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Proposal for a Council Decision on the position to be taken, on behalf of the European Union, in the sixty-second session of the Commission on Narcotic Drugs on
the scheduling of substances under the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961, as amended by the 1972 Protocol, and the Convention on Psychotropic
Substances of 1971 - Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na šedesátém druhém zasedání Komise OSN pro omamné látky
k zařazení látek podle Jednotné úmluvy o omamných látkách z roku 1961 ve znění protokolu z roku 1972 a Úmluvy o psychotropních látkách z roku 1971
Jednotná úmluva o omamných látkách a Úmluva o psychotropních látkách jsou mezinárodními nástroji pro kontrolu a boj proti zneužívání těchto látek. Jejich smluvními stranami
jsou všechny členské státy EU. Problematikou těchto látek se zabývá Komise OSN pro omamné látky, která mimo jiné na základě doporučení Světové zdravotnické organizace
pravidelně aktualizuje seznamy dotčených látek připojené k uvedeným úmluvám. Dne 7. prosince 2018 doporučila Světová zdravotnická organizace Generálnímu sekretariátu OSN
zařadit na tyto seznamy deset nových látek. Rozhodnutí o jejích zařazení by měla Komise OSN pro omamné látky přijmout na svém 62. zasedání, které proběhne ve dnech 18. - 22.
března 2019. Členské státy, které jsou členy komise, by měly přijetí tohoto rozhodnutí jménem Unie podpořit.
5065/19

COM(2018) 862 final

2018/0437(NLE)

st05065.en19.pdf (428 KB, 8. 1. 2019)
Přílohy:
st05065-ad01.en19.pdf (256 KB, 8. 1. 2019)

7. 1. 2019

8. 1. 2019

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the conditions for accessing the other EU information systems and
amending Regulation (EU) 2018/1862 and Regulation (EU) yyyy/xxx [ECRIS-TCN] - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví podmínky
pro přístup k jiným informačním systémům EU a mění nařízení (EU) 2018/1862 a nařízení (EU) rrrr/xxx [ECRIS-TCN]
V září 2018 bylo přijato nařízení o zřízení Evropského systému pro cestovní informace a povolení (ETIAS) a související změna nařízení o Europolu. Cílem systému ETIAS je
shromažďovat informace o cestovatelích, kteří nemají pro cesty do EU vízovou povinnost, a zajistit tak na jedné straně kontrolu, zda tito cestovatelé nepředstavují bezpečnostní
nebo zdravotní riziko, a na straně druhé hladký přechod hranic. Pro tyto účely budou data zadaná do systému ETIAS porovnávána s údaji v dalších informačních systémech EU Schengenském informačním systému (SIS), Vízovém informačním systému (VIS), Systému vstupu/výstupu (EES), systému Eurodac a Evropském informačním systému rejstříků
trestů pro státní příslušníky třetích zemí (ECRIS-TCN). Komise předkládá balíček dvou technických návrhů, které mění nařízení týkající se jednotlivých relevantních informačních
systémů tak, aby bylo možné systém ETIAS plně zprovoznit. Návrhy se netýkají propojení se systémem Eurodac, protože dosud nebylo dosaženo dohody o návrhu na posílení tohoto
systému z května 2016.
5071/19

COM(2019) 3 final

2019/0001(COD)

st05071.en19.pdf (584 KB, 8. 1. 2019)
Přílohy:
st05071-co01.en19.pdf (186 KB, 11. 1. 2019)

8. 1. 2019

8. 1. 2019

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the conditions for accessing other EU information systems for ETIAS
purposes and amending Regulation (EU) 2018/1240, Regulation (EC) No 767/2008, Regulation (EU) 2017/2226 and Regulation (EU) 2018/1861 - Návrh nařízení
Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví podmínky pro přístup k jiným informačním systémům EU pro účely systému ETIAS a mění nařízení (EU)
2018/1240, nařízení (ES) č. 767/2008, nařízení (EU) 2017/2226 a nařízení (EU) 2018/1861
5072/19

COM(2019) 4 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2019/0002(COD)

st05072.en19.pdf (664 KB, 8. 1. 2019)

8. 1. 2019

8. 1. 2019
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Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech zajišťujících základní propojení v letecké dopravě s ohledem na vystoupení Spojeného
království Velké Británie a Severního Irska z Unie
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z EU je cílem předkládaného návrhu zachovat základní propojení v letecké dopravě i po 30. březnu 2019 v případě, že dohoda o
vystoupení nevstoupí včas v platnost. Za tím účelem návrh především jednostranně uděluje první, druhou, třetí a čtvrtou svobodu přepravních práv leteckým dopravcům Spojeného
království, aby směli nadále létat přes území Unie, dělat na něm technické zastávky a obsluhovat přímé trasy mezi příslušnými územími. Jedná se o opatření dočasné povahy s
platností nejdéle do 30. března 2020.
15788/18

COM(2018) 893 final

2018/0433(COD)

st15788.cs18.pdf (543 KB, 8. 1. 2019)

21. 12. 2018 8. 1. 2019

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o určitých aspektech bezpečnosti letectví s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního
Irska z Unie
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z EU je cílem předkládaného návrhu zachovat platnost osvědčení pro některé letecké výrobky, letadlové části, zařízení a
společnosti i po 30. březnu 2019 v případě, že dohoda o vystoupení nevstoupí včas v platnost. Platnost dotčených osvědčení se prodlužuje o 9 měsíců od data vystoupení.
15795/18

COM(2018) 894 final

2018/0434(COD)

st15795.cs18.pdf (520 KB, 8. 1. 2019)
Přílohy:
st15795-ad01.cs18.pdf (354 KB, 8. 1. 2019)

21. 12. 2018 8. 1. 2019

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech zajišťujících základní propojení v silniční nákladní dopravě s ohledem na vystoupení
Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z EU je cílem předkládaného návrhu zachovat základní propojení v silniční nákladní dopravě i po 30. březnu 2019 v případě, že
dohoda o vystoupení nevstoupí včas v platnost. Za tím účelem návrh především jednostranně uděluje práva na dvoustrannou přepravu podnikatelům v silniční nákladní dopravě ze
Spojeného království, aby tito podnikatelé mohli nadále přepravovat zboží mezi oběma územími. Jedná se o opatření dočasné povahy s platností do 31. prosince 2019.
15843/18

COM(2018) 895 final

2018/0436(COD)

st15843.cs18.pdf (536 KB, 8. 1. 2019)

20. 12. 2018 8. 1. 2019

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států Protokolu k Dohodě o spolupráci na civilním globálním družicovém navigačním
systému (GNSS) mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé, kterým se zohledňuje přistoupení
Bulharské republiky, Chorvatské republiky a Rumunska k Evropské unii
Dohoda o spolupráci na civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS) mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou
na straně druhé byla podepsána dne 9. září 2006 a vstoupila v platnost dne 1. července 2016. Bulharsko, Rumusko a Chorvatsko se při svém přistoupení k EU zavázaly přistoupit k
mezinárodním dohodám podepsaným nebo uzavřeným Unií prostřednictvím protokolu k takovým dohodám. Rada zmocnila Komisi, aby vyjednala příslušné protokoly s dotčenými
třetími zeměmi. Jednání s Korejskou republikou byla úspěšně uzavřena výměnou verbálních nót. Cílem předkládaných návrhů je tak schválit podpis a uzavření protokolu, jímž se
Bulharsko, Rumunsko a Chorvatsko stávají smluvními stranami uvedené dohody.
5256/19

COM(2018) 853 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2018/0429(NLE)

st05256.cs19.pdf (444 KB, 11. 1. 2019)
Přílohy:
st05256-ad01.cs19.pdf (516 KB, 11. 1. 2019)

11. 1. 2019 11. 1. 2019
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Proposal for a Council Decision on the signing, on behalf of the European Union and its Member States, of the Protocol to the Cooperation Agreement on a Civil
Global Navigation Satellite System (GNSS) between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of Korea, of the other part,
to take account of the accession of the Republic of Bulgaria, the Republic of Croatia and Romania to the European Union - Návrh rozhodnutí Rady o podpisu
jménem Evropské unie a jejích členských států Protokolu k Dohodě o spolupráci na civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS) mezi Evropským
společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé, kterým se zohledňuje přistoupení Bulharské republiky, Chorvatské
republiky a Rumunska k Evropské unii
5258/19

COM(2018) 854 final

2018/0430(NLE)

st05258.en19.pdf (313 KB, 11. 1. 2019)
Přílohy:
st05258-ad01.en19.pdf (371 KB, 11. 1. 2019)

11. 1. 2019 11. 1. 2019

Dokumenty informační povahy
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování přílohy XII služebního řádu
Příloha XII služebního řádu stanoví pravidla pro udržování rovnováhy důchodového systému úředníků EU. Předkládaná zpráva informuje o provádění těchto pravidel v období
2014-2018 a zaměřuje se na pojistněmatematickou rovnováhu důchodového systému. Provádění přílohy XII služebního řádu Komisí zajistilo stabilitu důchodového systému
úředníků EU a rovnováhu fiktivního fondu při úspěšném provádění reforem služebního řádu z let 2004 a 2013. Díky tomu byla zajištěna rovnováha důchodového systému úředníků
EU: příspěvková sazba vypočítaná Eurostatem pokrývala jednu třetinu nároků na důchod, které vznikly v daném roce; vypočítaná příspěvková sazba byla ověřena odborníky;
uplatňovaná příspěvková sazba se díky specfickým ustanovením služebního řádu velmi blížila vypočítané sazbě a z dlouhodobého hlediska se tyto sazby vyrovnávají. V návrhu
víceletého finančního rámce na období 2021-2027 předložila Komise očekávané výdaje založené na ročním nárůstu výdajů na důchody. Současně se začala zabývat proveditelností
vytvoření kapitálového penzijního fondu pro zaměstnance EU v rámci přezkumu víceletého finančního rámce v polovině období v roce 2023.
5026/19

COM(2018) 829 final

st05026.cs19.pdf (796 KB, 7. 1. 2019)

7. 1. 2019

7. 1. 2019

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování přílohy XI a článku 66a služebního řádu
Příloha XI služebního řádu stanoví pravidla pro aktualizaci odměn a důchodů. Předkládaná zpráva se týká provádění těchto pravidel v období 2014-2018. Stanovená metoda
aktualizace zavedená v roce 2014 v tomto období prokázala svou účinnost a účelnost a napomohla odstranění interinstutcionálního napětí a dřívějších soudních sporů. V letech
2013 a 2014 byly platy a důchody úředníků EU v nominálním vyjádření „zmrazeny“, k mírnému zvýšení došlo v letech 2017 a 2018. Od 1. ledna 2014 byl znovu zaveden solidární
odvod ve zvýšené sazbě (čl. 66a služebního řádu), což navýšilo příspěvek úředníků EU do souhrnného rozpočtu EU po skončení krize. Od roku 2015 se kupní síla platů státních
úředníků v 11 referenčních členských státech zvýšila o 2,1 % (při využití údajů ze všech členských států by to bylo o 5,4 %); v čistém vyjádření vedla v roce 2018 metoda ke snížení
kupní síly zaměstnanců EU o 0,4 %. Automatická roční aktualizace a automatické doložky pro případ krize odstranily obtíže spojené s dřívějšími metodami. Evropský parlament a
Rada metodu kontrolovaly prostřednictvím výročních zpráv předkládaných Komisí a metoda byla úspěšná i při právním přezkumu ze strany evropských soudů v několika
jednotlivých případech, které proti ní byly podány. Bylo zjištěno několik problémů týkajících se uplatňování zásady rovnosti kupní síly zaměstnanců EU v různých místech
zaměstnání prostřednictvím systému opravných koeficientů. Komise je bude sledovat v příštím prováděcím období.
5027/19

COM(2018) 830 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st05027.cs19.pdf (914 KB, 7. 1. 2019)

7. 1. 2019

7. 1. 2019
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Ceny energií a náklady na energie v Evropě
Předkládaná zpráva informuje o vývoji cen energií a nákladů na energie pro domácnosti a průmysl v celé EU, zdanění energií, příjmech z energií a energetických dotacích. Je
založena převážně na údajích Eurostatu. U velkoobchodních cen energií dochází s výjimkou extrémních období ke konvergencím; celkový vývoj cen je určován cenami uhlí a plynu.
Maloobchodní ceny elektřiny pro domácnosti se v roce 2017 poprvé od roku 2008 snížily a průmyslové ceny klesají v důsledku nižších cenových složek elektrické energie už od
roku 2015. V dlouhodobé perspektivě jsou maloobchodní (reálné) ceny v EU vyšší než v USA, Kanadě, Rusku, Číně a Turecku, ale nižší než v Japonsku nebo v Brazílii. Ceny
zemního plynu jsou založeny na celosvětových cenách fosilních paliv včetně ropy. Rozptyl cen se sice zmenšuje, ale ceny samotné v důsledku hospodářského oživení a rostoucích
cen ropy stoupají. Maloobchodní ceny jsou do značné míry určovány velkoobchodními cenami a složka, kterou představuje energie, tak činí až 80 % ceny. V roce 2017 činily
náklady EU na dovoz fosilních paliv přibližně 266 miliard EUR, což ve srovnání s rokem 2016 představuje 26% nárůst. Tyto náklady mají významný dopad na obchodní bilanci EU a
odráží energetickou závislost Unie. V případě domácností bylo v roce 2015 na energie (vyjma přepravy) vynaloženo 9,8 % výdajů nejchudších deseti procent domácností a 6 %
výdajů domácností se středními příjmy. Severní a západní evropské domácnosti vynakládají na energie 4–8 % a domácnost ze střední a východní Evropy 10–15 %. Náklady
průmyslu na energie byly nejvyšší v energeticky náročných odvětvích, kde činily až 20 % výrobních nákladů. Daně z energií vybrané členskými státy EU dosáhly v roce 2016 výše
280 miliard EUR, a činily tak 4,7 % celkových daňových příjmů. Celkové evropské energetické dotace vzrostly ze 148 miliard EUR v roce 2008 na 169 miliard EUR v roce 2016, z
toho 76 miliard EUR pro obnovitelné energie. Hlavním příjemcem je energetické odvětví (102 miliard EUR v roce 2016) a dále odvětví bydlení (24 miliard EUR), energeticky
náročný zpracovatelský průmysl (18 miliard EUR) a doprava (13 miliard EUR).
5163/19

COM(2019) 1 final

st05163.cs19.pdf (1 MB, 11. 1. 2019)

10. 1. 2019 11. 1. 2019

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o přezkumu a aktualizaci druhého prováděcího
plánu Evropské unie v souladu s čl. 8 odst. 4 nařízení č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách
Druhý prováděcí plán Unie k plnění závazků EU podle Stockholmské úmluvy o perzistentních organických znečišťujících látkách byl přijat v roce 2014. Předkládaná zpráva
informuje o výsledcích jeho přezkumu s ohledem na zařazení nových látek do Stockholmské úmluvy a technický a legislativní pokrok. Přezkum se týkal stávajících opatření na
úrovni EU, posuzoval jejich dostatečnost a účinnost, určil požadavky na další opatření a stanovil plán pro jejich provádění - třetí prováděcí plán Unie, který je obsažen v
doprovodném pracovním dokumentu útvarů Komise. Z přezkumu vyplývá, že právní opatření Unie jsou dostatečně komplexní, aby umožnila splnění závazků vyplývajících z úmluvy.
Významného pokroku bylo dosaženo při odstraňování těchto látek, avšak stále je třeba vyloučit je z odpadového cyklu a ze zbývajících zásob. Další důležitou otázkou, kterou je
třeba vyřešit, je únik těchto látek v důsledku jejich nezáměrné produkce. Z údajů rovněž vyplývá, že v EU se stále používá významné množství zařízení obsahujících polychlorované
bifenyly, přičemž užívání PCB by mělo být ukončeno do roku 2025. Měla by být přijata i opatření k úplnému ukončení používání perfluoroktansulfonátu (PFOS). Mezi další zjištěné
problémy patří: identifikace a správa lokalit kontaminovaných odpadem obsahujícím hexachlorcyklohexan (HCH); neplnění povinností týkajících se podávání zpráv některými
členskými státy; nedostatek informací o chemické zátěži nebo nedostatečné mechanismy pro koordinaci mezi dvoustrannými programy Komise a povědomí o problematice
perzistentních organických znečišťujících látek a možnostech finanční podpory EU. Nový prováděcí plán obsahuje 30 opatření, která reagují na uvedené otázky a problémy.
5052/19

COM(2018) 848 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st05052.cs19.pdf (570 KB, 7. 1. 2019)

7. 1. 2019

7. 1. 2019

