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Návrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2009/1008/EU, kterým se Lotyšské republice povoluje prodloužit účinnost opatření
odchylujícího se od článku 193 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Dopisem ze dne 4. dubna 2021 požádalo Lotyšsko o povolení nadále uplatňovat opatření odchylující se od článku 193 směrnice o DPH, které určuje osobu povinnou odvést DPH.
Toto opatření, které bylo Lotyšsku poprvé povoleno v roce 2006, spočívá v uplatnění mechanismu přenesení daňové povinnosti na transakce se dřevem a jeho cílem je omezit
daňové podvody v tomto odvětví. Na základě posouzení žádosti Komise navrhuje povolit Lotyšsku další uplatňování tohoto opatření, a to do 31. prosince 2024.
14587/21

COM(2021) 736 final

2021/0386(NLE)

st14587.cs21.pdf (462 KB, 1. 12. 2021)

1. 12. 2021 1. 12. 2021

Návrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se Francii povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článků 218 a 232 směrnice 2006/112/ES o společném
systému daně z přidané hodnoty
Dopisem ze dne 12. dubna 2021 požádala Francie o povolení zavést opatření odchylující se od článků 218, 178 a 232 směrnice o DPH za účelem zavedení povinné elektronické
fakturace u všech osob povinných k dani usazených na území Francie. Cílem tohoto opatření je zlepšit boj proti podvodům, zlepšit přehled o podnikatelské činnosti v reálném čase
a zjednodušit daňové povinnosti podniků a zvýšit jejich konkurenceschopnost. Na základě posouzení žádosti navrhuje Komisi povolit Francii zavedení tohoto opatření, a to na
období od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2026.
14655/21

COM(2021) 735 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2021/0388(COD)

st14655.cs21.pdf (479 KB, 2. 12. 2021)
Přílohy:
st14655-co01.cs21.pdf (246 KB, 3. 12. 2021)
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Návrh doporučení Rady o koordinovaném přístupu za účelem usnadnění bezpečného volného pohybu během pandemie COVID-19 a o nahrazení doporučení (EU)
2020/1475
Cílem předkládaného návrhu je aktualizovat stávající pravidla pro koordinaci bezpečného a volného pohybu v EU, která byla zavedena v reakci na pandemii covidu-19, s ohledem
na nové okolnosti a dosavadní zkušenosti. Změny zohledňují zejména zvyšující se míru proočkovanosti, přijetí právního rámce pro vydávání digitálních certifikátů EU COVID,
získané zkušenosti s účinností očkovacích látek a rozdíly mezi jednotlivými členskými státy. Hlavní navrhované změny zahrnují:
• klíčovou roli digitálního certifikátu EU COVID - na osobu vlastnící platný certifikát by se v zásadě neměla vztahovat žádná další omezení, bez ohledu na místo odjezdu v EU.
Osobám bez platného certifikátu by mohla být uložena povinnost podstoupit test před odjezdem nebo po příjezdu, karanténa by měla být ukládána jen ve výjimečných případech;
• standardní platnost certifikátů - v případě očkování by měl být certifikát platný devět měsíců od dokončení základního očkování a v případě vyléčení 180 dní od prvního
pozitivního testu. Lhůta pro platnost certifikátů po přeočkování posilující dávkou bude případně stanovena v budoucnu, až bude k dispozici dostatek údajů. Pro účely cestování by
měly členské státy nadále uznávat i negativní testy (PCR testy ne starší než 72 hodin a antigenní testy ne starší než 48 hodin před příjezdem);
• výjimky z povinnosti vlastnit digitální certifikát EU COVID - tyto výjimky by se měly vztahovat na přeshraniční pracovníky, děti mladší 12 let a osoby podnikající nezbytně nutnou
cestu, přičemž seznam posledních uvedených by měl být s ohledem na širokou dostupnost očkování oproti stávající úpravě omezen. Při návratu z vysoce rizikových zemí by děti
mezi šesti a dvanácti lety, které vlastní platný certifikát, neměly mít povinnost podstupovat karanténu nebo samoizolaci a děti do šesti let by měly mít výjimku z povinnosti
podstoupit karanténu, samoizolaci nebo test;
• přizpůsobení cestovatelského semaforu pro země EU - mapa bude převážně informativní a měla by sloužit jako podklad pro koordinaci opatření pro oblasti s obzvláště nízkou
(zelená) a obzvláště vysokou (tmavě červená) cirkulací viru. Pro cestování z prvních uvedených by se neměla uplatňovat žádná omezení, od cestování do druhých uvedených by se
mělo odrazovat a pro osoby bez platného certifikátu by měl být před odjezdem požadován test a po příjezdu karanténa;
• zjednodušený postup "záchranné brzdy" - v případě zvláště závažné situace by měl zahrnovat oznámení členského státu Komisi a Radě a zasedání v rámci Rady pro integrovanou
politickou reakci na krize (IPCR).
Aktualizovaná pravidla by se měla začít uplatňovat od 10. ledna 2022. Spolu s tímto návrhem předkládá Komise návrh na změnu doporučení o omezení cest do EU, jež nejsou
nezbytně nutné (COM(2021) 754), a změnu doporučení o koordinovaném přístupu k usnadnění bezpečného cestování v schengenském prostoru (COM(2021) 755).
13967/21

COM(2021) 749 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2021/0396(NLE)

st13967.cs21.pdf (688 KB, 1. 12. 2021)
Přílohy:
st13967-ad01.cs21.pdf (411 KB, 1. 12. 2021)
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Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2018/1727 of the European Parliament and the Council and
Council Decision 2005/671/JHA, as regards the digital information exchange in terrorism cases - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1727 a rozhodnutí Rady 2005/671/SVV, pokud jde o digitální výměnu informací v případech terorismu
Předkládaný návrh je součástí balíčku opatření zaměřeného na modernizaci justiční spolupráce prostřednictvím digitalizace justičních systémů v EU. Jeho cílem je zlepšit současný
systém výměny informací o případech terorismu. Ten je nyní založen především na zasílání informací o vyšetřování případů terorimu členskými státy agentuře Eurojust. V září
2019 byl spuštěn evropský soudní rejstřík v oblasti boje proti terorismu, jehož prostřednictvím členské státy příslušné informace předávají a kde jsou následně ověřovány s
využitím systému řízení případů Eurojustu. Současné nařízení o Eurojustu však bylo přijato před vznikem tohoto rejstříku, a neupravuje tak jeho fungování. I samotný systém řízení
případů je již technicky zastaralý. Další problém představuje skutečnost, že členské státy vždy nepředávají Eurojustu všechny potřebné informace, mimo jiné z důvodu neexistence
bezpečných komunikačních kanálů. V neposlední řadě je třeba zefektivnit a lépe zabezpečit výměnu informací mezi členskými státy, Eurojustem a třetími zeměmi. Hlavní body
návrhu zahrnují:
• vyjasnění toho, že Eurojust může rovněž poskytovat podporu v případech týkajících se členského státu a třetí země nebo členského státu a mezinárodní organizace;
• stanovení povinnosti členských států jmenovat jednoho nebo více vnitrostátních korespondentů pro případy terorismu s dostatečnými pravomocemi;
• vyjasnění a posílení povinnosti členských států poskytovat Eurojustu informace o případech terorismu;
• požadavek na zřízení a využívání bezpečných komunikačních kanálů pro výměnu citlivých informací mezi členskými státy a Eurojustem;
• zvýšení flexibility stávajících pravidel pro zpracování údajů Eurojustem, pokud jde o formát a dobu uchovávání, a modernizaci systému řízení případů;
• úpravu uchovávání některých typů údajů za účelem zvýšení účinnosti odhalování vazeb mezi předchozími a probíhajícími případy přeshraničního terorismu;
• poskytnutí přístupu do systému řízení případů Eurojustu styčným právním zástupcům třetích zemí.
14458/21

COM(2021) 757 final

2021/0393(COD)

st14458.en21.pdf (1023 KB, 2. 12. 2021)
Přílohy:
st14458-ad01.en21.pdf (816 KB, 2. 12. 2021)

2. 12. 2021 2. 12. 2021

Návrh rozhodnutí Rady, kterým se členské státy zmocňují, aby v zájmu Evropské unie podepsaly druhý dodatkový protokol k Úmluvě o počítačové kriminalitě o
posílené spolupráci a zpřístupňování elektronických důkazů
V rámci Budapešťské úmluvy Rady Evropy o počítačové kriminalitě byl sjednán druhý dodatkový protokol o posílené spolupráci a zpřístupňování elektronických důkazů, jehož cílem
je posílit mezinárodní spolupráci v oblasti kyberkriminality a shromažďování důkazů v elektronické formě o trestném činu pro účely konkrétních vyšetřování trestných činů nebo
trestních řízení. Výbor ministrů Rady Evropy protokol přijal dne 17. listopadu 2021. EU se jednání o protokolu účastnila prostřednictvím Komise a úspěšné dokončení těchto
jednání je součástí Strategie bezpečnostní unie EU z roku 2020, Strategie kybernetické bezpečnosti EU pro digitální dekádu z roku 2020 a Strategie EU pro boj proti organizované
trestné činnosti z roku 2021. Protokol vstoupí v platnost v okamžiku, kdy pět smluvních stran vyjádřilo svůj souhlas s tím, aby byly protokolem vázány. Protože EU není smluvní
stranou Budapešťské úmluvy, měly by k němu v jejím zájmu přistoupit členské státy, které smluvními stranami úmluvy jsou. Cílem předkládaných návrhů je proto zmocnit členské
státy k podpisu a ratifikaci uvedeného protokolu v zájmu Unie.
14612/21

COM(2021) 718 final

2021/0382(NLE)

st14612.cs21.pdf (571 KB, 3. 12. 2021)
Přílohy:
st14612-ad01.cs21.pdf (415 KB, 3. 12. 2021)

2. 12. 2021 3. 12. 2021

Návrh rozhodnutí Rady, kterým se členské státy zmocňují, aby v zájmu Evropské unie ratifikovaly druhý dodatkový protokol k Úmluvě o počítačové kriminalitě o
posílené spolupráci a zpřístupňování elektronických důkazů
14614/21

COM(2021) 719 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2021/0383(NLE)

st14614.cs21.pdf (573 KB, 3. 12. 2021)

2. 12. 2021 3. 12. 2021
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Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a collaboration platform to support the functioning of Joint Investigation
Teams and amending Regulation (EU) 2018/1726 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje platforma pro spolupráci na podporu
fungování společných vyšetřovacích týmů a mění nařízení (EU) 2018/1726
Předkládaný návrh je součástí balíčku opatření zaměřeného na modernizaci justiční spolupráce prostřednictvím digitalizace justičních systémů v EU. Jeho cílem je usnadnit
spolupráci společných vyšetřovacích týmů, které jsou zřizovány za účelem vyšetřování konkrétních trestných činů dvěma nebo více státy. Za tím účelem se navrhuje zřízení
specializované elektronické platformy pro spolupráci těchto týmů, která by umožnila snadnější sdílení informací a důkazů získaných během činnosti týmů a jednoduchou a
bezpečnou komunikaci mezi jednotlivými členy a současně usnadnila společné každodenní řízení týmů, včetně plánování a koordinace paralelních činností a koordinace se třetími
zeměmi. Platformu budou tvořit centrální a decentralizované části. Bude mít tři klíčové funkce:
• bezpečná komunikace, kterou nelze vysledovat;
• výměna informací a důkazů a
• sledovatelnost důkazů.
O udělení přístupových práv k platformě budou rozhodovat správci z členských států zapojených do společných vyšetřovacích týmů. Přístup by měl být umožněn zástupcům
členských států a třetích zemí zapojených do příslušného týmu, zástupcům odpovědných orgánů a agentur Unie, zejména Eurojustu, Europolu, Úřadu evropského veřejného
žalobce a úřadu OLAF, a zástupcům sekretariátu společných vyšetřovacích týmů.
14684/21

COM(2021) 756 final

2021/0391(COD)

st14684.en21.pdf (1 MB, 3. 12. 2021)
Přílohy:
st14684-ad01.en21.pdf (671 KB, 3. 12. 2021)

3. 12. 2021 3. 12. 2021

Proposal for a Council Decision on provisional emergency measures for the benefit of Latvia, Lithuania and Poland - Návrh rozhodnutí Rady o dočasných
mimořádných opatřeních ve prospěch Lotyšska, Litvy a Polska
Předkládaným návrhem reaguje Komise na mimořádnou situaci na vnější hranici EU s Běloruskem, která byla vyvolána organizovaným přivážením migrantů na tuto hranici. Návrh
obsahuje dočasná mimořádná opatření v oblasti azylu a navracení, která by měla umožnit Lotyšsku, Litvě a Polsku jako nejhůře postiženým státům zavést rychlé a řádné postupy
pro řešení dané situace při plném respektování základních práv, zvláštních záruk stanovených právními předpisy EU (včetně nejlepšího zájmu dítěte, naléhavé zdravotní péče a
potřeb zranitelných osob, používání donucovacích opatření a vazebních podmínek) a mezinárodních závazků, včetně zásady nenavracení. Opatření by měla zůstat v platnosti po
dobu šesti měsíců. Navrhovaný nouzový postup zahrnuje tyto hlavní prvky:
• možnost provádět registraci žádostí o mezinárodní ochranu pouze na konkrétních registračních místech v sousedství hranice;
• možnost prodloužit lhůtu pro registraci žádostí o azyl na 4 týdny namísto současných 3 až 10 dnů;
• možnost uplatnit na hranicích zrychlené azylové řízení pro vyřizování všech žádostí o azyl, včetně odvolání, nejpozději do 16 týdnů, s výjimkou případů, kdy nelze poskytnout
přiměřenou podporu žadatelům se zvláštními zdravotními obtížemi. Přednost by měly mít opodstatněné žádosti a žádosti rodin a dětí;
• možnost pokrýt v rámci materiálních podmínek přijetí pouze základní potřeby - přiměřené dočasné přístřeší, potraviny, vodu, ošacení, odpovídající lékařskou péči a pomoc
zranitelným osobám;
• možnost uplatnit zjednodušené a rychlejší vnitrostátní postupy v rámci řízení o navrácení, včetně navracení osob, jejichž žádosti o mezinárodní ochranu byly v této souvislosti
zamítnuty.
14692/21

COM(2021) 752 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2021/0401(CNS)

st14692.en21.pdf (548 KB, 3. 12. 2021)

3. 12. 2021 3. 12. 2021
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Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Council Decision 2005/671/JHA, as regards its alignment with Union rules on
the protection of personal data - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění rozhodnutí Rady 2005/671/SVV, pokud jde o jeho sladění s
pravidly Unie v oblasti ochrany osobních údajů
Dne 6. května 2016 vstoupila v platnost směrnice (EU) 2016/680 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence,
vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů. Tato směrnice mimo jiné ukládá Komisi, aby přezkoumala další právní předpisy EU týkající se zpracování
osobních údajů pro účely vymáhání práva a v případě potřeby navrhla jejich změnu pro dosažení souladu se směrnicí. Cílem předkládaného návrhu je změnit odpovídajícím
způsobem rozhodnutí 2005/671/SVV o výměně informací a spolupráci v oblasti teroristických trestných činů. Návrh:
• specifikuje, že zpracování osobních údajů podle uvedeného rozhodnutí je možné pouze za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání teroristických trestných činů a
• přesněji vymezuje kategorie osobních údajů, které mohou být předmětem výměny mezi dotčenými orgány.
14706/21

COM(2021) 767 final

2021/0399(COD)

st14706.en21.pdf (374 KB, 3. 12. 2021)

3. 12. 2021 3. 12. 2021

Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council amending Regulation (EU) 2015/760 as regards the scope of eligible assets and
investments, the portfolio composition and diversification requirements, the borrowing of cash and other fund rules and as regards requirements pertaining to
the authorisation, investment policies and operating conditions of European long-term investment funds - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým
se mění nařízení (EU) 2015/760, pokud jde o způsobilá aktiva a investice, požadavky na skladbu a diverzifikaci portfolia, půjčky peněžních prostředků a další
pravidla fondů a pokud jde o požadavky týkající se povolování, investičních politik a provozních podmínek evropských fondů dlouhodobých investic
Předkládaný návrh je součástí balíčku opatření na podporu evropských kapitálových trhů, který Komise předkládá v rámci provádění akčního plánu pro unii kapitálových trhů
přijatého v září 2020.
Návrhem se provádí přezkum nařízení o evropských fondech dlouhodobých investic (ELTIF) s cílem zvýšit atraktivitu těchto fondů pro investory a jejich využívání a posílit jejich
úlohu jako doplňkového zdroje financování pro společnosti v EU. Za tím účelem návrh provádí cílené změny pravidel pro tyto fondy, které zahrnují především rozšíření způsobilých
aktiv a investic, zvýšení flexibility pravidel a zlepšení přístupnosti pro retailové investory, zejména prostřednictvím zrušení minimální prahové hodnoty 10 000 EUR. Další změny
zahrnují uvolnění některých pravidel pro fondy nabízené výhradně profesionálním investorům, dobrovolný mechanismus pro poskytnutí zvláštní likvidity investorům nebo záruky
ochrany investorů.
14367/21

COM(2021) 722 final

2021/0377(COD)

st14367.en21.pdf (657 KB, 29. 11. 2021)
29. 11. 2021 29. 11. 2021
Přílohy:
st14367-ad01.en21.pdf (2 MB, 29. 11. 2021)
st14367-ad02.en21.pdf (346 KB, 29. 11. 2021)
st14367-ad03.en21.pdf (1 MB, 29. 11. 2021)
st14367-ad04.en21.pdf (487 KB, 29. 11. 2021)

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2014/65/EU on markets in financial instruments - Návrh směrnice
Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů
Předkládaný návrh je součástí přezkumu pravidel pro trhy finančních nástrojů, který Komise navrhuje v rámci balíčku opatření na podporu evropských kapitálových trhů.
Podstatná část tohoto přezkumu je obsažena v návrhu na změnu nařízení o trzích finančních nástrojů. Tento návrh obsahuje cílené změny směrnice o trzích finančních nástrojů,
které mají zajistit soudržnost obou předpisů.

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut
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14368/21

COM(2021) 726 final

2021/0384(COD)
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st14368.en21.pdf (456 KB, 29. 11. 2021)
29. 11. 2021 29. 11. 2021
Přílohy:
st14368-ad01.en21.pdf (1 MB, 29. 11. 2021)
st14368-ad02.en21.pdf (456 KB, 29. 11. 2021)
st14368-ad03.en21.pdf (692 KB, 29. 11. 2021)

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 600/2014 as regards enhancing market data transparency,
removing obstacles to the emergence of a consolidated tape, optimising the trading obligations and prohibiting receiving payments for forwarding client orders Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 600/2014, pokud jde o zvýšení transparentnosti údajů o trzích, odstranění
překážek bránících vytváření konsolidovaných obchodních informací, optimalizaci obchodních povinností a zákaz přijímání plateb za předávání příkazů klientů
Předkládaný návrh je součástí balíčku opatření na podporu evropských kapitálových trhů, který Komise předkládá v rámci provádění akčního plánu pro unii kapitálových trhů
přijatého v září 2020.
Návrhem se provádí přezkum nařízení o trzích finančních nástrojů, který je zaměřen na tři prioritní oblasti: zvýšení transparentnosti a dostupnosti údajů o trzích, posílení rovných
podmínek pro burzy cenných papírů a investiční banky a podporu mezinárodní konkurenceschopnosti obchodních systémů EU. Návrh především zavádí "evropský systém
konsolidovaných obchodních informací“, který všem investorům umožní přístup k údajům o obchodování s akciemi, dluhopisy a deriváty v téměř reálném čase ve všech obchodních
systémech v EU. Ruší rovněž pravidlo otevřeného přístupu, a ústřední protistrany v EU tak již nebudou mít povinnost provádět clearing obchodů s finančními nástroji, které nejsou
prováděny na jejich vertikálně integrovaných obchodních platformách.
14382/21

COM(2021) 727 final

2021/0385(COD)

st14382.en21.pdf (786 KB, 29. 11. 2021)
29. 11. 2021 29. 11. 2021
Přílohy:
st14382-ad01.en21.pdf (1 MB, 29. 11. 2021)
st14382-ad02.en21.pdf (456 KB, 29. 11. 2021)
st14382-ad03.en21.pdf (692 KB, 29. 11. 2021)

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě partnerství zřízené Dohodou o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a
Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé, pokud jde o
prodloužení přechodného období uvedeného v čl. 552 odst. 11 uvedené dohody, během něhož se Spojené království může odchýlit od povinnosti vymazat údaje
jmenné evidence cestujících po jejich odjezdu ze Spojeného království
Dohoda o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím vyžaduje, aby Spojené království smazalo údaje z jmenné evidence cestujících týkající se cestujících na letech
mezi Unií a Spojeným královstvím po jejich odjezdu ze země. Do 31. prosince 2021 je zavedeno přechodné období, během něhož se může Spojené království od této povinnosti
odchýlit. Toto opatření zohledňuje zvláštní okolnosti, které brání Spojenému království v zavedení odpovídajícího technického řešení pro zpracování jmenné evidence cestujících.
Vzhledem k tomu, že tyto zvláštní okolnosti stále trvají, navrhuje se, aby bylo přechodné období prodlouženo o jeden rok, tj. do 31. prosince 2022. Unie by měla toto prodloužení
podpořit.
14424/21

COM(2021) 745 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2021/0389(NLE)

st14424.cs21.pdf (461 KB, 30. 11. 2021)

26. 11. 2021 30. 11. 2021
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Společný návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (EU) 2017/1770 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Mali
Nařízení (EU) 2017/1770 uvádí v účinnost omezující opatření stavonevá v rozhodnutí 2017/1775/SZBP a stanoví zejména zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů
některých osob, které podle Rady bezpečnosti OSN přímo nebo nepřímo ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu v Mali. S ohledem na přijetí rozhodnutí Rady, které stanoví kritéria
pro autonomní doplnění dalších subjektů na seznam ze strany Unie, by mělo být odpovídajícím způsobem změněno i uvedené nařízení.
Jedná se o dokument kategorie Limité, který je vyhrazen pro osobní potřebu těch, jimž je určen. Nelze jej dále šířit ani zveřejňovat jeho obsah.
14435/21

JOIN(2021) 33 final

2021/0408(NLE)

st14435.cs21.pdf (447 KB, 1. 12. 2021)

30. 11. 2021 1. 12. 2021

Společný návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku
Nařízení (ES) č. 765/2006 uvádí v účinnost omezující opatření stavonevá v rozhodnutí 2012/642/SZBP a stanoví zejména zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů
osobám, subjektům nebo orgánům, které jsou odpovědné za vážné porušování lidských práv nebo represi proti občanské společnosti a demokratické opozici, jejichž činnosti jiným
závažným způsobem narušují demokracii nebo právní stát v Bělorusku nebo které mají prospěch z Lukašenkova režimu nebo jej podporují, nebo osobám a subjektům, které
usnadňují nelegální překračování vnějších hranic Unie. S ohledem na přijetí rozhodnutí Rady, které zavádí některá vysvětlení a změny pro zajištění účinného a jednotného
uplatňování omezujících opatření, by mělo být odpovídajícím způsobem změněno i uvedené nařízení.
Jedná se o dokument kategorie Limité, který je vyhrazen pro osobní potřebu těch, jimž je určen. Nelze jej dále šířit ani zveřejňovat jeho obsah.
14505/21

JOIN(2021) 31 final

2021/0403(NLE)

st14505.cs21.pdf (427 KB, 30. 11. 2021)
Přílohy:
st14505-ad01.cs21.pdf (347 KB, 30. 11. 2021)

29. 11. 2021 30. 11. 2021

Společný návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1183/2005 ze dne 18. července 2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření
namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice
Nařízení (ES) č. 1183/2005 uvádí v účinnost opatření stanovená v rozhodnutí 2010/788/SZBP namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické
republice, včetně zmrazení finančních a hospodářských zdrojů. S ohledem na přijetí rozhodnutí, kterým se mění název rozhodnutí 2010/788/SZBP, by mělo být odpovídajícím
způsobem změněno i uvedené nařízení.
Jedná se o dokument kategorie Limité, který je vyhrazen pro osobní potřebu těch, jimž je určen. Nelze jej dále šířit ani zveřejňovat jeho obsah.
14681/21

JOIN(2021) 34 final

2021/0416(NLE)

st14681.cs21.pdf (402 KB, 3. 12. 2021)

2. 12. 2021 3. 12. 2021

Dokumenty informační povahy
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Hodnotící zpráva podle článku 38 nařízení 1141/2014 o statusu a financování evropských politických stran a
evropských politických nadací
V souladu s požadavky nařízení (EU, Euratom) 1141/2014 o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací předkládá Komise hodnotící zprávu
o dosavadním uplatňování tohoto nařízení od jeho vstupu v platnost dne 1. ledna 2017.
Z hodnocení vyplývá, že nařízení poskytlo užitečný rámec pro fungování evropských politických stran a nadací a jeho cíle zůstávají relevantní. Byla nicméně odhalena řada
problematických bodů, které ovlivňují účinnost, účelnost a soudržnost nařízení. Mezi tyto body patří např. omezený počet kategorií zdrojů financování, nepřípustnost přípspěvků
členských stran situovaných mimo EU, nedostatečné ošetření zákazu příspěvků ze třetích zemí, anonymních příspěvků a příspěvků přesahujících 18 000 EUR, problémy týkající se
zviditelňování evropských politických stran na vnitrostátní úrovni, chybějící požadavek na zveřejňování informací o zastoupení žen a mužů, nedostatečné pravomoci Úřadu pro
evropské politické strany a evropské politické nadace v oblasti vyšetřování nebo neúčinný systém sankcí. V zájmu odstranění těchto nedostatků předkládá Komise legislativní
návrh na změnu nařízení (COM(2021) 734).

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut
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26. 11. 2021 3. 12. 2021

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o údajích týkajících se rozpočtových dopadů každoroční aktualizace odměn a důchodů úředníků a ostatních
zaměstnanců Evropské unie a koeficientů použitelných na tyto odměny a důchody v roce 2021
V souladu s požadavky služebního řádu úředníků a pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie informuje Komise prostřednictvím této zprávy o rozpočtových dopadech
každoroční aktualizace odměn a důchodů úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie a koeficientů použitelných na tyto odměny a důchody v roce 2021. Aktualizace je
založena na statistických údajích, které odrážejí situaci v členských státech k 1. červenci 2021. Aktualizace odměn a důchodů bude znamenat celkový nárůst výdajů o 106,1 milionu
EUR v roce 2021 a o 212,3 milionu EUR v roce 2022 a dalších letech a nárůst příjmů o 18,5 milionu EUR v roce 2021 a o 37 milionů EUR v roce 2022 a dalších letech. Aktualizace
koeficientů použitelných na odměny a důchody zaměstnanců EU v rámci EU bude znamenat celkové zvýšení výdajů o 10,3 milionu EUR v roce 2021 a o 20,6 milionu EUR v roce
2022 a dalších letech. Aktualizace koeficientů použitelných na odměny a důchody zaměstnanců EU ve třetích zemích pak bude znamenat snížení výdajů o 0,17 milionu EUR v roce
2021 a o 0,34 milionu EUR v roce 2022 a dalších letech. Mimořádné aktualizace koeficientů týkajících se zaměstnanců EU ve třetích zemích v období od srpna 2020 do června
2021 mají souhrnný dopad v podobě snížení výdajů o 0,19 milionu EUR v roce 2021 a o 0,37 milionu EUR v roce 2022 a dalších letech.
14596/21

COM(2021) 729 final

st14596.cs21.pdf (588 KB, 1. 12. 2021)
Přílohy:
st14596-ad01.cs21.pdf (1 MB, 1. 12. 2021)

1. 12. 2021 1. 12. 2021

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - První výroční zpráva o prověřování přímých zahraničních investic do Unie
Komise předkládá první výroční zprávu o uplatňování nařízení EU o prověřování přímých zahraničních investic, které vstoupilo v platnost dne 11. října 2020. Zpráva je založena na
zprávách 27 členských států a dalších zdrojích.
V důsledku pandemie covidu-19 došlo v roce 2020 k prudkému snížení toku přímých zahraničních investic v EU i celosvětově. V EU poklesly tyto investice o 71 % na 98 miliard
EUR, ve srovnání s 335 miliardami EUR v roce 2019. Příliv přímých zahraničních investic činil pouhých 0,7 % HDP EU-27 oproti 3,6 % v roce 2018. Negativní dopad tohoto poklesu
byl nerovnoměrný v závislosti na původu zahraničního investora, hostitelském členském státě EU a dotčených odvětvích. Největší část zahraničních investic v Evropě v roce 2020
pocházela ze Spojených států a Kanady (téměř 35 % akvizičních a fúzních transakcí v EU) a ze Spojeného království (30,5 %), nejprudší pokles zaznamenaly čínské
investice. Nejhůře zasaženým odvětvím byly ubytovací služby s více než 70% poklesem počtu zahraničních obchodů a naopak nejméně postiženy byly informační a komunikační
technologie (pokles o 12 %). Během vykazovaného období 24 z 27 členských států přijalo mechanismus prověřování přímých zahraničních investic nebo zahájilo postup, který by
měl vést k jeho přijetí. Za rok 2020 oznámily členské státy přezkum 1 793 investičních spisů, které se týkají přímých zahraničních investic do sedmi členských států. 20 % z těchto
spisů bylo formálně prověřeno, přičemž 91 % prověřených spisů bylo schváleno (79 % bez podmínek) a 2 % byla zakázána. V rámci mechanismu spolupráce EU předložilo 11
členských států celkem 265 oznámení, z nichž pouze u 14 % případů byly vyžádány dodatečné informace. Tyto případy se týkaly nejčastěji odvětví výroby, informačních a
komunikačních technologií a finančních služeb. Celkově členské státy hodnotí nařízení i mechanismus spolupráce jako spolehlivé a účinné nástroje. Při provádění však byly zjištěny
některé praktické problémy, mezi něž patří omezené lidské zdroje, příliš krátké a rozdílné lhůty, příliš velké počty oznamovaných transakcí nebo chybějící úprava prověřování
transakcí spadajících do více jurisdikcí. Komise zahájila komplexní studii zaměřenou na zvýšení účinnosti a účelnosti mechanismů prověřování a mechanismu spolupráce a zváží
rovněž vydání pokynů. Případné návrhy na změnu nařízení pak předloží až na základě dalších zkušeností s jeho uplatňováním.
14677/21

COM(2021) 714 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st14677.cs21.pdf (1 MB, 3. 12. 2021)

2. 12. 2021 3. 12. 2021
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Communication from the Commission - Addressing together current and new COVID-19 challenges - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Společné řešení současných a nových výzev spojených s onemocněním COVID-19
Předkládaným sdělením Komise reaguje na novou vlnu covidu-19 v Evropě a objevení nové varianty omikron. Konstatuje, že šíření viru v poslední době potvrzuje zásadní význam
očkování jako prevence proti těžkému průběhu onemocnění. Členské státy by ho tak měly dále podporovat. V souvislosti s objevením varianty omikron by měla být podniknuta
okamžitá opatření na úrovni EU i členských států, která by měla zahrnovat zavedení pohotovostních plánů pro případ objevení této varianty, okamžité zahájení podávání
posilujících dávek očkování, koordinaci opatření na hranicích a cestovních omezení, zvýšení kapacit pro sekvenování genomu, rychlé sdílení vzorků a výsledků, podporu odběru
vzorků u zemí s nízkou úrovní údajů o sekvenování a shromažďování a studia klinických údajů v jihoafrických a dalších dotčených zemích nebo plné využívání pravomocí a
kapacit Úřadu EU pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví (HERA). Vedle těchto opatření je pak třeba pokračovat ve společném a koordinovaném přístupu
EU v boji proti covidu-19 a dále ho posílit v oblasti očkování, léčby nakažených osob a preventivních opatření (včetně opatření týkajících se sociálních kontaktů na konci roku),
přičemž Komise připomíná klíčový význam komunikace vůči veřejnosti. Členské státy by měly také účinně využívat stávající dostupné nástroje, především testování a digitální
certifikáty EU COVID (včetně dosažení dohody ohledně jejich platnosti). Pokračovat musí i různé formy podpory boje proti pandemii na celosvětové úrovni, včetně sdílení
očkovacích látek a zajištění jejich distribuce a posilování globální připravenosti a mezinárodního rámce pro celosvětové zdraví.
14667/21

COM(2021) 764 final

st14667.en21.pdf (455 KB, 3. 12. 2021)

3. 12. 2021 3. 12. 2021

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Unie kapitálových trhů - plnění rok po
akčním plánu
V září 2020 přijala Komise akční plán pro unii kapitálových trhů. V rámci jeho plnění představuje předkládané sdělení balíček čtyř legislativních návrhů, jejichž cílem je zlepšit
schopnost podniků získávat kapitál v celé EU a zajistit, aby Evropané měli nejlepší nabídky pro své úspory a investice. Kromě toho sdělení představuje opatření, která chce Komise
přijmout v roce 2022 pro povzbuzení trhu. Balíček zahrnuje tyto návrhy:
• návrh nařízení o zřízení jednotného evropského přístupového místa (ESAP) pro informace o společnostech a investičních produktech EU týkající se veřejných financí a
udržitelnosti;
• přezkum nařízení o evropských fondech dlouhodobých investic (ELTIF) zaměřený na podporu dlouhodobých investic;
• přezkum směrnice o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD) zaměřený na zvýšení účinnosti a integrace trhu s alternativními investičními fondy a
• přezkum nařízení o trzích finančních nástrojů (MiFIR), který zavádí „evropský systém konsolidovaných obchodních informací“ pro snadnější přístup všech investorů k obchodním
údajům.
V roce 2022 se pak Komise zaměří na následující opatření: přezkum pravidel pro kotování na veřejných trzích s cílem podpořit přístup malých a inovativních podniků k financování;
vytvoření "otevřeného finančního rámce", který umožní - na základě souhlasu spotřebitelů a při respektování pravidel ochrany údajů - sdílení a opakované využívání údajů
finančními institucemi pro tvorbu nových služeb; předložení strategie pro data týkající se dohledu; rozvoj finanční gramotnosti a předložení iniciativy týkající se harmonizace
některých aspektů insolvenčního práva a postupů pro společnosti.
14380/21

COM(2021) 720 final
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Joint Communication to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee, the Committee of the Regions and the European
Investment Bank - The Global Gateway - Společné sdělení Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a
Evropské investiční bance - Globální brána
Předkládané sdělení představuje strategii Globální brána, která by se měla stát novým nástrojem EU na podporu rozvoje infrastruktury ve světě. Infrastrukturou se rozumí
klimatická, energetická, digitální a dopravní infrastruktura, stejně jako zdravotní nebo vzdělávací systémy. Komise touto strategií reaguje na odhady G20, podle nichž dosáhne
deficit investic do globální infrastruktury v roce 2040 výše 13 bilionů EUR.
Cílem strategie Globální brána je mobilizovat v letech 2021-2027 investice ve výši 300 miliard EUR. Poskytování podpory EU se bude řídit následujícími principy:
• respektování demokratických hodnot a zajištění vysokých standardů v oblasti práv pracovníků, sociální ochrany nebo ochrany duševního vlastnictví. Investice by měly být
udržitelné pro místní obyvatelstvo, místní životní prostředí i místní ekonomiku a neměly by vytvářet nežádoucí závislosti;
• dobrá správa a transparentnost, včetně otevřeného a rovného přístupu k veřejným zakázkám, odpovědného jednání se všemi dotčenými subjekty a zajištění rovného přístupu k
výstupům a přínosům projektů;
• rovná partnerství založená na přímé a otevřené spolupráci s třetími zeměmi a respektující možnosti, podmínky a kapacity cílových zemí;
• zelené a čisté. Strategie bude zaměřena na podporu rozvoje infrastruktur, které jsou čisté a odolné vůči změně klimatu a podporují přechod ke klimaticky neutrální ekonomice;
• důraz na bezpečnost. Podporované projekty by měly odstraňovat zranitelná místa, poskytovat důvěryhodné propojení a rozvíjet kapacity pro reakci na nové výzvy a hrozby včetně
hybridních;
• podněcování soukromých investic. Strategie podpoří uvolňování finančních prostředků z různých zdrojů a jejich kombinování.
Komise určila pět prioritních oblastí pro investice v rámci strategie: 1) digitální oblast, 2) klima a energetika, 3) doprava, 4) zdraví a 5) vzdělávání a výzkum.
Vlastní financování bude zajištěno z Evropského fondu pro udržitelný rozvoj plus (až 135 miliard EUR), dalších programů vnější pomoci EU (až 18 miliard EUR) a plánovaných
objemů investic evropských finančních institucí a institucí pro rozvojové financování. Finanční podpora bude zahrnovat využívání záruk, grantů, půjček i kombinování zdrojů. EU
rovněž podpoří vytvoření příznivého prostředí pro investice, např. prostřednictvím podpory využívání mnohostranných nástrojů a mezinárodních principů pro kvalitní investice do
infrastruktury nebo prostřednictvím technické pomoci. Při provádění strategie bude EU úzce spolupracovat a koordinovat svou činnost s podobně smýšlejícími partnery, jako jsou
státy G7, ASEAN, Východního partnerství nebo Africké unie. Řízení strategie bude probíhat s využitím přístupu "tým Evropa", na její provádění bude dohlížet a řídit ho nově
zřízený Výbor pro Globální bránu.
14675/21
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění Evropského energetického programu pro hospodářské oživení a o využívání Evropského fondu pro
energetickou účinnost
Předkládaná zpráva informuje o pokroku, jehož bylo dosaženo při realizaci projektů a při využívání Evropského fondu pro energetickou účinnost (EEEF). Zabývá se realizací
projektů a prováděním plateb v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020.
Do konce prosince 2020 bylo dokončeno 46 projektů z 59 (+1 oproti roku 2019) a příjemcům byly vyplaceny prostředky v celkové výši 2 571 908 648 EUR. V oblasti plynárenské a
elektrizační infrastruktury bylo podpořeno 44 projektů. Na konci roku 2020 bylo 38 z nich dokončeno, čtyři zastaveny a dva probíhaly. Pokroku bylo dosaženo především u
propojování vedení mezi Bulharskem a Řeckem a u přípravy vybudování terminálu pro příjem zemního plynu na Kypru. V oblasti větrné energie na moři bylo podpořeno devět
projektů, z nichž sedm bylo dokončeno a dva předčasně ukončeny. V prosinci 2020 začal fungovat projekt „Kriegers Flak – the Combined Grid Solution“. V oblasti zachycování a
ukládání CO2 bylo podpořeno šest projektů, z nichž jeden byl dokončen, čtyři předčasně ukončeny aniž by byly uskutečněny investice a jeden zastaven před dokončením. Od
vytvoření Evropského fondu pro energetickou účinnost až do 31. prosince 2020 byly v jeho rámci podepsány smlouvy na 18 projektů v hodnotě 199 milionů EUR, přičemž fond
vygeneroval konečné investice v odhadované výši 354,5 milionu EUR. Od konce roku 2016 se díky investicím z fondu předešlo vzniku téměř 566 476 tun CO2 a ušetřilo se
857 445 MWh primární energie.
14481/21

COM(2021) 670 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st14481.cs21.pdf (529 KB, 30. 11. 2021)
Přílohy:
st14481-ad01.cs21.pdf (438 KB, 30. 11. 2021)

29. 11. 2021 30. 11. 2021

11

Rada EU - kód dokumentu

Evropská komise
číslo vydaného dokumentu COM

Interinstitucionální Soubory dokumentu
kód dokumentu

Datum
Datum
Usnesení
vydání
doručení do VEZ
dokumentu PSP ČR

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru - První zpráva o používání směrnice Evropského parlamentu a
Rady 2014/60/EU ze dne 15. května 2014 o navracení kulturních statků neoprávněně vyvezených z území členského státu a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012
(přepracované znění)
Předkládaná zpráva posuzuje používání a účinnost směrnice 2014/60/EU o navracení kulturních statků neoprávněně vyvezených z území členského státu. Jedná se o první zprávu
od vstupu směrnice v platnost. Vztahuje se na období 2015-2020 a je založena na informacích poskytnutých členskými státy Komisi.
Všechny členské státy přijaly nezbytná opatření k provedení směrnice. Zpráva se blíže zabývá používáním ustanovení směrnice, která se týkají definice "kulturních statků" z
hlediska věcné i časové působnosti, nezbytné péče, správního postupu pro navracení kulturních statků a vzájemné právní pomoci a specifických otázek týkajících se nákladů
spojených se soudním řízením o navrácení. Z dostupných informací vyplývá, že směrnice má celkově pozitivní dopad na zvyšování povědomí zúčastněných stran o ochraně
kulturních statků v EU a o rozvoji obchodu s uměním. Dosavadní výměny oznámení a informací mezi členskými státy týkající se kulturních statků, jež byly neoprávněně vyvezeny,
jsou však omezené - v období 2016-2020 bylo za tímto účelem podáno 304 oznámení, 65 žádostí o vyhledání neoprávněně vyvezeného kulturního statku a o zjištění totožnosti
vlastníka nebo držitele a pouze pět oznámení pro účely zahájení řízení o navrácení. Na základě poskytnutých informací byly určeny tři oblasti, v nichž může být používání směrnice
zlepšeno: 1) technická opatření k usnadnění a racionalizaci používání systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI) pro účely směrnice, 2) posílení vzájemné právní pomoci
mezi členskými státy a 3) prosazování jednotného chápání a používání ustanovení směrnice podporou výměny osvědčených postupů a společného výkladu nezbytné péče.
14532/21
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