí Rady o poskytnutí záruky Společenství na případné ztráty Evropské
investiční banky z úvěrů na projekty mimo Společenství (sousední země
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jihovýchodní Evropy, země Středomoří, Latinská Amerika, Asie a Jihoafrická
republika) (kodifikované znění)
Rada Evropské unie z 19.5.2008
Nařízení Rady o kontrole opatření tvořících součást systému financování
Evropského zemědělského záručního fondu, prováděné členskými státy
(kodifikované znění)
Nařízení Rady o vývozu kulturních statků (kodifikované znění)
Evropská komise z 26.5.2008 COM (2008) 318/F
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o povinném označení
dvoukolových a tříkolových motorových vozidel

Personál
Evropská komise z 23.5.2008 COM (2008) 305/F
Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (Euratom, ESUO, EHS) č. 549/69,
kterým se stanoví kategorie úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských
společenství, na které se vztahují ustanovení článku 12, čl. 13 druhého pododstavce
a článku 14 Protokolu o výsadách a imunitách Společenství

Rozpočet
Evropský parlament z 13.5.2008 A6-0181/2008
Rozpočtový výbor, zpravodaj Janusz Lewandowski
Zpráva o odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2009
Evropský parlament z 16.5.2008 A6-0188/2008
Rozpočtový výbor, zpravodaj Kyösti Virrankoski
Zpráva o návrhu opravného rozpočtu č. 2/2008 Evropské unie pro rozpočtový rok
2008
Evropský parlament z 30.5.2008 A6-0204/2008
Rozpočtový výbor, zpravodaj Kyösti Virrankoski
Zpráva o návrhu opravného rozpočtu č. 3/2008 Evropské unie pro rozpočtový rok
2008
Evropský parlament z 30.5.2008 A6-0203/2008
Rozpočtový výbor, zpravodaj Kyösti Virrankoski
Zpráva o návrhu opravného rozpočtu č. 4/2008 Evropské unie pro rozpočtový rok
2008

Vztahy Komise s národními parlamenty
Evropská komise z 6.5.2008 COM (2008) 237/F
Zpráva komise. Výroční zpráva za rok 2007 o vztazích Evropské komise
s vnitrostátními parlamenty
Vztahy Evropské komise s národními parlamenty se rozvíjejí především dvěma
cestami – jednak zasíláním stanovisek parlamentů k návrhům a dokumentům
Komise a jednak návštěvami komisařů v parlamentech. V roce 2007 obdržela
Komise 168 stanovisek vnitrostátních parlamentů. V rámci dvou koordinovaných
cvičení subsidiarity vedených Konferencí výborů pro evropské záležitosti
(COSAC) zaslaly národní parlamenty 35 stanovisek k návrhu v oblasti soudní
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pravomoci v manželských věcech a k návrhu na dokončení vnitřního trhu
poštovních služeb. Nejaktivnějšími komorami byly francouzský senát, německá
Spolková rada, britská Sněmovna lordů, český senát, švédský parlament a dánský
parlament. V roce 2007 se uskutečnilo více než 120 návštěv komisařů v národních
parlamentech. V zájmu zlepšení vzájemné komunikace byl v roce 2007 na žádost
Evropského parlamentu zahájen rozvoj pilotních informačních sítí, které mají být
prostředkem pro výměnu informací mezi EP a národními parlamenty. Komise
rovněž podporuje další rozvoj systému IPEX, který umožňuje přístup ke všem
přijatým stanoviskům výborů pro evropské záležitosti národních parlamentů.
Zpracovala: Mgr. Helena Bendová

Záruční fond

Evropská komise z 29.5.2008 COM (2008) 327/F†
Zpráva Komise. Výroční zpráva Komise o Záručním fondu a jeho správě za rok
2007

II. Celní unie a volný pohyb zboží
Antidumpingová opatření
Rada Evropské unie z 6.5.2008
Nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1212/2005 o uložení
konečného antidumpingového cla z dovozu některých odlitků pocházejících
z Čínské lidové republiky
Rada Evropské unie z 8.5.2008
Nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1371/2005 o uložení konečného
antidumpingového cla z dovozu plochých válcovaných výrobků s orientovanou
strukturou vyrobených z křemíkové elektrooceli pocházejících ze Spojených států
amerických a z Ruska a kterým se ruší antidumpingová cla uložená nařízením (ES)
č. 1371/2005 na dovoz plochých válcovaných výrobků s orientovanou strukturou
vyrobených z křemíkové elektrooceli pocházejících z Ruska
Evropská komise z 13.5.2008 COM (2008) 302/F
Návrh nařízení Rady, kterým se zrušuje nařízení Rady (ES) č. 752/2007 ze dne
30. května 2007 o uplatňování některých omezení na dovoz některých výrobků
z oceli z Ukrajiny
Rada Evropské unie z 19.5.2008
Nařízení Rady, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 752/2007 o uplatňování
některých omezení na dovoz některých výrobků z oceli z Ukrajiny
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III. Zemědělství
Drůbeží maso
Evropská komise z 28.5.2008 COM (2008) 336/F
Návrh nařízení Rady o změně nařízení (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví
společná organizace zemědělských trhů, pokud jde o obchodní normy pro drůbeží
maso
Dne 28. května 2008 předložila Komise na základě zhodnocení podmínek
pro obchodování s drůbežím masem ošetřeným antimikrobiálními látkami v EU
návrh na změnu těchto podmínek Stálému výboru pro potravinový řetězec a zdraví
zvířat. Návrhem se povoluje použití čtyř antimikrobiálních látek (mj. chlóru)
za stanovených podmínek. V důsledku uvedeného návrhu je nezbytné provést některé
technické změny v platném nařízení o obchodních normách pro drůbeží maso.
Tyto změny jsou předmětem předkládaného návrhu nařízení.
Zpracovala: Mgr. Helena Bendová

Ekologická produkce
Evropská komise z 23.5.2008 COM (2008) 314/F
Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 834/2007 o ekologické
produkci a označování ekologických produktů
Nařízení (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických
produktů mimo jiné obsahuje povinnost uvádět na obalu těchto produktů od 1. ledna
2009 logo EU pro ekologické produkty. Dosud je používání loga dobrovolné.
Současné logo je však snadno zaměnitelné s jinými logy EU, a proto Komise plánuje
vypsat v červenci 2008 veřejnou soutěž na nové logo. Z toho důvodu navrhuje
Komise odložit povinné používání loga EU pro ekologické produkty na polovinu
roku 2010, kdy už by mělo být k dispozici logo nové.
Zpracovala: Mgr. Helena Bendová

Chov ovcí a koz
Evropský parlament z 29.5.2008 A6-0196/2008
Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova, zpravodaj Liam Aylward
Zpráva o budoucnosti chovu ovcí a koz v Evropě

Odvětví lnu a konopí
Evropská komise z 20.5.2008 COM (2008) 307/F
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o odvětví lnu a konopí

Podpůrné nástroje společné zemědělské politiky

Evropská komise z 8.5.2008 COM (2008) 247/F†
Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1782/2003 stanovující
společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky
a kterými se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce
Evropská komise z 20.5.2008 COM (2008) 306/F-1
Návrh nařízení Rady, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých
podpor pro zemědělce v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí
některé režimy podpor pro zemědělce
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Evropská komise z 20.5.2008 COM (2008) 306/F-2
Návrh nařízení Rady o úpravách ve společné zemědělské politice prostřednictvím
změn nařízení (ES) č. 320/2006, (ES) č. 1234/2007, (ES) č. 3/2008 a (ES)
č. […]/2008
Evropská komise z 20.5.2008 COM (2008) 306/F-3
Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1698/2005 o podpoře
pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova
(EZFRV)
Evropská komise z 20.5.2008 COM (2008) 306/F-4
Návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2006/144/ES o strategických
směrech Společenství pro rozvoj venkova (programové období 2007-2013)
V návaznosti na sdělení Komise „Příprava na kontrolu stavu reformy společné
zemědělské politiky (SZP)“ ze dne 20. listopadu 2007, ve kterém byly navrženy
hlavní zásady úprav několika prvků společné zemědělské politiky, Komise
předložila návrh na další modernizaci, zjednodušení a racionalizaci společné
zemědělské politiky i odstranění zbývajících překážek, které zemědělcům brání
reagovat na zvýšenou poptávku po potravinách.
Právní návrhy se týkají těchto základních nařízení:
– nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla
pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se
zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce;
– nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace
zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty
(jednotné nařízení o společné organizaci trhů);
– nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského
zemědělského fondu pro rozvoj venkova.
V rámci celé řady opatření Komise navrhuje zrušení vynětí orné půdy z produkce,
postupné zvyšování kvót na mléko (ročně o jedno procento mezi hospodářskými
lety 2009/10 a 2013/14) před jejich zrušením v roce 2015 a snížení tržních
intervencí. Tyto změny zbaví zemědělce zbytečných omezení a umožní jim
maximalizovat jejich produkční potenciál.
Komise dále navrhuje zvýšit odlišení, mechanismus, kterým se snižují přímé platby
pro zemědělce a převádějí finanční prostředky do fondu pro rozvoj venkova.
V současnosti všem zemědělcům, kteří získají více než 5 000 EUR v přímé
podpoře, jsou jejich platby sníženy o pět procent a peníze přesunuty do rozpočtu
pro rozvoj venkova. Navrhuje se, aby se tato sazba zvýšila na 13 procent do roku
2012. Pro větší zemědělské podniky budou učiněna dodatečná snížení (dodatečná
tři procenta pro zemědělské podniky dostávající více než 100 000 EUR za rok,
6 procent pro podniky s více než 200 000 EUR a 9 procent pro ty podniky, které
přijímají více než 300 000 EUR). Nové členské země EU-10 začnou mít nárok
na odlišení v roce 2012, a to se základní sazbou ve výši 3 % (namísto 13 %).
Na Bulharsko a Rumunsko se výše uvedené odlišení nevztahuje. Návrh umožní
lépe reagovat na nové výzvy a příležitosti, které stojí před evropským
zemědělstvím, včetně změny klimatu, potřeby lepšího vodního hospodářství a
ochrany biologické rozmanitosti.
Dále Komise navrhuje prodloužení zjednodušeného režimu jednotné platby
na plochu do roku 2013 pro nové členské státy EU.
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Cílem předloženého návrhu je také zjednodušit, racionalizovat a zmodernizovat
společnou zemědělskou politiku a poskytnout zemědělcům nástroje, které jim umožní
vypořádat se s novými výzvami, kterým čelí.
Zpracoval: Ing. Josef Palán

Reforma společné zemědělské politiky
Evropský parlament z 13.5.2008 A6-0182/2008
Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova, zpravodaj Donato Tommaso Veraldi
Zpráva o budoucnosti mladých zemědělců v rámci současné reformy SZP

Zvláštní ustanovení pro Faerské ostrovy
Evropská komise z 6.5.2008 COM (2008) 236/F
Návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 97/126/ES i uzavření Dohody
mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a autonomní
vládou Faerských ostrovů na straně druhé

IV. Rybolov
Ochranná a donucovací opatření
Rada Evropské unie z 16.5.2008
Nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1386/2007, kterým se stanoví
ochranná a donucovací opatření v oblasti upravené předpisy Organizace
pro rybolov v severozápadním Atlantiku

Populace sledě obecného
Evropská komise z 8.5.2008 COM (2008) 240/F
Návrh nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý plán pro populaci sledě obecného
v oblasti západně od Skotska a lov této populace

Potírání nezákonného rybolovu
Evropská komise z 28.5.2008 COM (2008) 333/F
Doporučení Komise Radě ke zmocnění Komise vést jednání s cílem vypracovat
mezinárodně právně závazný nástroj týkající se opatření přijímaných přístavními
státy k předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a
neregulovaného rybolovu

Rybolovná práva

Evropská komise z 30.5.2008 COM (2008) 331/F†
Sdělení Komise. Rybolovná práva pro rok 2009. Prohlášení o politice Evropské
komise
Komise předkládá jako každý rok v červnu politické prohlášení týkající se
přidělování rybolovných práv a stanovení celkových přípustných odlovů a kvót
na rok 2009. Při stanovování rybolovných práv se zohledňuje udržitelnost rybolovu,
situace hospodářských subjektů působících v odvětví a mezinárodní závazky. Komise
konstatuje, že při současné intenzitě rybolovu jsou populace neudržitelné a
v evropských vodách je v důsledku nepřiměřených odlovů ohroženo podstatně více
druhů, než jinde ve světě. Proto budou rybolovná práva na rok 2009 omezena. Kromě
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stanovení povoleného objemu odlovu se chce Komise zaměřit na snížení výmětů,
ochranu hlubinných druhů a řízení rybolovu ve Středozemním, Černém a Baltském
moři.
Zpracovala: Mgr. Helena Bendová

Statistika
Evropský parlament a Rada Evropské unie z 19.5.2008
Nařízení Evropského parlamentu a Rady o předkládání statistik týkajících se
akvakultury členskými státy a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 788/96

V. Volný pohyb pracovníků a sociální politika
Boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení
Evropský parlament z 8.5.2008 A6-0173/2008
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci, zpravodajka Marie PanayotopoulosCassiotou
Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku boje
proti chudobě a sociálnímu vyloučení (2010)

Rovnost pohlaví
Evropský parlament z 29.5.2008 A6-0199/2008
Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví, zpravodajka Eva-Britt Svensson
Zpráva o vlivu marketingu a reklamy na rovnost mužů a žen

Úmluva Mezinárodní organizace práce o práci v odvětví rybolovu

Evropská komise z 27.5.2008 COM (2008) 320/F†
Návrh rozhodnutí Rady, kterým se členské státy zmocňují, aby v zájmu Evropského
společenství ratifikovaly úmluvu Mezinárodní organizace práce o práci v odvětví
rybolovu z roku 2007 (úmluva 188)

Zaměstnanost
Evropský parlament z 8.5.2008 A6-0172/2008
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci, Zpravodajka Anne Van Lanckner
Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o hlavních směrech politiky zaměstnanosti
členských států
Evropská komise z 30.5.2008 COM (2008) 328/F
Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů o závěrečné zprávě o podpůrných opatřeních
Společenství v oblasti zaměstnanosti (Program EIM 2002-2006)
Program Společenství na podporu podpůrných opatření v oblasti zaměstnanosti
(EIM) byl realizován v letech 2002-2006 a jeho cílem bylo podpořit rozvoj a
provádění evropské strategie zaměstnanosti. V rámci programu bylo financováno
více než 150 projektů v následujících oblastech: statistika a tvorba ukazatelů;
analýza a výzkum; výměna osvědčených postupů a spolupráce na všech úrovních;
Evropský rok mobility pracovníků (2006); podpora rozvoje místní zaměstnanosti;
hodnocení programu EIM. Rozpočet programu činil přes 64,5 milionu EUR.
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Programu se kromě současných 27 členských států účastnilo Norsko, Island,
Lichtenštejnsko, Turecko a Chorvatsko.
Sdělení je doplněno rozpočtovou přílohou a přehledem hlavních realizovaných
činností (SEC(2008) 1939).
Zpracovala: Mgr. Helena Bendová

VI. Právo usazování a svoboda poskytování služeb
VII. Doprava
VIII. Hospodářská soutěž
Státní podpora

Evropská komise z 21.5.2008 COM (2008) 304/F†
Zpráva Komise. Přehled státní podpory – aktualizace jaro 2008
Komise předkládá pravidelnou půlroční zprávu o státní podpoře poskytované
členskými státy. Tentokrát je zpráva zaměřena na státní podporu v oblasti ochrany
životního prostředí, státní podporu v Bulharsku a Rumunsku a tradičně také
na administrativní a kontrolní opatření spojená s poskytováním státní podpory.
Začátkem roku 2008 přijala Komise nové pokyny pro státní podporu v oblasti
životního prostředí. Od zveřejnění první verze pokynů v roce 2001 bylo shledáno
98% přijatých podpůrných opatření v souladu s pravidly EU pro vnitřní trh. Obecně
se používání pokynů rozšiřuje, nicméně mezi jednotlivými státy jsou velké rozdíly.
V letech 2001-2006 se objem prostředků podpory v oblasti životního prostředí
zdvojnásobil, nejvíce (vyjádřeno procentem HDP) podporuje opatření v této oblasti
Švédsko. Rozšiřuje se využívání daňových výjimek jako typu státní podpory.
Státní podpora v Rumunsku je více než čtyřikrát vyšší (vyjádřeno procentním
podílem HDP) než v Bulharsku. Rumunsko státní podporu postupně snižuje, ale
pouze 19% prostředků je určeno na horizontální opatření, zatímco v Bulharsku činí
tyto prostředky 79% poskytované podpory.
Rozšiřuje se používání blokových výjimek pro přiznávání státní podpory. Komise
zkrátila dobu předběžného posouzení oznámených případů státní podpory
za posledních pět let o 1,4 měsíce; průměrná doba posouzení je v současné době
5 měsíců. Za období 2000-2007 byla neoprávněně poskytnutá podpora vyčíslena
na více než 9 miliard EUR. Téměř 7 miliard bylo do konce roku 2007 vráceno.
Zpracovala: Mgr. Helena Bendová

IX. Daně
Přístavní daň
Rada Evropské unie z 26.5.2008
Rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2004/162/ES o režimu tzv. „octroi de
mer“ (přístavní daně) ve francouzských zámořských departementech
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Spotřební daň
Rada Evropské unie z 27.5.2008
Rozhodnutí Rady, kterým se Portugalsko opravňuje, aby uplatňovalo sníženou
sazbu spotřební daně na pivo vyráběné místně v autonomní oblasti Madeira

X. Hospodářská a měnová unie a volný pohyb kapitálu
Konvergenční zpráva
Evropská komise z 7.5.2008 COM (2008) 248/F
Zpráva komise. Konvergenční zpráva 2008 (vyhotovená podle čl. 122 odst. 2
Smlouvy)
Předkládaná zpráva jednak hodnotí pokrok Bulharska, České republiky, Estonska,
Lotyšska, Litvy, Maďarska, Polska, Rumunska, Slovenska a Švédska v plnění
konvergenčních kritérií a jednak na základě žádosti Slovenska z dubna 2008 hodnotí
plnění konvergenčních kritérií s ohledem na možné přijetí eura touto zemí v roce
2009. Komise konstatuje, že Slovensko jako jediná z hodnocených zemí plní všechna
čtyři konvergenční kritéria, a může se tak od 1. ledna 2009 připojit k eurozóně. Česká
republika neplní dvě ze čtyř kritérií: kritérium týkající se vývoje směnných kurzů
(pohyb kurzů ve stanovených mezích) a kritérium cenové stability. Kritérium
konvergence dlouhodobých úrokových sazeb naopak ČR dlouhodobě plní.
S ohledem na ekonomický vývoj a vládní politiku v oblasti veřejných financí se
Komise rovněž domnívá, že ČR již v roce 2008 sníží rozpočtový deficit pod hranici
3% HDP, čímž bude splněno i kritérium dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí.
S ohledem na toto zjištění předkládá Komise Radě doporučení ohledně zrušení
rozhodnutí Rady o existenci nadměrného schodku v České republice (SEC(2008)
571).
Zpracovala: Mgr. Helena Bendová

Nadměrný schodek rozpočtu členských zemí
Rada Evropské unie z 27.5.2008
Rozhodnutí Rady, kterým se zrušuje rozhodnutí 2005/730/ES o existenci
nadměrného schodku v Portugalsku
Rozhodnutí Rady, kterým se zrušuje rozhodnutí 2005/182/ES o existenci
nadměrného schodku na Slovensku
Rozhodnutí Rady, kterým se zrušuje rozhodnutí 2005/694/ES o existenci
nadměrného schodku v Itálii
Rozhodnutí Rady, kterým se zrušuje rozhodnutí 2005/185/ES o existenci
nadměrného schodku v České republice
V roce 2004 přijala Rada rozhodnutí 2005/185/ES o existenci nadměrného schodku
v České republice. Současně byla ČR zaslána doporučení pro zjednání nápravy
nejpozději do roku 2008. Protože přijatá opatření se neukázala jako účinná, bylo ČR
zasláno další doporučení v červenci 2007 a byla stanovena lhůta do 9. dubna 2008
pro podniknutí účinných nápravných kroků. Na základě zhodnocení posledního
ekonomického vývoje a opatření přijatých vládou ČR v oblasti veřejných financí
Komise konstatuje, že v letech 2008 a 2009 by rozpočtový deficit neměl překročit
hranici 3% HDP. S ohledem na tuto skutečnost Komise doporučuje Radě zrušit
rozhodnutí o existenci nadměrného schodku v ČR.
Zpracovala: Mgr. Helena Bendová
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Přijímání jednotné měny

Evropská komise z 7.5.2008 COM (2008) 249/F†
Návrh rozhodnutí Rady podle článku 122(2) Smlouvy o přijetí jednotné měny
Slovenskem 1. ledna 2009
Evropská komise z 7.5.2008 COM (2008) 250/F
Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98, pokud jde o zavedení
eura na Slovensku
4. dubna 2008 podalo Slovensko žádost o zhodnocení plnění konvergenčních kritérií.
6. a 7. května 2008 přijaly Evropská centrální banka a Komise Konvergenční zprávu,
v níž konstatují, že Slovensko plní kritéria pro zavedení jednotné měny. Komise
proto Radě předkládá návrh rozhodnutí, kterým se Slovensku umožňuje přijmout
euro od 1. ledna 2009. Současně je předkládán návrh nařízení, kterým se Slovensko
přidává na seznam zemí používajících euro a jímž se specifikují některé technické
aspekty přechodu na jednotnou měnu.
Zpracovala: Mgr. Helena Bendová

Růst cen potravin
Evropská komise z 20.5.2008 COM (2008) 321/F
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů. Řešení problému rostoucích cen potravin –
Pokyny k opatřením EU
V posledních dvanácti měsících byl zaznamenán prudký nárůst cen u některých
druhů potravin. Přitom v uplynulých třiceti letech byl trend přesně opačný – ceny
potravin pozvolna, ale trvale klesaly. Komise ve sdělení uvádí strukturální i
okamžité faktory ovlivňující cenu potravin; konstatuje, že větší podíl na současné
situaci je na straně dodávky, přestože i poptávka roste. Analýza faktorů naznačuje,
že ve střednědobém horizontu se ceny nevrátí na úroveň před současnou krizí.
Přestože vysoké ceny zvýšily inflaci v EU, dopad na spotřebitele je omezen
zhodnocováním eura a relativně nízkým podílem výdajů na potraviny v celkových
výdajích obyvatel. Na růstu cen se podstatně víc než růst cen zemědělských surovin
podílí růst nákladů na práci a energii. Nejohroženější skupinou obyvatelstva jsou
Evropané žijící pod hranicí chudoby, kteří tvoří 16% obyvatelstva EU. V globálním
měřítku jsou krizí nejvíce postiženy rozvojové země, které jsou čistými dovozci
potravin. Zásah EU by měl zahrnout tři typy akcí:
– akce potlačující důsledky růstu cen v krátkodobém a střednědobém horizontu
(např. sledování cenového vývoje a fungování dodavatelského řetězce, úprava
společné zemědělské politiky, přímá pomoc určená nejvíce postiženým
obyvatelům);
– akce k dlouhodobému zvýšení zemědělských dodávek (např. zvýšení
udržitelnosti produkce biopaliv, podpora zemědělského výzkumu);
– akce k řešení krize na mezinárodní úrovni (např. podpora otvírání trhů,
humanitární pomoc, podpora strukturálních změn v rámci rozvojové politiky).
Zpracovala: Mgr. Helena Bendová
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XI. Vnější vztahy
Albánie
Rada Evropské unie z 27.5.2008
Rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Albánskou republikou
o účasti Albánské republiky na vojenské operaci Evropské unie v Čadské republice
a ve Středoafrické republice (operace EUFOR Tchad/RCA)

Evropský nástroj sousedství a partnerství

Evropská komise z 21.5.2008 COM (2008) 308/F†
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES)
č. 1638/2006 o obecných ustanoveních o zřízení evropského nástroje sousedství a
partnerství
Komise předkládá tento návrh na základě zhodnocení činnosti nástroje
pro evropsko-středomořské investice a partnerství (FEMIP). Sleduje jím dva cíle:
– umožnit partnerským zemím reinvestovat finanční prostředky Společenství
získané z dřívějších půjček a investic;
– umožnit Evropské investiční bance reinvestovat v rámci FEMIP prostředky
získané zpět z dřívějších operací financovaných v rámci programu MEDA a
dřívějších finančních protokolů s Alžírskem, Egyptem, Jordánskem, Kyprem,
Libanonem, Maltou, Marokem, Řeckem, Sýrií, Tuniskem a Tureckem.
Zpracovala: Mgr. Helena Bendová

Jordánsko
Evropská komise z 21.5.2008 COM (2008) 309/F
Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má Společenství zaujmout v Radě
přidružení zřízené Evropsko středomořskou dohodou zakládající přidružení mezi
Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Jordánským
hášimovským královstvím na straně druhé ke stanovení harmonogramu snižování
cel pro výrobky uvedené v příloze IV dohody o přidružení

Mauritánie
Evropská komise z 13.5.2008 COM (2008) 242/F
Návrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody ve formě výměny dopisů o prozatímním
používání Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle
Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou
o partnerství v odvětví rybolovu na období ode dne 1. srpna 2008 do 31. července
2012

Švýcarsko
Rada Evropské unie z 13.5.2008
Rozhodnutí Rady o podpisu Protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a
jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé
o volném pohybu osob týkajícího se účasti Bulharské republiky a Rumunska
jakožto smluvních stran na základě jejich přistoupení k Evropské unii, jménem
Společenství a jeho členských států
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Rada Evropské unie z 19.5.2008
Rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a
jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé
o volném pohybu osob týkajícího se účasti Bulharské republiky a Rumunska
jakožto smluvních stran na základě jejich přistoupení k Evropské unii, jménem
Evropského společenství a jeho členských států

Ukrajina
Rada Evropské unie z 26.5.2008
Rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním uplatňování dohody ve formě výměny
dopisů mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou v souvislosti se zachováním
závazků týkajících se obchodu se službami obsažených v dohodě o partnerství a
spolupráci

Unie pro Středomoří
Evropská komise z 20.5.2008 COM (2008) 319/F
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě. Barcelonský proces: Unie
pro Středomoří
Barcelonský proces je od roku 1995 hlavním nástrojem Společenství pro spolupráci
s regionem Středomoří. Je do něj zapojeno 39 států. Unie pro Středomoří, která má
být vytvořena jako součást Barcelonského procesu, vychází z představy
francouzského prezidenta Sarkozyho. Jejím cílem je posílit multilaterální vztahy
EU s partnery ve Středomoří a zviditelnit celý proces pro veřejnost ve všech
účastnických státech. Unie pro Středomoří má být multilaterálním nástrojem, a jako
taková se soustředit na regionální a nadnárodní projekty podporující integraci a
soudržnost. Současně představuje doplňkovou iniciativu k současným bilaterálním
vztahům EU se středomořskými státy. Bude realizována třemi způsoby:
– posunutím vztahů mezi EU a partnerskými zeměmi na vyšší politickou úroveň;
– posílením společného vlastnictví (co-ownership) procesu, tj. větším zapojením
subjektů z partnerských zemí do všech úrovní řízení a provádění projektů;
– zlepšením konkrétnosti a viditelnosti vzájemných vztahů prostřednictvím
dodatečných projektů zaměřených na občany.
Unie pro Středomoří bude oficiálně „zahájena“ 13. července 2008 v Paříži. V příloze
sdělení jsou uvedeny příkladové projekty a přehled finanční podpory EU poskytnuté
v rámci Barcelonského procesu v letech 2000-2007.
Zpracovala: Mgr. Helena Bendová

XII. Rozvojová pomoc a spolupráce
Země AKT
Evropský parlament z 8.5.2008 A6-0175/2008
Výbor pro rozvoj, zpravodaj Alain Hutchinson
Zpráva o činnosti Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU v roce 2007

Mezinárodní dohoda o kávě
Evropská komise z 5.5.2008 COM (2008) 244/F
Návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění návrh rozhodnutí Rady o podepsání a
uzavření Mezinárodní dohody o kávě z roku 2007 Evropským společenstvím
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Úmluva o potravinové pomoci
Evropská komise z 13.5.2008 COM (2008) 303/F
Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který se má zaujmout jménem Společenství
ve Výboru pro potravinovou pomoc, pokud jde o prodloužení Úmluvy
o potravinové pomoci z roku 1999

XIII. Energetika
Energetické společenství

Evropská komise z 27.5.2008 COM (2008) 322/F†
Sdělení Komise Radě o komentovaném pořadu jednání Rady ministrů
Energetického společenství (Brusel, 27. června 2008)

Společný podnik pro palivové články a vodík
Rada Evropské unie z 20.5.2008
Nařízení Rady o založení společného podniku pro palivové články a vodík (Text
s významem pro EHP)

XIV. Průmysl a vnitřní trh
Požadavky na bezpečnost motorových vozidel

Evropská komise z 29.5.2008 COM (2008) 316/F†
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích pro schvalování typu
motorových vozidel ohledně obecné bezpečnosti
Cílem tohoto návrhu je stanovit harmonizovaná pravidla ohledně konstrukce
motorových vozidel., a to pokud jde o zabudování bezpečnostních prvků, úroveň
hluku a emise CO2 související s typem používaných pneumatik. Návrh:
1. nahrazuje 50 základních směrnic a přibližně 100 souvisejících pozměňujících
směrnic z oblasti bezpečnosti motorových vozidel a pneumatik jedním
nařízením;
2. stanoví nové požadavky ohledně elektronických systémů kontroly stability,
systémů monitorování tlaku v pneumatikách, systémů nouzového brždění a
systémů varování při vybočení z jízdního pruhu;
3. stanoví přísnější požadavky ohledně hluku odvalování pneumatik a zavádí nové
požadavky na pneumatiky ohledně jejich přilnavosti a valivého odporu.
Návrh je doplněn hodnocením dopadu (SEC(2008) 1908) a jeho shrnutím
(SEC(2008) 1909).
Zpracovala: Mgr. Helena Bendová

Trh stavebních výrobků

Evropská komise z 16.5.2008 COM (2008) 311/F†
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví harmonizované
podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh
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Tento návrh je předkládán v rámci programu Komise pro zlepšování právní úpravy
a zjednodušení. Komise jej předkládá po konzultaci se zúčastněnými stranami a
zhodnocení dopadu. Nařízení má nahradit směrnici 89/106/EHS o stavebních
výrobcích, jejímž cílem je zajistit volný oběh a používání těchto výrobků
na vnitřním trhu. Účelem náhrady platné směrnice novým předpisem je ujasnění,
zvýšení důvěryhodnosti systému a zjednodušení. Konkrétní opatření zahrnují např.:
– vyjasnění definic;
– stanovení podmínek pro používání označení CE;
– změnu systémů posuzování a ověřování stálosti vlastností;
– zavedení tzv. specifické technické dokumentace v zájmu snazšího sdílení
výsledků zkoušek;
– vytvoření zvláštního postupu zohledňujícího specifické potřeby řemeslníků a
mikropodniků;
– změnu systému evropského technického posouzení (ETA), mj. rozšířením
rozhodovací pravomoci výrobce ohledně náplně posuzování.
Návrh je doplněn hodnocením dopadu (SEC(2008) 1900) a jeho shrnutím
(SEC(2008) 1901).
Zpracovala: Mgr. Helena Bendová

XV. Regionální politika a koordinace strukturálních
nástrojů
Politika soudržnosti
Evropská komise z 14.5.2008 COM (2008) 301/F
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů o výsledcích jednání ohledně strategií a
programů politiky soudržnosti na programové období 2007-2013
Na nové regionální a sektorové programy Společenství v oblasti politiky soudržnosti
je pro období 2007-2013 vyčleněno 347 milionů EUR. Tyto programy tak představují
druhou největší výdajovou položku v rozpočtu Unie. V předkládaném sdělení
Komise podává přehled o průběhu vyjednávání programů se zainteresovanými
stranami a jejich výsledcích. K těm hlavním patří: výrazné zvýšení podílu investic
určených na podporu růstu a zaměstnanosti; stanovení národních cílů ohledně
investic na výzkum a vývoj a inovace; vyšší investice do zlepšování podnikatelského
prostředí; programy zaměřené na rozvoj lidských zdrojů a na odstraňování překážek
uplatnění na trhu práce; důraz na životní prostředí a podpora projektů bojujících proti
změně klimatu. Komise konstatuje, že vyjednávání přispělo ke zvýšení kvality
programů a zapojení všech relevantních partnerů na různých úrovních přispívá
k lepšímu řízení programů. Členské státy by měly přijmout komunikační strategie
s cílem informovat veřejnost o politice soudržnosti a jejích přínosech.
Zpracovala: Mgr. Helena Bendová
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XVI. Životní prostředí, ochrana spotřebitele a zdraví
Nebezpečné chemické látky
Evropský parlament a Rada Evropské unie z 7.5.2008
Nařízení Evropského parlamentu a Rady o vývozu a dovozu nebezpečných
chemických látek

Neobchodní přesuny zvířat
Evropský parlament a Rada Evropské unie z 8.5.2008
Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES)
č. 998/2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat
v zájmovém chovu, pokud jde o prodloužení přechodného období

Přísady krmiv

Evropská komise z 5.5.2008 COM (2008) 233/F†
Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o používání kokcidiostatik a
histomonostatik jako přísad krmiv

Reklama na tabákové výrobky
Evropská komise z 8.5.2008 COM (2008) 330/F
Zpráva Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru. Zpráva o provádění směrnice o reklamě na tabákové výrobky
(2003/33/ES)
Předkládaná zpráva hodnotí uplatňování směrnice 2003/33/ES o reklamě na tabákové
výrobky členskými státy. Všechny členské státy provedly směrnici plně do svého
právního řádu. Tradiční reklama v tisku a přímé sponzorství přeshraniční povahy už
se neobjevují. Zvýšila se však propagace tabákových výrobků při místním prodeji.
Problematická je kontrola a zákaz tabákové reklamy v elektronickém prostředí, které
je dnes nejběžnější platformou pro přeshraniční reklamní aktivity. Komise považuje
za vhodné vydat pokyny k provádění směrnice, aby byl zajištěn jednotný výklad
ve všech členských státech. Zlepšení vyžaduje i přeshraniční vynucování. Navzdory
určitým nedostatkům Komise nemá v úmyslu směrnici v současné době měnit.
Zpracovala: Mgr. Helena Bendová

XVII. Věda, informace, vzdělávání a kultura
Modernizace internetu

Evropská komise z 27.5.2008 COM (2008) 313/F†
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů. Modernizace internetu: Akční plán
pro zavedení internetového protokolu verze 6 (Ipv6) v Evropě
Komise v tomto sdělení představuje akční plán, který by měl v průběhu tří let
podpořit zavádění šesté verze internetového protokolu IPv6. Internetový protokol je
zásadním prvkem architektury internetu, protože přiděluje každému připojenému
zařízení nebo produktu jedinečnou adresu, jejímž prostřednictvím je zajištěna
komunikace s ostatními účastníky sítě. Současná verze internetového protokolu IPv4
se díky systému vytváření a přidělování adres blíží k naplnění dostupného adresního
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prostoru. Od konce 90. let se tak pracuje na nové verzi s kapacitou pro podstatně
větší množství adres. IPv6 by měl být zaváděn souběžně s provozem současného
protokolu. Zavádění je však neřízené a nekoordinované, a z toho důvodu se
zpožďuje. Prostřednictvím předkládaného akčního plánu chce Komise podpořit
zavádění IPv6 tak, aby do roku 2010 byla aspoň čtvrtina uživatelů internetu v EU
připojena pomocí tohoto protokolu. Navrhovaná opatření jsou zaměřena na: podporu
přístupu k obsahu, aplikacím a službám prostřednictvím IPv6; vytvoření poptávky
pomocí zadávání veřejných zakázek; zajištění informační a technické přípravy
na zavádění IPv6; řešení otázek bezpečnosti a ochrany soukromí.
Zpracovala: Mgr. Helena Bendová

Programy MEDIA
Evropská komise z 8.5.2008 COM (2008) 245/F
Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů. Závěrečná hodnotící zpráva o provádění a
výsledcích programů MEDIA Plus a vzdělávání MEDIA (2001-2006)
Programy MEDIA Plus a vzdělávání MEDIA probíhaly v letech 2001-2006. Jejich
společným cílem bylo zlepšení konkurenceschopnosti evropského audiovizuálního
průmyslu. Komise konstatuje, že navzdory dobrým výsledkům a účelnosti a účinnosti
akcí programu budou některé oblasti (např. zlepšení dovedností a mezinárodní pohyb
děl) pravděpodobně vyžadovat zásah na evropské úrovni. Tradičními slabinami
evropského audiovizuálního odvětví jsou rozdrobenost trhu a omezené šíření
audiovizuálních děl mimo zemi původu. Cíle ukončených programů tak zůstávají
v platnosti i nadále a byly začleněny do navazujícího programu MEDIA 2007.
Zpracovala: Mgr. Helena Bendová

Programy podpory

Evropská komise z 5.5.2008 COM (2008) 234/F†
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění akčního programu
Společenství na podporu subjektů působících v oblasti kultury na evropské úrovni
Akční program Společenství na podporu subjektů působících v oblasti kultury
na evropské úrovni byl zaveden v roce 2004. V této zprávě Komise představuje své
stanovisko k závěrům vnějšího hodnocení provádění programu. Obecně hodnotitel i
Komise konstatují, že hlavního cíle programu – posílení činnosti Společenství
v oblasti kultury – bylo dosaženo. K hlavním doporučením patří:
– posílení vazby mezi odvětvím kultury a dalšími oblastmi činnosti Společenství;
– zkrácení postupu výběru žadatelů, kterým bude udělena dotace;
– zkvalitnění sledování údajů vyplývajících ze závěrečných zpráv příjemců
pomoci;
– zviditelnění výstupů a výsledků programu;
– zvýšení udržitelnosti mj. nabídkou víceletých grantů.
Zpracovala: Mgr. Helena Bendová

Výzkumní pracovníci

Evropská komise z 23.5.2008 COM (2008) 317/F†
Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu. Lepší kariéra a větší mobilita:
Evropské partnerství pro výzkumné pracovníky
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Předkládané sdělení navazuje na zelenou knihu Evropský výzkumný prostor: nové
perspektivy (KOM(2007) 161). Navrhuje konkrétní podobu jedné z pěti iniciativ
plánovaných v zelené knize na rok 2008, a to partnerství s členskými státy
za účelem zvýšení podílů výzkumných pracovníků v produktivní populaci EU.
Partnerství by mělo být zaměřeno na čtyři oblasti:
– otevřený proces přijímání pracovníků a přenositelnost grantů;
– zajištění sociálního zabezpečení a doplňkových důchodů pro mobilní výzkumné
pracovníky;
– atraktivní podmínky zaměstnání a pracovní prostředí;
– zdokonalování odborné přípravy, dovedností a zkušeností evropských
výzkumných pracovníků.
Pro každou oblast jsou navržena prioritní opatření, která by měla být realizována
do roku 2010. Zásadní význam pro úspěch partnerství bude mít dosažení shody
na společných cílech a krocích. Členské státy by měly do roku 2009 přijmout
národní akční plány v dané oblasti.
Sdělení je doplněno hodnocením dopadu (SEC(2008) 1911) a jeho shrnutím
(SEC(2008) 1912).
Zpracovala: Mgr. Helena Bendová

Zlepšování energetické účinnosti
Evropská komise z 13.5.2008 COM (2008) 241/F
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů. Zlepšování energetické účinnosti
prostřednictvím informačních a komunikačních technologií
Hlavním problémem, před kterým dnes EU stojí ve vztahu k energetické účinnosti,
je oddělení hospodářského růstu a růstu spotřeby energie. Při zachování současného
vývoje vzroste spotřeba energie v EU do roku 2012 o 25%. Cílem předkládaného
sdělení je ukázat, jakým způsobem přispívají informační a komunikační
technologie (IKT) ke snižování energetické náročnosti a současně podpořit
veřejnou diskusi na toto téma. Sdělení také upozorňuje na zásadní význam
spolupráce s městskými komunitami, které představují největší spotřebitele energie
a současně největší producenty skleníkových plynů. Navrhovaná opatření jsou
rozdělena do tří prioritních oblastí:
– omezení uhlíkové stopy IKT – posílení výzkumu a vývoje a zavádění jejich
výsledků prostřednictvím pilotních projektů a výměny osvědčených postupů;
– IKT jako klíčový faktor ke zlepšení energetické účinnosti v celém hospodářství
– zlepšení rozvodných sítí; inteligentní budovy; inteligentní osvětlení;
– zlepšení vnímání a pochopení úlohy IKT pro energetickou účinnost – konzultace a
partnerství v oblasti IKT pro energetickou účinnost, analýza dopadu IKT
na energetickou účinnost.
Zpracovala: Mgr. Helena Bendová

XVIII. Právo týkající se podniků (Právo obchodních
společností, ochrana duševního a průmyslového vlastnictví,
obchodní právo)
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XIX. Společná zahraniční a bezpečnostní politika
1. Implementace Evropské bezpečnostní strategie, Evropská bezpečnostní a
obranná politika

Evropská bezpečnostní a obranná politika
Evropský parlament z 15.5.2008 A6-0186/2008
Výbor pro zahraniční věci, zpravodaj Helmut Kuhne
Zpráva o provádění evropské bezpečnostní strategie a EBOP
Závěry Rady o EBOP, 28.5.2008 – 9841/08
Typ dokumentu: Závěry Rady
Dokument shrnuje vývoj a představuje změny v ESDP, konkrétně mise ESDP,
schopnosti, předcházení konfliktům, strategická partnerství atd.

Jaderná bezpečnost a zabezpečení

Evropská komise z 22.5.2008 COM (2008) 312/F†
Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu. Řešení mezinárodního úkolu
jaderné bezpečnosti a jaderného zabezpečení
S ohledem na současný vývoj v energetické oblasti lze očekávat, že v budoucnu
poroste počet jaderných elektráren. O zahájení jaderného programu projevila zájem
řada států v severní Africe, jihovýchodní Asii i jižní Americe; zvyšuje se rovněž
aktivita Ruska a Číny v jaderné oblasti. V případě mnoha dotčených zemí nižší
technologická vyspělost spolu s nedostatkem zkušeností způsobuje, že jaderné
bezpečnosti a jadernému zabezpečení není věnována dostatečná pozornost. V rámci
programu pomoci TACIS určeného postsovětským republikám byl od počátku
90. let k dispozici nástroj pro financování opatření v oblasti jaderné bezpečnosti.
Od roku 2006 na něj navazuje nástroj pro spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti
s celosvětovým dosahem. Komise plně podporuje mezinárodní aktivity zaměřené
na zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti. Příkladem může být připravované
společné prohlášení Komise a IAEA o prohloubení spolupráce v této oblasti nebo
boj proti šíření zbraní hromadného ničení v rámci politik EU i na úrovni OSN.
Komise chce ke zlepšení jaderné bezpečnosti a jaderného zabezpečení přispět např.
prostřednictvím studií, vypracováváním právních předpisů, budováním institucí a
ve výjimečných případech poskytováním zařízení pro stávající jaderné elektrárny.
Zvláštní pozornost by měla být věnována vzdělávání. Sdělení obsahuje doporučení
pro stanovení strategických, zeměpisných a technických kritérií výběru prioritních
projektů, které by měly být podpořeny z dostupných nástrojů EU v letech 2007-2013.
Zpracovala: Mgr. Helena Bendová

Rozpočet SZPB
Zpráva o rozpočtu SZBP: stav k 15. květnu 2008, 15.5.2008 – 9406/08
Typ dokumentu: Zpráva sekretariátu delegacím
Dokument shrnuje absorbci vyhrazených částek rozpočtu SZBP k 15. květnu 2008
2. Mezinárodní vztahy EU, postoje k jednotlivým oblastem
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Africká unie
Společná akce Rady, kterou se mění společná akce 2007/805/SZBP o jmenování
zvláštního zástupce Evropské unie při Africké unii, 27.5.2008 – 9321/08
Typ dokumentu: Společná akce Rady
Dokument stanovuje změnu ve finanční referenční částce spojené s mandátem
zvláštního zástupce EU.

Spolupráce s Mezinárodním trestním soudem
Rada Evropské unie z 19.5.2008
Rozhodnutí Rady o předávání informací podle Dohody mezi Mezinárodním
trestním soudem a Evropskou unií o spolupráci a pomoci

XX. Prostor svobody, bezpečnosti a spravedlnosti
Boj proti korupci
Evropský parlament z 8.5.2008 A6-0174/2008
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, zpravodaj Hubert Pirker
Zpráva o podnětu Spolkové republiky Německo k přijetí rozhodnutí Rady o síti
kontaktních míst pro boj proti korupci

Elektronické soudnictví
Evropská komise z 30.5.2008 COM (2008) 329/F
Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému
sociálnímu výboru. Směrem k evropské strategii pro elektronické soudnictví
(e-justice)
Smyslem zavádění informačních a komunikačních technologií do oblasti soudnictví
(e-justice) je zlepšit přístup k soudnictví, spolupráci mezi soudními orgány a
účinnost soudnictví. Komise v tomto sdělení navrhuje strategii k vytvoření
decentralizovaného evropského systému, který bude založen na výměně
osvědčených postupů a koordinaci vnitrostátních činností. Za prioritní opatření
v oblasti e-justice pro období 2008-2013 Komise pokládá:
– vytvoření evropského portálu e-justice, jehož úkolem bude zajistit přístup
k informacím, orientaci v dostupných zdrojích a přímý přístup k určitým
evropským řízením;
– pokračování v propojování rejstříků trestů;
– propojení soudních orgánů bezpečnou telekomunikační sítí;
– usnadnění používání videokonference;
– podporu překladu.
Ke sdělení je připojen návrh akčního plánu s harmonogramem konkrétních projektů a
dále hodnocení dopadu (SEC(2008) 1947) a jeho shrnutí (SEC(2008) 1944).
Zpracovala: Mgr. Helena Bendová

Evropská migrační síť
Rada Evropské unie z 6.5.2008
Rozhodnutí Rady o zřízení Evropské migrační sítě
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Evropský informační systém rejstříku trestů

Evropská komise z 27.5.2008 COM (2008) 332/F†
Návrh rozhodnutí Rady o zřízení Evropského informačního systému rejstříků trestů
(ECRIS) podle článku 11 rámcového rozhodnutí 2008/XX/SVV
Zlepšení kvality výměny informací o odsouzeních je jednou z priorit EU v rámci boje
proti terorismu i v rámci Haagského programu. V červnu 2007 bylo dosaženo
politické dohody o rámcovém rozhodnutí Rady o organizaci a obsahu výměny
informací z rejstříku trestů mezi členskými státy 2008/XXX/SVV. K provedení
rámcového rozhodnutí je nezbytné přijetí dalších opatření, zejména pak vytvoření
elektronického systému výměny informací. Předkládaný návrh specifikuje hlavní
prvky budoucího Evropského informačního systému rejstříků trestů (ECRIS),
kterými budou: databáze rejstříků trestů členských států, společná komunikační
infrastruktura umožňující šifrování a propojovací software. Návrh rovněž stanovuje
prvky standardizovaného formátu pro elektronickou výměnu informací a další
všeobecné a technické aspekty fungování systému.
Zpracovala: Mgr. Helena Bendová

Konkurzní řízení

Evropská komise z 8.5.2008 COM (2008) 246/F†
Návrh nařízení Rady, kterým se mění přílohy A a B nařízení (ES) č. 1346/200
o konkurzním řízení

Probační opatření a alternativní tresty
Rada Evropské unie z 6.5.2008
Rámcové rozhodnutí Rady o uplatňování zásady vzájemného uznávání na rozsudky
a rozhodnutí o probaci za účelem dohledu nad probačními opatřeními a
alternativními tresty PDF

Schengenský prostor
Evropská komise z 7.5.2008 COM (2008) 239/F
Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o vývoji Schengenského
informačního systému druhé generace (SIS II). Zpráva o pokroku za období
červenec-prosinec 2007
Rada Evropské unie z 26.5.2008
Rozhodnutí Rady o odtajnění přílohy 4 příručky SIRENE přijaté výkonným
výborem zřízeným prováděcí úmluvou k Schengenské dohodě ze dne 14. června
1985 („Schengenská úmluva z roku 1990“)
Rada Evropské unie z 27.5.2008
Rozhodnutí Rady o uplatňování ustanovení schengenského acquis týkajících se
Schengenského informačního systému ve Švýcarské konfederaci

Zjednodušený režim kontroly osob na vnějších hranicích
Evropský parlament a Rada Evropské unie z 23.5.2008
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí zjednodušený režim
kontrol osob na vnějších hranicích vycházející z jednostranného uznávání
některých dokladů Bulharskem, Kyprem a Rumunskem, za rovnocenné jejich
národním vízům za účelem průjezdu přes jejich území
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Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí
č. 896/2006/ES, kterým se zavádí zjednodušený režim kontrol osob na vnějších
hranicích vycházející z jednostranného uznávání některých povolení k pobytu
vydaných Švýcarskem a Lichtenštejnskem členskými státy za účelem průjezdu přes
jejich území

XXI. Občanství EU a volný pohyb osob
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