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I. Všeobecné, finanční a institucionální záležitosti
Evropský parlament
Evropský parlament z 2.6.2008 A6-0206/2008
Výbor pro ústavní záležitosti, zpravodaj Richard Corbett
Zpráva o změně článku 29 jednacího řádu Evropského parlamentu – Vytváření
politických skupin
Evropský parlament z 4.6.2008 A6-0222/2008
Výbor pro právní záležitosti, zpravodaj Giuseppe Gargani
Zpráva o ochraně výsad Evropského parlamentu před vnitrostátními soudy
Evropský soudní dvůr
Rada Evropské unie z 12.6.2008
Rozhodnutí Rady, kterým se mění jednací řád Soudního dvora Evropských
společenství, pokud jde o jazykový režim v rámci přezkumného řízení
Jmenování
Rada Evropské unie z 2.6.2008
Rozhodnutí Rady o jmenování italského člena Výboru regionů
Rozhodnutí Rady o jmenování irského člena Výboru regionů
Rada Evropské unie z 9.6.2008
Rozhodnutí Rady o jmenování finského člena Hospodářského a sociálního výboru
Rada Evropské unie z 10.6.2008
Rozhodnutí Rady o jmenování španělského náhradníka Výboru regionů
Rozhodnutí Rady o jmenování portugalského člena Hospodářského a sociálního
výboru
Rada Evropské unie z 11.6.2008
Rozhodnutí Rady o jmenování německého člena Hospodářského a sociálního
výboru
Rada Evropské unie z 20.6.2008
Rozhodnutí Rady o jmenování poloviny členů správní rady Evropského úřadu
pro bezpečnost potravin
Rada Evropské unie z 23.6.2008
Rozhodnutí Rady o jmenování lotyšského člena a lotyšského náhradníka Výboru
regionů
Rozhodnutí Rady o jmenování dvou polských členů a jednoho polského náhradníka
Výboru regionů
Rozhodnutí Rady o jmenování portugalského člena Výboru regionů
Rozhodnutí Rady o jmenování čtyř francouzských členů a čtyř francouzských
náhradníků Výboru regionů
Rozhodnutí Rady o jmenování tří soudců Soudu pro veřejnou službu Evropské unie
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Kodifikace práva Společenství
Evropská komise z 9.6.2008 COM (2008) 344/F
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady v oblasti práva společností
o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem (Kodifikované znění)
Evropská komise z 13.6.2008 COM (2008) 351/F
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady …/…/ES ze dne […] týkající se
sedadla řidiče na kolových zemědělských a lesnických traktorech (Kodifikované
znění)
Evropská komise z 16.6.2008 COM (2008) 358/F
Návrh rozhodnutí Rady o některých výdajích ve veterinární oblasti (Kodifikované
znění)
Evropská komise z 17.6.2008 COM (2008) 365/F
Návrh nařízení Rady (ES, Euratom) č. …/…, kterým se zřizuje Záruční fond
pro vnější vztahy (Kodifikované znění)
Evropská komise z 17.6.2008 COM (2008) 367/F
Návrh nařízení Rady o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na určité kategorie dohod a
jednání ve vzájemné shodě v odvětví letecké dopravy (Kodifikované znění)
Evropská komise z 17.6.2008 COM (2008) 369/F
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. …/… ze dne […]
o dodatkových ochranných osvědčeních pro léčivé přípravky (Kodifikované znění)
Evropská komise z 18.6.2008 COM (2008) 376/F
Návrh směrnice Rady o osvobození od daní, které se vztahuje na trvalý dovoz
osobního majetku jednotlivců z členského státu (Kodifikované znění)
Evropská komise z 24.6.2008 COM (2008) 386/F†
Návrh nařízení Rady (ES) č. …/… o ochraně před dovozem subvencovaných
výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (Kodifikované znění)
Personál
Rada Evropské unie z 3.6.2008
Rozhodnutí Rady o úpravě příspěvků stanovených rozhodnutím 2003/479/ES a
rozhodnutím 2007/829/ES o pravidlech pro národní odborníky a vojenský personál
vyslané ke generálnímu sekretariátu Rady
Rada Evropské unie z 23.6.2008
Nařízení Rady, kterým se upravují opravné koeficienty použitelné na odměny a
důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství
Rozpočet
Evropská komise z 18.6.2008 COM (2008) 381/F
Předběžný návrh opravného rozpočtu č. 5 pro souhrnný rozpočet na rok 2008.
Souhrnný výkaz příjmů
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Evropský parlament z 24.6.2008 A6-0262/2008
Rozpočtový výbor, zpravodajka Jutta Haug
Zpráva o rozpočtu na rok 2009: první úvahy o předběžném návrhu rozpočtu na rok
2009 a o mandátu pro dohodovací řízení
Rozšiřování
Rada Evropské unie z 17.6.2008
Rozhodnutí Rady, kterým se mění příloha I aktu o přistoupení Bulharska a
Rumunska
Evropský parlament z 26.6.2008 A6-0266/2008
Výbor pro zahraniční věci, zpravodaj Elmar Brok
Zpráva o dokumentu Komise o strategii rozšíření 2007
Spolupráce správních orgánů členských států s Komisí
Evropský parlament a Rada Evropské unie z 6.6.2008
Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES)
č. 515/97 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich
spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů
Statistika
Evropský parlament a Rada Evropské unie z 5.6.2008
Nařízení Evropského parlamentu a Rady o sčítání lidu, domů a bytů
Evropská komise z 9.6.2008 COM (2008) 340/F†
Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o konjunkturálních statistikách
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května
1998
Nařízení (ES) č. 1165/98 ukládá Komisi povinnost předkládat pravidelně zprávu
o relevanci a kvalitě konjunkturálních statistik vypracovávaných na jeho základě
členskými státy. Tyto statistiky jsou nezbytné pro provádění evropské hospodářské
a měnové politiky. Komise ve zprávě konstatuje, že díky nařízení se zlepšila
dostupnost, pokrytí, porovnatelnost i aktuálnost statistik. Kvalita ukazatelů je
celkově dobrá. Náklady na vypracovávání statistik se podařilo snížit díky výměně
osvědčených postupů. Ve spolupráci s členskými státy byl vyvinut nástroj pro
měření zátěže podniků a nákladů statistického systému zavedeného nařízením.
Zpracovala: Mgr. Helena Bendová

Evropská komise z 13.6.2008 COM (2008) 355/F
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o statistikách sestavených podle
nařízení (ES) č. 2150/2002 o statistice odpadů a o jejich kvalitě

II. Celní unie a volný pohyb zboží
Autonomní celní kvóty
Rada Evropské unie z 6.6.2008
Nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2505/96 o otevření a správě
autonomních celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a
průmyslové výrobky
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Rada Evropské unie z 20.6.2008
Nařízení Rady o otevření a správě autonomních celních kvót Společenství
pro dovoz některých produktů rybolovu na Kanárské ostrovy
Antidumpingová opatření
Evropská komise z 6.6.2008 COM (2008) 341/F†
Návrh nařízení Rady o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz
práškového aktivního uhlí pocházejícího z Čínské lidové republiky
Evropská komise z 10.6.2008 COM (2008) 353/F
Návrh nařízení Rady, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu
dusičnanu amonného pocházejícího z Ruska v návaznosti na přezkum před
pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 a na částečný prozatímní přezkum podle
čl. 11 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 384/96
Evropská komise z 16.6.2008 COM (2008) 363/F†
Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 442/2007 ze dne
19. dubna 2007 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu dusičnanu
amonného pocházejícího z Ukrajiny po přezkumu před pozbytím platnosti podle
čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 384/96
Evropská komise z 19.6.2008 COM (2008) 385/F†
Návrh nařízení Rady, kterým se zrušuje antidumpingové clo uložené nařízením
Rady (ES) č. 85/2006 z dovozu lososa chovaného pro hospodářské účely
pocházejícího z Norska
Evropská komise z 20.6.2008 COM (2008) 382/F†
Návrh nařízení Rady, kterým se objasňuje oblast působnosti antidumpingových
opatření uložených nařízením (ES) č. 1174/2005 na dovoz ručních paletových
vozíků a jejich základních dílů pocházejících z Čínské lidové republiky
Evropská komise z 30.6.2008 COM (2008) 410/F†
Návrh nařízení Rady, kterým se ukončuje přezkum nařízení (ES) č. 130/2006
o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz kyseliny vinné pocházející
z Čínské lidové republiky uskutečněný pro nového vývozce
Rada Evropské unie z 30.6.2008
Nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 442/2007 o uložení konečného
antidumpingového cla z dovozu dusičnanu amonného pocházejícího z Ukrajiny
po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 384/96
Nařízení Rady, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu dusičnanu
amonného pocházejícího z Ruska v návaznosti na přezkum před pozbytím platnosti
podle čl. 11 odst. 2 a na částečný prozatímní přezkum podle čl. 11 odst. 3 nařízení
Rady (ES) č. 384/96
Nařízení Rady o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz práškového
aktivního uhlí pocházejícího z Čínské lidové republiky
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Hraniční kontrola zboží
Evropská komise z 12.6.2008 COM (2008) 352/F†
Návrh rozhodnutí Rady, kterým se jménem Společenství schvaluje příloha 8
Mezinárodní úmluvy o sladění hraničních kontrol zboží
Společný celní sazebník
Rada Evropské unie z 6.6.2008
Nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/96 o dočasném pozastavení
všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité průmyslové výrobky,
zemědělské produkty a produkty rybolovu

III. Zemědělství
Odvětví bavlny
Rada Evropské unie z 20.6.2008
Nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1782/2003, pokud jde o režim
podpory pro bavlnu, kterým se stanoví režim restrukturalizace odvětví bavlny a
kterým se zavádí národní programy restrukturalizace odvětví bavlny
Podpora zemědělství na menších ostrovech v Egejském moři
Rada Evropské unie z 19.6.2008
Nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1405/2006, kterým se stanoví
zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském
moři, a nařízení (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
Rozvoj venkova
Evropská komise z 10.6.2008 COM (2008) 346/F
Návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2006/493/ES, kterým se
stanoví částka podpory Společenství pro rozvoj venkova na období od 1. ledna
2007 do 31. prosince 2013, její roční rozdělení a minimální částka, která má být
soustředěna v regionech způsobilých v rámci konvergenčního cíle
Zvláštní ustanovení pro Faerské ostrovy
Rada Evropské unie z 10.6.2008
Rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 97/126/ES o uzavření Dohody mezi
Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a autonomní vládou
Faerských ostrovů na straně druhé

IV. Rybolov
Námořní politika
Evropská komise z 26.6.2008 COM (2008) 395/F
Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů. Pokyny pro integrovaný přístup k námořní
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politice: úsilí o uplatňování osvědčených postupů v integrované námořní správě a
při konzultacích se zainteresovanými subjekty
V říjnu 2007 předložila Komise sdělení Integrovaná námořní politika
pro Evropskou unii (KOM(2007) 575), jehož cílem je zavést do evropské námořní
politiky nový přístup ke správě námořních věcí. Od roku 2005 fungují na evropské
úrovni skupina komisařů a meziresortní skupina pro námořní záležitosti, které mají
přispět k integraci námořních politik členských států. V tomto sdělení jsou
obsaženy pokyny Komise, které mají podpořit dosažení souladu mezi jednotlivými
oblastmi politik, národními přístupy a činnostmi zúčastněných stran. Pokyny
zahrnují:
– stanovení vnitrostátních integrovaných námořních politik členskými státy
(nejedná se o vytvoření jednotného systému námořní správy);
– zvážení možnosti vytvořit vnitřní koordinační struktury pro námořní záležitosti
v rámci správního uspořádání členskými státy;
– širší uplatňování rozhodování na regionální a místní úrovni;
– zapojení všech zainteresovaných subjektů do vytváření námořní politiky;
– prohloubení vazeb na regionální úrovni jednotlivých povodí.
Zpracovala: Mgr. Helena Bendová

Regionální poradní sbory
Evropská komise z 17.6.2008 COM (2008) 364/F
Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu. Přezkum fungování regionálních
poradních sborů
Regionální poradní sbory byly ustaveny v rámci společné rybářské politiky, aby
byla podpořena výměna zkušeností mezi lidmi působícími v odvětví a současně
byly zohledněny různé podmínky ve vodách Společenství. Sbory působí v sedmi
geografických oblastech. Předkládaná zpráva hodnotí současný rámec
pro fungování sborů, jejich příspěvek ke společné rybářské politice a možnosti
zlepšení konzultačního procesu.
Zpracovala: Mgr. Helena Bendová

Rybolovná práva
Evropská komise z 20.6.2008 COM (2008) 377/F
Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2015/2006 a (ES) č. 40/2008,
pokud jde o rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb
Rybolovné zdroje
Evropská komise z 6.6.2008 COM (2008) 324/F
Návrh nařízení Rady o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření
Statistika
Evropský parlament a Rada Evropské unie z 10.6.2008
Nařízení Evropského parlamentu a Rady o předkládání statistik týkajících se
akvakultury členskými státy a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 788/96
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V. Volný pohyb pracovníků a sociální politika
Politika zaměstnanosti
Rada Evropské unie z 30.6.2008
Rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států
Rovné zacházení v zaměstnání
Evropská komise z 19.6.2008 COM (2008) 225/F
Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů. Uplatňování směrnice 2000/78/ES ze dne 27.
listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a
povolání
Předkládané sdělení se zaměřuje na vybrané problematické nebo důležité aspekty
provádění a uplatňování směrnice 2000/78/ES. Je založeno na údajích poskytnutých
členskými státy. Směrnicí byla nově zavedena pravidla pro zamezení diskriminace
na základě věku, sexuální orientace, náboženského přesvědčení a postižení. Komise
je spokojena zejména s následujícími kroky členských států: zavedení
kompenzačních opatření pro zaměstnavatele, zejména v případě zaměstnávání
postižených; přesunutí důkazního břemene při soudním řízení na zaměstnavatele
(presumpce diskriminačního jednání); zlepšení systému sankcí v případě
diskriminačního jednání. Nicméně, úroveň ochrany proti diskriminaci zůstává
v jednotlivých státech rozdílná. Nejednoznačný je rovněž přínos ustanovení
týkajících se šíření informací a poskytování konzultací občanům. Komise zváží
legislativní iniciativu, která by bránila diskriminaci z důvodů ošetřených touto
směrnicí i mimo zaměstnání a povolání.
Zpracovala: Mgr. Helena Bendová

VI. Právo usazování a svoboda poskytování služeb
VII. Doprava
Letecká doprava
Evropská komise z 5.6.2008 COM (2008) 335/F-1
Návrh rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním uplatňování memoranda
o spolupráci mezi Mezinárodní organizací pro civilní letectví a Evropským
společenstvím týkajícího se bezpečnostních auditů a inspekcí a souvisejících
záležitostí
Evropská komise z 5.6.2008 COM (2008) 335/F-2
Návrh rozhodnutí Rady o uzavření memoranda o spolupráci mezi Mezinárodní
organizací pro civilní letectví a Evropským společenstvím týkajícího se
bezpečnostních auditů a inspekcí a souvisejících záležitostí
Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) provádí od roku 2002
bezpečnostní audity ve všech smluvních státech včetně členských států EU.
Současně audity se stejným cílem a přibližně stejného rozsahu provádí na základě
nařízení (ES) č. 2320/2002 od roku 2004 také Komise. Cílem memoranda
vyjednaného Komisí na základě zmocnění Radou je omezit počet auditů
prováděných ICAO ve Společenství s ohledem na skutečnost, že mezinárodní
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dohody, na jejichž základě provádí ICAO kontrolní činnost, jsou obsaženy v právu
Společenství, a kontroly ze strany Komise jsou tak dostačující.
Zpracovala: Mgr. Helena Bendová

Evropská komise z 25.6.2008 COM (2008) 388/F
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES)
č. 549/2004, (ES) č. 550/2004, (ES) č. 551/2004 a (ES) č. 552/2004 s cílem zvýšit
výkonnost a udržitelnost evropského leteckého systému
Cílem tohoto návrhu je upravit na základě technického pokroku první balíček
právních předpisů o jednotném evropském nebi (nařízení (ES) č. 549/2004,
550/2004, 551/2004 a 552/2004). K navrhovaným změnám patří zejména:
– zákaz odmítnutí určení poskytovatele letových navigačních služeb členským
státem z důvodu, že je usazen v jiném členském státě;
– stanovení konce roku 2012 jako lhůty pro vytvoření funkčních bloků vzdušného
prostoru členskými státy;
– prohloubení integrace všeobecného letového provozu, zejména prostřednictvím
Evropské sítě uspořádání letového provozu;
– vytvoření evropské letové informační oblasti zahrnující vzdušný prostor
v pravomoci členských států za účelem společného plánování;
– harmonizace pravidel upravujících vzdušný prostor na základě norem ICAO;
– posílení postavení Eurocontrolu;
– vytvoření jednotného veřejného přístupového bodu k ověřeným a integrovaným
leteckým informacím.
Návrh je doplněn finančním výkazem, hodnocením dopadu (SEC(2008) 2093) a
jeho shrnutím (SEK(2008) 2094).
Zpracovala: Mgr. Helena Bendová

Evropská komise z 25.6.2008 COM (2008) 389/F
Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů. Jednotné evropské nebe II: k udržitelnějšímu
a výkonnějšímu letectví v Evropě
Právní předpisy o jednotném evropském nebi byly přijaty v roce 2004 a zahrnuly
letový provoz do společné dopravní politiky. Mezi přetrvávající problémy letecké
dopravy však stále patří přetěžování kapacity infrastruktury, roztříštěnost
uspořádání letového provozu, bezpečnostní otázky a environmentální výkonnost.
V zájmu řešení těchto problémů přichází Komise s balíčkem čtyř opatření:
1) úprava právních předpisů o jednotném evropském nebi (KOM(2008) 388);
2) rozvoj výzkumného programu SESAR v oblasti letecké technologie;
3) rozšíření pravomocí Evropské agentury pro bezpečnost letectví na letiště, letový
provoz a leteckou navigaci (KOM(2008) 390);
4) provedení akčního plánu pro kapacitu, efektivitu a bezpečnost letišť, přijatého
v roce 2006.
Zpracovala: Mgr. Helena Bendová

Evropská komise z 25.6.2008 COM (2008) 390/F
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES)
č. 216/2008 v oblasti letišť, uspořádání letového provozu a letových navigačních
služeb a zrušuje směrnice Rady 06/23/EHS
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V roce 2002 byla zřízena Evropská agentura pro bezpečnost letectví, jejíž činnost
byla zaměřena na úkoly v oblasti letové způsobilosti a certifikace ochrany životního
prostředí na výrobky letecké techniky. V roce 2008 byly nařízením (ES)
č. 216/2008 úkoly agentury rozšířeny na letecký provoz, průkazy způsobilosti
pilotů a bezpečnost letadel třetích zemí. V zájmu udržení stávajících
bezpečnostních standardů a jejich dalšího rozvoje navrhuje Komise rozšířit
pravomoci agentury na letiště, uspořádání letového provozu a letové navigační
služby.
Návrh je doplněn finančním výkazem, hodnocením dopadu (SEC(2008) 2086) a
jeho shrnutím (SEK(2008) 2087).
Zpracovala: Mgr. Helena Bendová

Městská mobilita
Evropský parlament z 12.6.2008 A6-0252/2008
Výbor pro dopravu a cestovní ruch, zpravodaj Reinhard Rack
Zpráva k tématu „Na cestě k nové kultuře městské mobility“
Námořní doprava
Evropská komise z 11.6.2008 COM (2008) 206/F
Sdělení Komise Evropskému parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce
Smlouvy o ES týkající se společného postoje Rady k přijetí směrnice Evropského
parlamentu a Rady, kterou se stanoví základní zásady pro vyšetřování nehod
v odvětví námořní dopravy a kterou se mění směrnice 1999/35/ES a 2002/59/ES
Evropská komise z 11.6.2008 COM (2008) 208/F
Sdělení Komise Evropskému parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce
Smlouvy o ES týkající se společného postoje Rady k přijetí směrnice Evropského
parlamentu a Rady o státní přístavní inspekci (přepracovaná verze)
Evropská komise z 11.6.2008 COM (2008) 310/F
Sdělení Komise Evropskému parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce
Smlouvy o ES týkající se společného postoje Rady k přijetí směrnice Evropského
parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice 2002/59/ES, kterou se stanoví
kontrolní a informační systém společenství pro provoz plavidel

VIII. Hospodářská soutěž
Politika hospodářské soutěže
Evropská komise z 16.6.2008 COM (2008) 368/F
Zpráva Komise. Zpráva o politice hospodářské soutěže za rok 2007
Tato zpráva spolu s doprovodným pracovním dokumentem (SEC(2008) 2038)
informuje o vývoji v oblasti soutěžní politiky Společenství v roce 2007. Zaměřuje
se v první řadě na rozvoj a uplatňování nástrojů, k nimž patří antimonopolní
opatření, pravidla pro státní podpory a kontrola fúzí. Další část je věnována vývoji
ve vybraných sektorech, konkrétně energetice, finančních službách, elektronických
komunikacích, informačních technologiích, médiích, automobilovém průmyslu,
dopravě a poštovních službách. Zpráva dále informuje o spolupráci s odpovědnými
národními orgány a národními soudy, mezinárodní činnosti a interinstitucionální
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spolupráci (s Evropským parlamentem, Radou, Výborem regionů a Hospodářským
a sociálním výborem).
Česká republika je ve zprávě zmiňována dvakrát – jednak v souvislosti s omezením
kompetencí Úřadu na ochranu hospodářské soutěže v odvětví elektronických
komunikací v důsledku přijetí zákona o hospodářské soutěži (s ČR bylo zahájeno
řízení pro porušení Smlouvy, které bylo zastaveno po zrušení sporného ustanovení
zákona), a jednak v souvislosti s iniciativou v oblasti letecké dopravy.
Zpracovala: Mgr. Helena Bendová

IX. Daně
Daň z přidané hodnoty
Evropská komise z 30.6.2008 COM (2008) 404/F†
Návrh rozhodnutí Rady, kterým se Italské republice povoluje použít opatření
odchylující se od článku 285 směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému
daně z přidané hodnoty
Úmluva o zamezení dvojího zdanění
Rada Evropské unie z 17.6.2008
Rozhodnutí Rady o přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě ze dne
23. července 1990 o zamezení dvojího zdanění v souvislosti s úpravou zisků
sdružených podniků

X. Hospodářská a měnová unie a volný pohyb kapitálu
Evropská centrální banka
Evropský parlament z 9.6.2008 A6-0241/2008
Hospodářský a měnový výbor, zpravodaj Olle Schmidt
Zpráva o výroční zprávě ECB za rok 2007
Rada Evropské unie z 24.6.2008
Rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 98/481/ES o schválení externího
auditora Evropské centrální banky
Veřejné finance
Evropská komise z 24.6.2008 COM (2008) 387/F
Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu. Veřejné finance v HMU – 2008:
Role kvality veřejných financí v rámci řízení EU
Toto sdělení se zabývá vztahem kvality veřejných financí a hospodářského růstu a
jejím vlivem na hospodářské řízení EU. Komise se domnívá, že zvýšení kvality
veřejných financí v některých oblastech by mohlo přispět k lepší součinnosti
hlavních nástrojů hospodářského řízení, kterými jsou Pakt o stabilitě a růstu a
Lisabonská strategie. Jednou z klíčových oblastí v tomto směru je zlepšení
fiskálního dohledu. Lepší kvalita veřejných financí by jednak mohla zvýšit účinnost
výdajů a příjmů, a jednak zlepšit dlouhodobé hospodářské vyhlídky a zlepšit
schopnost reakce na hospodářské otřesy. V rámci fiskálního dohledu EU vymezuje
sdělení čtyři oblasti pro opatření k většímu zaměření na kvalitu veřejných financí:
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– měření kvality veřejných financí prostřednictvím systematického předkládání
zpráv a vytvoření souboru ukazatelů;
– větší důraz na účinnost a účelnost veřejných výdajů;
– účinnější systémy veřejných příjmů;
– pravidelné hodnocení kvality veřejných financí.
Sdělení je doplněno podrobnou zprávou o současném stavu a vyhlídkách veřejných
financí v HMU (SEC(2008) 2092).
Zpracovala: Mgr. Helena Bendová

XI. Vnější vztahy
Afghánistán
Evropský parlament z 27.6.2008 A6-0269/2008
Výbor pro zahraniční věci, zpravodaj André Brie
Zpráva o stabilizaci Afghánistánu: výzvy pro EU a mezinárodní společenství
Austrálie
Rada Evropské unie z 10.6.2008
Rozhodnutí Rady o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a Austrálií
o zpracovávání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) ze zdrojů Evropské unie
leteckými dopravci a o jejich předávání Australské celní správě jménem Evropské
unie
Bělorusko
Rada Evropské unie z 10.6.2008
Nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních
vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska
Bosna a Hercegovina
Rada Evropské unie z 6.6.2008
Rozhodnutí Rady a Komise o uzavření Dohody o stabilizaci a přidružení mezi
Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bosnou a
Hercegovinou na straně druhé
Rozhodnutí Rady o podpisu Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými
společenstvími a jejich členskými státy a Bosnou a Hercegovinou jménem
Evropského společenství
Rada Evropské unie z 9.6.2008
Nařízení Rady o některých postupech pro uplatňování Dohody o stabilizaci a
přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně
a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé a pro uplatňování Prozatímní dohody
o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím na jedné
straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé
Rozhodnutí Rady o postoji, který má Společenství zaujmout v rámci Prozatímního
výboru ES-Bosna a Hercegovina, pokud jde o jednací řád tohoto výboru a mandát a
strukturu podvýborů ES-Bosna a Hercegovina
Rozhodnutí Rady o podpisu a uzavření Prozatímní dohody o obchodu a obchodních
záležitostech mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Bosnou a
Hercegovinou na straně druhé
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Černomořská oblast
Evropská komise z 19.6.2008 COM (2008) 391/F†
Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu. Zpráva o prvním roce provádění
Černomořské synergie
Černomořská synergie je iniciativa regionální spolupráce se státy v oblasti Černého
moře. Byla zahájena v květnu 2007. V prvním roce provádění začalo provádění
většiny úkolů, které jsou zaměřeny do oblasti životního prostředí; námořní politiky
a rybolovu; energetiky; dopravy; řízení migrace; výzkumu, vývoje a vzdělávání;
zaměstnanosti a sociálních záležitostí; obchodu; demokracie, lidských práv
a veřejné správy; zamrzlých konfliktů. Hlavním prostředkem realizace iniciativy je
přeshraniční spolupráce a zapojení občanské společnosti. V roce 2007 byla regionu
poskytnuta pomoc ve výši 837 milionů EUR. Dne 14. února 2008 proběhla
v Kyjevě schůzka představitelů zemí regionu, EU a členských států. V zájmu
dalšího rozvoje iniciativy bude Komise podporovat stanovení dlouhodobých
měřitelných cílů ve vybraných oblastech; navazování sektorových partnerství;
přizpůsobení frekvence ministerských setkání aktuálním potřebám; zvážení
možného zapojení Běloruska do vybraných aktivit; posílení akademických a
studentských sítí; vytvoření regionálního fóra občanské společnosti; zřízení
Institutu evropských studií v regionu.
Zpracovala: Mgr. Helena Bendová

Čína
Evropská komise z 27.6.2008 COM (2008) 405/F
Návrh rozhodnutí Rady o podpisu a uzavření protokolu, kterým se mění Dohoda
o námořní dopravě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné
straně a vládou Čínské lidové republiky na straně druhé s ohledem na přistoupení
Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii
Demarkační linie na Kypru
Rada Evropské unie z 3.6.2008
Nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 866/2004 o režimu podle článku 2
protokolu č. 10 k aktu o přistoupení, pokud jde o pravidla týkající se zboží, služeb a
osob překračujících demarkační linii na Kypru
Guinea-Bissa
Rada Evropské unie z 3.6.2008
Rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Republikou GuineaBissau o postavení mise Evropské unie na podporu reformy bezpečnostního sektoru
v Republice Guinea-Bissau
Indie
Evropská komise z 20.6.2008 COM (2008) 347/F-1
Návrh rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody mezi
Evropským společenstvím a Indickou republikou o některých aspektech leteckých
služeb
Evropská komise z 20.6.2008 COM (2008) 347/F-2
Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a
Indickou republikou o některých aspektech leteckých služeb
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Jordánsko
Rada Evropské unie z 3.6.2008
Rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu k Evropsko–středomořské dohodě
zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy
na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé s ohledem
na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii
Rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním uplatňování Protokolu k Evropskostředomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a
jejich členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím
na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska
k Evropské unii
Komory
Evropská komise z. 4.6.2008 COM (2008) 342/F†
Návrh nařízení Rady, kterým se zrušuje nařízení Rady (ES) č. 243/2008, kterým se
ukládají některá omezující opatření vůči nezákonné vládě Anjouanu v Komorském
svazu
Kongo
Evropská komise z 11.6.2008 COM (2008) 350/F
Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2005 o zavedení
některých omezujících opatření vůči Konžské demokratické republice
Mauritánie
Rada Evropské unie z 10.6.2008
Nařízení Rady o uzavření Protokolu, kterým se na období od 1. srpna 2008
do 31. července 2012 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody
mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství
v odvětví rybolovu
Mexiko
Evropská komise z 19.6.2008 COM (2008) 372/F
Návrh rozhodnutí Rady o postoji Společenství v rámci Smíšené rady EU-Mexiko
ke změnám rozhodnutí Smíšené rady č. 2/2000 ve znění rozhodnutí Smíšené rady
č. 3/2004 ze dne 29. července 2004
Nový Zéland
Rada Evropské unie z 17.6.2008
Rozhodnutí Rady o podpisu Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi
Evropským společenstvím a vládou Nového Zélandu jménem Společenství
Organizace spojených národů
Evropský parlament z 26.6.2008 A6-0265/2008
Výbor pro zahraniční věci, zpravodaj Alexander Graf Lambsdorff
Zpráva s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě týkajícím se priorit EU
pro 63. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů
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Švýcarsko
Evropská komise z 17.6.2008 COM (2008) 362/F
Návrh rozhodnutí Rady o postoji Společenství v rámci smíšeného výboru zřízeného
dohodou mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací
ze dne 22. července 1972 k úpravě protokolu č. 3 o definici pojmu „původní
produkty“ a metodách správní spolupráce s ohledem na rozšíření Evropské unie
z roku 2007

XII. Rozvojová pomoc a spolupráce
Evropský rozvojový fond
Evropská komise z 11.6.2008 COM (2008) 348/F*
Návrh rozhodnutí Rady, kterým se stanovují finanční příspěvky splatné členskými
státy, které přispívají do Evropského rozvojového fondu (druhá splátka za rok
2008)
Evropská komise z 13.6.2008 COM (2008) 354/F
Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu. Finanční informace o evropských
rozvojových fondech
Pravidelně předkládané sdělení informuje o stavu plnění probíhajících evropských
rozvojových fondů (7. až 9.) k 31.12.2007, předpokládaném plnění pro probíhající
rozpočtový rok a odhadovaných výdajích pro rozpočtový rok 2009. Podle
aktuálních odhadů je potřeba na rok 2008 vyčíslena na 3 305 milionů EUR a
příspěvky na rok 2009 by měly dosáhnout 3 470 milionů EUR.
Zpracovala: Mgr. Helena Bendová

Mezinárodní dohoda o kávě
Rada Evropské unie z 10.6.2008
Rozhodnutí Rady o podpisu a uzavření Mezinárodní dohody o kávě z roku 2007
jménem Evropského společenství
Rozvojová politika
Evropská komise z 24.6.2008 COM (2008) 379/F†
Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu. Výroční zpráva za rok 2008
o rozvojové politice Evropského společenství a o provádění vnější pomoci v roce
2007
Evropská unie poskytuje 60% oficiální celosvětové rozvojové pomoci, a udržuje si
tak dlouhodobě postavení největšího dárce. Díky přijetí evropského konsensu
o rozvoji a evropského konsensu o humanitární pomoci se v roce 2007 podařilo
zlepšit účinnost pomoci. Za úspěchy při provádění rozvojové politiky považuje
Komise zejména zlepšení soudržnosti této politiky a dalších sektorových politik,
zlepšení spolupráce při poskytování pomoci s ostatními zúčastněnými stranami
(nový kodex pravidel pro dělbu práce) a přijetí řady tematických a regionálních
strategií na období 2007-2013. Vyplacená částka rozvojové pomoci dosáhla v roce
2007 téměř 8,5 miliardy EUR. Pomoc byla zaměřena především na: obnovenou
strategii přístupu na trh EU; ukončení jednání o dohodách o hospodářském
partnerství; posílení Evropské politiky sousedství; vypracování nových dohod
s Ukrajinou, Moldávií a Izraelem; prohloubení spolupráce s Černomořským
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regionem; dojednání dohod o přidružení s partnery v Asii a Latinské Americe;
pokrok v jednáních s Ruskem a Čínou; Evropskou bezpečnostní strategii; stabilizaci
na středním Východě a v jižní Asii; zřízení programu Erasmus Mundus II.
Podrobnější informace a přílohy jsou obsaženy v doprovodném pracovním
dokumentu (SEC(2008) 2062).
Zpracovala: Mgr. Helena Bendová

Spolupráce s přidruženými zámořskými zeměmi a územími
Evropská komise z 25.6.2008 COM (2008) 383/F
Zelená kniha. Budoucí vztahy mezi EU a zámořskými zeměmi a územími
Zámořské země a území jsou spojena se čtyřmi členskými státy – Dánskem,
Nizozemskem, Francií a Spojeným královstvím. Stávající rozhodnutí o přidružení
zámoří, jehož platnost uplyne v roce 2013, je založeno na přístupu, který pokládá
za hlavní účel přidružení rozvojovou pomoc. S ohledem na vývoj EU a
mezinárodní situace chce Komise ve spolupráci se zainteresovanými stranami
pomocí předkládané zelené knihy vymezit základ nového partnerství se
zámořskými územími. Otázky položené v zelené knize se týkají způsobu realizace
solidarity mezi EU a zámořskými územími v politické rovině; základu nového
přístupu odlišného od klasické rozvojové spolupráce; posílení vzájemnosti
v partnerských vztazích; oblastí společného zájmu; možností uplatnění regionální
spolupráce a integrace v zámořských regionech; posílení politického dialogu;
potenciálu regionální ekonomické integrace; úpravy obchodních vztahů; rozvoje
infrastruktury; možností zohlednění specifik zámořských území. Lhůta
pro veřejnou konzultaci končí dne 17. října 2008.
K zelené knize je připojen pracovní dokument, který se zabývá rozdíly a
společnými znaky zámořských zemí a území a obsahuje statistickou přílohu
(SEC(2008) 2067).
Zpracovala: Mgr. Helena Bendová

XIII. Energetika
Energetické technologie
Evropský parlament z 13.6.2008 A6-0255/2008
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku, zpravodaj Jerzy Buzek
Zpráva o Evropském strategickém plánu pro energetické technologie

XIV. Průmysl a vnitřní trh
Evropská soukromá společnost
Evropská komise z 25.6.2008 COM (2008) 396/F
Návrh nařízení Rady o statutu evropské soukromé společnosti
Statut evropské soukromé společnosti (Societas Privata Europaea, SPE) je součástí
balíčku opatření určeného na pomoc malým a středním podnikům a označovaného
jako akt o drobném podnikání pro Evropu. Návrh vytváří novou evropskou právní
formu, která má posílit konkurenceschopnost malých a středních podniků
usnadněním jejich zakládání a činnosti na jednotném trhu. SPE může být založena
na základě jednotných ustanovení ve všech členských státech. Je to společnost
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s ručením omezeným, která má právní subjektivitu a základní kapitál. Její obchodní
podíly nesmí být veřejně nabízeny ani veřejně obchodovány. Ustanovení návrhu
rovněž upravují organizaci, účast zaměstnanců a přemístění sídla SPE. Netýkají se
naopak pracovního práva, daňového práva, účetnictví nebo úpadku a nezabývají se
ani smluvními právy a povinnostmi SPE, ani jejích společníků. Z daňového
hlediska by měl být výběr SPE jako právní formy k podnikání neutrální. S ohledem
na to zahájí Komise diskusi se zainteresovanými stranami, která by měla vyústit
v přijetí opatření zajišťujících SPE stejné daňové zacházení, jaké se uplatňuje
pro srovnatelné vnitrostátní právní formy.
Návrh je doplněn hodnocením dopadu (SEC(2008) 2098 + přílohy) a jeho shrnutím
(SEK(2008) 2099).
Zpracovala: Mgr. Helena Bendová

Hodnotící zpráva o vnitřním trhu
Evropský parlament z 27.6.2008 A6-0272/2008
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, zpravodajka Charlotte Cederschiöld
Zpráva o hodnotící zprávě o vnitřním trhu
Malé a střední podniky
Evropská komise z 25.6.2008 COM (2008) 394/F
Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů. „Zelenou malým a středním podnikům.“
„Small Business Act“ pro Evropu
Small Business Act neboli akt o drobném podnikání je iniciativa Komise, jejímž
cílem je posílení udržitelného růstu a konkurenceschopnosti evropských malých a
středních podniků (MSP). Přestože podnikatelské prostředí pro tyto podniky se
v posledních letech výrazně zlepšilo, některé problémy stále přetrvávají. Patří k nim
např. obtížná dostupnost financování nebo omezený přínos v oblasti inovací a
výzkumu. Aktem o drobném podnikání se rozumí komplexní politický rámec, jehož
základ tvoří:
– soubor deseti zásad platných pro přípravu a provádění politik na úrovni EU a
členských států. Tyto zásady zahrnují např. druhou šanci pro čestné
podnikatele, kteří skončili v úpadku, usnadnění účasti MSP na veřejných
zakázkách, usnadnění přístupu k financování nebo podporu zvyšování
kvalifikace;
– soubor nových legislativních návrhů týkajících se výjimek pro státní podpory,
statutu evropské soukromé společnosti a snížených sazeb DPH;
– soubor nových politických opatření provádějících výše uvedené zásady.
V příloze sdělení jsou uvedeny příklady osvědčených postupů v politice pro malé a
střední podniky. Sdělení je dále doplněno hodnocením dopadu (SEC(2008) 2101) a
jeho shrnutím (SEK(2008) 2102).
Zpracovala: Mgr. Helena Bendová

Měřící přístroje
Evropská komise z 13.6.2008 COM (2008) 357/F
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních
pro měřící přístroje a pro metody metrologické kontroly
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Nanomateriály
Evropská komise z 17.6.2008 COM (2008) 366/F
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru. Regulační aspekty nanomateriálů
Stávající právní rámec Společenství pro nanomateriály tvoří předpisy obecné
povahy v oblasti chemických látek (REACH), ochrany pracovníků, bezpečnosti
produktů (směrnice o obecné bezpečnosti výrobků, směrnice pro specifické
produkty) a ochrany životního prostředí (směrnice o integrované prevenci a
omezování znečištění, směrnice o kontrole nebezpečí závažných havárií
s přítomností nebezpečných látek, rámcová směrnice o vodě, směrnice o odpadech).
Přestože ne ve všech platných předpisech jsou nanomateriály explicitně uvedeny,
obecné požadavky se na ně vztahují stejně, jako na ostatní materiály. Regulace
nanomateriálů se tak může zlepšit prostřednictvím řádného provádění platných
předpisů doplněného revizí prováděcích předpisů, norem a technických pokynů.
V zájmu zkvalitnění řízení rizik souvisejících s nanomateriály bude Komise
podporovat zdokonalení znalostní základny, zlepšení provádění právních předpisů,
zvýšení informovanosti spotřebitelů a provádění dozoru nad trhem s případným
využitím intervenčních mechanismů.
Sdělení doprovází pracovní dokument, který o současném právním rámci EU
pro nanomateriály informuje podrobněji (SEC(2008) 2036).
Zpracovala: Mgr. Helena Bendová

Nárůst cen ropy
Evropská komise z 13.6.2008 COM (2008) 384/F
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru. Řešení problému vyšších cen ropy
Komise předkládá toto sdělení současně se sdělením o vysokých cenách potravin.
Důvody současného stavu na trhu s ropou jsou strukturální povahy, a proto nelze
očekávat, že by se ceny snížily, a to ani v dlouhodobém výhledu. V hospodářství
EU se vyšší ceny projevují inflací a růstem spotřebitelských cen; silně jsou
zasažena i některá odvětví (rybolov, zemědělství, doprava, chemický průmysl,
automobilový průmysl). Závažný je i dopad na rozvojové země, kde rostoucí ceny
ohrožují udržitelnost veřejných financí. Komise ve sdělení navrhuje okamžitá
opatření určená pro omezení bezprostředního negativního vlivu na spotřebitele,
stejně jako střednědobá a dlouhodobá strukturální opatření. Mezi navrhovaná
opatření patří zejména:
– přijetí právně závazných opatření v oblasti obnovitelných zdrojů energie,
biopaliv a snižování emisí do konce roku 2008;
– zvážení daňových opatření;
– diverzifikace zdrojů;
– využití zisků ropného těžebního průmyslu pro investice do technologického
rozvoje;
– lepší spolupráce s dodavatelskými zeměmi a sousedními a rozvojovými
partnery;
– umožnění oprávněné cílené podpory pro zranitelné skupiny spotřebitelů;
– restrukturalizace odvětví rybolovu.
Zpracovala: Mgr. Helena Bendová
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Uvádění výrobků na trh
Evropský parlament a Rada Evropské unie z 13.6.2008
Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví postupy týkající se
uplatňování některých vnitrostátních technických pravidel u výrobků uvedených
v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě a kterým se zrušuje
rozhodnutí č. 3052/95/ES
Evropský parlament a Rada Evropské unie z 13.6.2008
Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví požadavky
na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh, a kterým se
zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93

XV. Regionální politika a koordinace strukturálních
nástrojů
Politika soudržnosti
Evropská komise z 19.6.2008 COM (2008) 371/F
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě. Pátá zpráva o pokroku v oblasti
hospodářské a sociální soudržnosti. Růst regionů, růst Evropy
V tomto sdělení Komise jednak informuje o výsledcích veřejné konzultace
věnované budoucím úkolům politiky soudržnosti, která probíhala od září 2007
do února 2008, a jednak podrobněji analyzuje hlavní regionální trendy. Podle
účastníků
konzultace
má
v politice
soudržnosti
zásadní
význam
konkurenceschopnost, aktivní politika trhu práce a udržitelný rozvoj. V oblasti
řízení se hlavní doporučení týkají vyjasnění rozdělení úkolů mezi jednotlivé
institucionální úrovně, zjednodušení a omezení administrativy, koordinace mezi
strukturálními fondy a koordinace s ostatními politikami. Na podzim 2008 by měla
být zahájena další konzultace v návaznosti na předložení zelené knihy o územní
soudržnosti. Politika soudržnosti rozeznává tři kategorie regionů – regiony cíle
„Konvergence“,
přechodové
regiony
a
regiony
cíle
„Regionální
konkurenceschopnost a zaměstnanost“. Tyto regiony se liší v první řadě
ekonomickou strukturou. Regiony cíle „Konvergence“ procházejí hospodářskou
restrukturalizací. Měly by podporovat rozvoj služeb, modernizovat zemědělství a
zlepšovat úroveň vzdělání pracovníků. Hlavní konkurenční výhodou regionů cíle
„Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“ je vysoká produktivita; pro tyto
regiony je rovněž typická relativně vysoká úroveň investic do výzkumu a vývoje.
Strukturální rozdíly mezi regiony různých kategorií se vyrovnávají jen pomalu.
Sdělení je doplněno statistickou přílohou (SEC(2008) 2047).
Zpracovala: Mgr. Helena Bendová

XVI. Životní prostředí, ochrana spotřebitele a zdraví
Akční plán pro životní prostředí a zdraví
Evropský parlament z 18.6.2008 A6-0260/2008
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, zpravodajka
Frédérique Ries
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Zpráva o „Střednědobém přezkoumání Evropského akčního plánu pro životní
prostředí a zdraví na období 2004-2010“
Kvalita ovzduší
Evropská komise z 26.6.2008 COM (2008) 403/F
Sdělení Komise týkající se oznámení o prodloužení lhůt pro dosažení některých
mezních hodnot a zproštění povinnosti tyto mezní hodnoty uplatňovat podle článku
22 směrnice 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu
Plynovod v Baltském moři
Evropský parlament z 4.6.2008 A6-0225/2008
Petiční výbor, zpravodaj Marcin Libicki
Zpráva o ekologickém dopadu plánovaného plynovodu v Baltském moři, který má
spojovat Rusko a Německo (petice 0614/2007 a petice 0952/2007)
Potraviny
Evropská komise z 26.6.2008 COM (2008) 392/F
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o potravinách pro osoby
s poruchami metabolismu sacharidů (diabetes)
Evropská komise z 27.6.2008 COM (2008) 393/F
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování článku 9 směrnice
Rady 89/398/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se
potravin určeních pro zvláštní výživu
Reprodukční materiál lesních dřevin
Evropská komise z 10.6.2008 COM (2008) 343/F
Návrh rozhodnutí Rady o rovnocennosti reprodukčního materiálu lesních dřevin
vyprodukovaného ve třetích zemích
Uvádění výrobků na trh
Evropský parlament a Rada Evropské unie z 13.6.2008
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o společném rámci pro uvádění
výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí 93/465/EHS
Vedlejší produkty živočišného původu
Evropská komise z 10.6.2008 COM (2008) 345/F
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o hygienických pravidlech, pokud
jde o vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou
spotřebu (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu)
Nařízením (ES) č. 1774/2002 byl vytvořen ucelený právní rámec Společenství
pro sledování bezpečnosti živočišných produktů během celého výrobního a
distribučního řetězce. Současný návrh je předkládán v návaznosti na zhodnocení
zkušeností s uplatňováním nařízení a na výsledek konzultací. K jeho hlavním
bodům patří:
– zavedení pojmu „konečný bod životního cyklu“, který označuje stadium
výrobního řetězce, od nějž se na produkt už nařízení nevztahuje;
– úprava pravidel pro vedlejší produkty z volně žijící zvěře v zájmu odstranění
právní nejistoty;
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– sladění nařízení s ostatními právními předpisy tak, aby byly odstraněny
zdvojené požadavky;
– zdůraznění přímé odpovědnosti provozovatelů za plnění nařízení;
– aktualizace klasifikace vedlejších produktů živočišného původu;
– objasnění a rozšíření odchylek týkajících se výjimečného zahrabání a spálení
v místě v případě ohnisek nákazy.
Návrh je doplněn hodnocením dopadu (SEC(2008) 1994) a jeho shrnutím
(SEK(2008) 1995).
Zpracovala: Mgr. Helena Bendová

XVII. Věda, informace, vzdělávání a kultura
Družice
Evropský parlament a Rada Evropské unie z 16.6.2008
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o výběru a povolování soustav
poskytujících družicové pohyblivé služby (MSS)
Evropské školy
Evropská komise z 24.6.2008 COM (2008) 378/F
Sdělení Komise. Výroční zpráva Evropské komise Evropskému parlamentu
o fungování systému evropských škol v roce 2007
Média
Evropský parlament z 24.6.2008 A6-0263/2008
Výbor pro kulturu a vzdělávání, zpravodajka Karin Resetarits
Zpráva o občanských a alternativních médiích v Evropě
Odborné vzdělávání
Evropská komise z 13.6.2008 COM (2008) 356/F
Zpráva Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů o externím hodnocení Evropského střediska
pro rozvoj odborného vzdělávání
Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) je agenturou EU,
která působí v oblasti odborného vzdělávání a přípravy a sídlí v Soluni.
Předkládaná zpráva shrnuje výsledky externího hodnocení činnosti střediska
v letech 2001-2006. Hlavní doporučení vyplývající z hodnotící zprávy zahrnují:
zaměření zdrojů na menší počet základních činností; vytvoření
investičního/restrukturalizačního fondu; větší důraz na zpracovávání stručných,
včasných a cílených výstupů pro tvůrce politik; přezkum komunikační strategie;
rozšíření programu studijních pobytů; zavedení finančního výkaznictví a vytvoření
ukazatelů pro měření efektivity. V návaznosti na hodnocení bude připraven akční
plán zaměřený na realizaci doporučení hodnotitele.
Zpracovala: Mgr. Helena Bendová

Program eTEN
Evropská komise z 6.6.2008 COM (2008) 334/F†
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů. Závěrečné hodnocení programu eTEN
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Program eTEN byl založen na iniciativách v oblasti vytváření transevropských
dopravních, telekomunikačních a energetických sítí. Jeho cílem bylo přispívat
k rozvoji informační společnosti. Tematicky byl zaměřen na elektronické služby
veřejné správy, zdravotnictví, vzdělávání a sociálního začleňování. Předkládané
sdělení informuje o jeho provádění v letech 2002-2006. V rámci programu bylo
realizováno 149 projektů a spoluúčast Společenství na jejich financování dosáhla
177 milionů EUR. Některé projekty stále probíhají a budou dokončeny v roce 2009.
Celkově je program hodnocen jako úspěšný. Hlavní zjištění ze zprávy hodnotitele
jsou uvedena v příloze.
Zpracovala: Mgr. Helena Bendová

Programy družicové navigace
Evropský parlament a Rada Evropské unie z 27.6.2008
Nařízení Evropského parlamentu a Rady o dalším provádění evropských programů
družicové navigace (EGNOS a Galileo)
Programy podpory
Evropská komise z 5.6.2008 COM (2008) 337/F†
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o závěrečném hodnocení akčního
programu Společenství na podporu subjektů činných na evropské úrovni v oblasti
vzdělávání a odborné přípravy a na podporu určitých činností v této oblasti
Tato zpráva se předkládá podle rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady
č. 791/2004/ES o zavedení akčního programu Společenství na podporu subjektů
činných na evropské úrovni v oblasti vzdělávání a odborného vzdělávání
a na podporu určitých činností v této oblasti. Komise v ní prezentuje svůj postoj
k hlavním závěrům vnějšího hodnocení. Program považuje za úspěšný a hodlá
pokračovat v podpoře jeho akcí. Prostřednictvím programu Jean Monnet v rámci
programu pro celoživotní učení bude v období 2007-2013 poskytnuta podpora
institucím specializovaným na studium evropské integrace (např. Evropské
univerzitě nebo Akademii evropského práva), Evropské agentuře pro rozvoj
speciálního vzdělávání a evropským organizacím činným v oblasti vzdělávání a
odborné přípravy. Program Jean Monnet bude rovněž pokračovat v podpoře
výzkumu a diskuse v oblasti evropské integrace ve vysokoškolských institucích
v mezinárodním měřítku. Činnost Evropského meziuniverzitního centra pro lidská
práva a demokratizaci bude 2007-2013 finančně zajištěna z nástroje
pro financování podpory demokracie a lidských práv ve světě. V rámci programu
„Civilní soudnictví“, který je součástí obecného programu „Základní práva a
spravedlnost“, bude nadále podporován rozvoj odborného vzdělávání soudců.
Zpracovala: Mgr. Helena Bendová

Evropská komise z 26.6.2008 COM (2008) 398/F
Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů. Závěrečné hodnocení akčního programu
Společenství „Mládež“ (2000-2006) a akčního programu Společenství na podporu
subjektů činných na evropské úrovni v oblasti mládeže (2004-2006)
V letech 2000-2006 podporovalo Společenství činnost v oblasti mládeže
prostřednictvím dvou akčních programů – programu Mládež (2000-2006) a
programu na podporu subjektů činných na evropské úrovni v oblasti mládeže
(2004-2006). Pro období 2007-2013 na ně naváže program Mládež v akci.
Rozpočet programu Mládež dosáhl téměř 705 milionů EUR, do programu se
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zapojilo necelých 852 000 účastníků. Z druhého programu bylo poskytnuto 237
grantů, rozpočet činil 13,1 milionu EUR. Z hodnocení programů vyplývá, že
účastníci oceňují příspěvek programů k toleranci, vliv na profesní dráhu, přidanou
hodnotu v porovnání s jinými typy vzdělávání a podporu výměny osvědčených
postupů. Doporučení hodnotitelů se týkají zejména začlenění lidí s menšími
příležitostmi, zapojení mladých lidí do přípravy projektů, podpory pracovníků
s mládeží, posílení účinnosti aktivit nevládních organizací a Evropského fóra
mládeže, zviditelnění programu a sledování realizace, navýšení prostředků
pro vnitrostátní agentury a urychlení vyplácení prostředků těmto agenturám.
Zpracovala: Mgr. Helena Bendová

Vesmír a bezpečnost
Evropský parlament z 10.6.2008 A6-0250/2008
Výbor pro zahraniční věci, zpravodaj Karl von Wogau
Zpráva o vesmíru a bezpečnosti
Výzkum a vývoj
Evropský parlament a Rada Evropské unie z 13.6.2008
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o účasti Společenství v programu
výzkumu a vývoje prováděném v několika členských státech a zaměřeném
na podporu výzkumu a vývoje prováděného malými a středními podniky

XVIII. Právo týkající se podniků (Právo obchodních
společností, ochrana duševního a průmyslového vlastnictví,
obchodní právo)
XIX. Společná zahraniční a bezpečnostní politika
1. Implementace Evropské bezpečnostní strategie, Evropská bezpečnostní a
obranná politika
Nedovolené hromadění zbraní a obchodování s nimi
Pátá zpráva o pokroku v provádění Strategie EU pro boj proti nedovolenému
hromadění ručních palných a lehkých zbraní a střeliva do nich a proti
nedovolenému obchodování s nimi – (2008/I), 23.6.2008 – ST 11038/08
Typ dokumentu: Zpráva Generálního sekretariátu Rady
Dokument obsahuje zprávu o pokroku Strategie za první pololetí roku 2008
Mise v Kongu
Společná akce Rady, kterou se mění a prodlužuje společná akce 2007/406/SZBP
o poradní a pomocné misi Evropské unie pro reformu bezpečnostního sektoru
v Konžské demokratické republice (EUSEC RD Congo), 24.6.2008 – 10012/08
Typ dokumentu: Návrh společné akce Rady
Dokument prodlužuje mandát mise EUSEC RD Congo o 12 měsíců a mění některé
její aspekty s ohledem na snahu o provedení závazných prohlášení mezi vládou
KDR a ozbrojenými skupinami v provinciích Kivu.
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Mise v Palestině
Rada Evropské unie z 11.6.2008
Rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2008/134/SZBP o policejní misi
Evropské unie pro palestinská území
2. Mezinárodní vztahy EU, postoje k jednotlivým oblastem
Rozvojové cíle tisíciletí
EU jako globální partner pro rozvoj zaměřený na snížení chudoby a podporu růstu program EU pro činnost související s Rozvojovými cíli tisíciletí, 24.6.2008 –
11096/08
Typ dokumentu: Zpráva Generálního sekretariátu Rady delegacím
Dokument vymezuje základní činnosti, kterými chce EU přispět k dosažení
Rozvojových cílů tisíciletí.

XX. Prostor svobody, bezpečnosti a spravedlnosti
Europol
Rada Evropské unie z 24.6.2008
Rozhodnutí Rady o zřízení Evropského policejního úřadu (Europol)
Evropská soudní síť pro občanské a obchodní věci
Evropská komise z 23.6.2008 COM (2008) 380/F
Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady
2001/470/ES o zřízení Evropské soudní sítě pro občanské a soudní věci
Smyslem Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci je zlepšit spolupráci
mezi členskými státy, a napomoci tak k vytváření prostoru svobody, bezpečnosti a
práva. Prostřednictvím zavádění informačního systému pro veřejnost měla zároveň
usnadnit občanům přístup k řešení přeshraničních sporů. Ze zprávy o uplatňování
rozhodnutí 2001/470/ES, kterým se síť zakládá, předložené komisí v květnu 2006,
vyplynuly některé nedostatky fungování sítě. Cílem předkládaného návrhu je tyto
nedostatky odstranit. Návrh vychází z výsledků konzultace především mezi
účastníky sítě (na začátku roku 2008 jich bylo 437). Hlavní body návrhu zahrnují:
– umožnění přístupu do sítě příslušníkům právnických profesí přímo zapojeným
do soudní spolupráce v občanských věcech (advokátům, notářům, soudním
vykonavatelům apod.);
– konsolidaci právního rámce týkajícího se kontaktních míst (zejména určení
jednoho hlavního národního kontaktního místa);
– zahrnutí informování soudů o obsahu zahraničních právních předpisů mezi
úkoly sítě;
– zlepšení činností kontaktních míst (např. zrychlení zpracování žádostí
o spolupráci uvnitř sítě);
– zavedení přímé odpovědnosti kontaktních míst za informování občanů;
– vložení ustanovení umožňujícího navázání spolupráce se sítěmi třetích států a
mezinárodními organizacemi.
Zpracovala: Mgr. Helena Bendová
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Imigrační politika
Evropská komise z 17.6.2008 COM (2008) 359/F
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů. Společná přistěhovalecká politika
pro Evropu: zásady, opatření a nástroje
Předkládané sdělení navazuje na sdělení z prosince 2007 (KOM(2007) 780),
v němž Komise představila svou vizi dalšího vývoje společné přistěhovalecké
politiky EU. Společná politika v této oblasti je nutná s ohledem na praktickou
neexistenci vnitřních hranic a s ní související potřebu koordinace činnosti členských
států. Migrace z třetích zemí přináší potenciální ekonomické výhody, jejichž využití
však předpokládá úspěšnou integraci přistěhovalců. Základem společné
přistěhovalecké politiky je solidarita a partnerství. K zásadám, na nichž by měla být
tato politika založena, patří:
– podpora legálního přistěhovalectví a jeho úprava jasnými, transparentními a
spravedlivými pravidly;
– ekonomická migrace reagující na vyhodnocení potřeb trhu práce v EU;
– zlepšení integrace jak úsilím členských států, tak snahou přistěhovalců
samotných;
– politická a operativní solidarita, vzájemná důvěra, transparentnost a sdílená
odpovědnost;
– účinné a soudržné využívání dostupných finančních prostředků;
– partnerství a spolupráce s třetími zeměmi při řízení migračních toků;
– rozvoj společné vízové politiky;
– rozvoj integrované správy vnějších hranic;
– soudržná politika boje s nedovoleným přistěhovalectvím a obchodem s lidmi;
– účinná návratová politika.
Pro provádění společné přistěhovalecké politiky bude zásadní koordinovaný a
ucelený postup a vytvoření společné metodiky.
Sdělení je doplněno hodnocením dopadu (SEC(2008) 2026) a jeho shrnutím
(SEC(2008) 2027).
Zpracovala: Mgr. Helena Bendová

Evropská komise z 17.6.2008 COM (2008) 360/F
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů. Plán politiky pro azyl – Integrovaný přístup
k ochraně celé EU
Práce na vytvoření Společného evropského azylového systému (CEAS) byly
zahájeny v roce 1999 na základě směrů přijatých na zasedání Evropské rady
v Tampere. První fází systému byla harmonizace právních předpisů členských států
prostřednictvím minimálních norem. Cílem druhé fáze, která je součástí Haagského
programu, je zavést společné azylové řízení a jednotný status azylantů. V druhé
polovině roku 2007 proběhla na základě zelené knihy konzultace k budoucí podobě
CEAS, na jejíchž výsledcích je založen předkládaný politický plán. Při realizaci
azylové politiky by měly být respektovány následující zásady: udržování
humanitárních a ochranných tradic EU; vytvoření rovných podmínek pro všechny;
zvýšení účinnosti azylového systému a zajištění solidarity v rámci EU i mimo ni.
Konkrétní kroky obsažené v plánu zahrnují zejména:
– aktualizaci právních nástrojů CEAS, konkrétně směrnice o podmínkách přijetí,
směrnice o azylovém řízení a kvalifikační směrnice;
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– předložení legislativního návrhu na zřízení Evropského podpůrného úřadu
pro otázky azylu (ESAO) v zájmu zlepšení praktické spolupráce členských
států;
– změny dublinského systému (dublinského nařízení a nařízení o systému
EURODAC);
– vytvoření mechanismu solidarity, který by umožnil např. společné zpracování
konkrétních případů, dočasný odklad uplatňování dublinských pravidel nebo
dobrovolné přemístění osob pod mezinárodní ochranou mezi členskými státy;
– posílení vnější solidarity prostřednictvím rozvoje regionálních programů
ochrany, rozvoje režimu EU pro přesídlení a zlepšení přístupu osob, které
potřebují ochranu, na území EU.
Sdělení je doplněno hodnocením dopadu (SEC(2008) 2029) a jeho shrnutím
(SEK(2008) 2030).
Zpracovala: Mgr. Helena Bendová

Ochrana osobních údajů
Rada Evropské unie z 24.6.2008
Rámcové rozhodnutí Rady o ochraně osobních údajů zpracovávaných v rámci
policejní a justiční spolupráce v trestních věcech
Přeshraniční spolupráce
Rada Evropské unie z 17.6.2008
Rozhodnutí Rady o provádění rozhodnutí 2008/.../SVV o posílení přeshraniční
spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti

XXI. Občanství EU a volný pohyb osob
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