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Dokumenty informační povahy
Sdělení Komise - Efektivnější rozhodování v oblasti sociální politiky: určení oblastí pro přechod k hlasování kvalifikovanou většinou
V rámci širší iniciativy Komise zaměřené na zefektivnění rozhodování EU v klíčových oblastech politiky, která byla zahájena v návaznosti na projev předsedy Junckera o stavu Unie
v září 2018, je toto sdělení věnováno možnostem rozšíření hlasování kvalifikovanou většinou v oblasti sociální politiky. Navazuje na předchozí sdělení věnovaná společné zahraniční
a bezpečnostní politice, daňové politice a energetické politice. Narozdíl od těchto politik je v sociální oblasti velká většina rozhodnutí přijímána řádným legislativním postupem,
kdy Rada rozhoduje kvalifikovanou většinou a Evropský parlament má rovnocenné postavení jako spoluzákonodárce. Zvláštní legislativní postup, kdy Rada rozhoduje jednomyslně
a Evropský parlament není spoluzákonodárcem, se uplatňuje v oblasti boje proti diskriminaci, sociálního zabezpečení a sociální ochrany pracovníků (s výjimkou přeshraničních
situací), ochrany pracovníků při ukončení pracovního poměru, zastupování a kolektivní obrany zájmů pracovníků a zaměstnavatelů a podmínek zaměstnávání státních příslušníků
třetích zemí legálně pobývajících v EU. V zájmu dalšího úspěšného rozvoje sociální politiky EU je podle Komise třeba především odstranit nedostatky v oblasti ochrany, které
vyplývají ze souběžného užívání rozhodování kvalifikovanou většinou a jednomyslnosti, včas reagovat na vyvíjející se sociální výzvy (jako jsou nové technologie, nové formy práce
nebo demografické trendy), podporovat kulturu kompromisu a posílit zapojení Evropského parlamentu. Pro přechod k hlasování kvalifikovanou většinou mohou být využita tzv.
překlenovací ustanovení obsažená ve Smlouvách - obecné překlenovací ustanovení podle čl. 48 odst. 7 Smlouvy o Evropské unii a zvláštní překlenovací ustanovení pro oblast
sociální politiky podle čl. 153 odst. 2 Smlouvy o fungování EU. Na základě zhodnocení potenciálního přínosu přechodu k hlasování kvalifikovanou většinou ve výše uvedených
oblastech se Komise domnívá, že v blízké budoucnosti by mělo být zváženo využití obecného překlenovacího ustanovení v případě:
• boje proti diskriminaci, aby byla zajištěna stejná úroveň ochrany a efektivní mechanismus pro zjednání nápravy pro všechny, a
• sociálního zabezpečení a sociální ochrany pracovníků pro přijímání doporučení v této oblasti.
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Výroční zpráva o provádění nařízení (ES) Č. 300/2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví
před protiprávními činy za rok 2017
Komise předkládá výroční zprávu o provádění nařízení o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy za rok 2017. Mezi hlavní hrozby patřila v
tomto roce improvizovaná výbušná zařízení skrytá v elektronických zařízeních. V reakci na ni zakázaly Spojené státy a Spojené království veškerá osobní elektronická zařízení větší
než mobilní telefon na palubách letadel odlétajících z některých zemí Blízkého východu a severní Afriky. Díky vzájemnému uznávání bezpečnostních opatření mezi EU a USA se
tento zákaz nevztahuje na lety z Evropy. Řešeny byly rovněž otázky kybernetické bezpečnosti a ochrany veřejných prostor na letištích. Komise pokračovala v dlouhodobé
spolupráci na zajištění bezpečnosti letectví s Mezinárodní organizací pro civilní letectví (ICAO) a v rámci projektu CASE v oblasti budování kapcit pro Afriku a Blízký východ. V
souladu s principy zlepšování právní úpravy se Komise rovněž zaměřovala na harmonizaci a zjednodušení příslušných právních předpisů. Míra dodržování předpisů zjištěná během
inspekční činnosti Komise činila 81 %, což je přibližně stejně, jako v předchozích letech. Dlouhodobě stabilní míra dodržování předpisů je způsobena mimo jiné tím, že se stále
zvyšují požadavky, zejména pokud jde o bezpečnost nákladu, detekční kontrolu tekutin a gelů nebo využívání stopové detekce výbušnin. V roce 2017 byly dokončeny přípravné
práce, které vyústily v novou dohodu o jednorázové bezpečnostní kontrole se Singapurem a umožnily její formální přijetí na počátku roku 2018.
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Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě - Evropská unie, Latinská Amerika a Karibik: spojenými silami ke společné budoucnosti
Předkládané sdělení představuje novou strategii pro partnerství mezi EU a Latinskou Amerikou a Karibikem, která reaguje na změny, k nimž v posledních letech došlo na světové a
regonální úrovni, a na globální strategii zahraniční a bezpečnostní politiky EU a dlouhodobé iniciativy EU v oblasti (udržitelného) rozvoje a obchodu. Partnerství by se mělo zaměřit
na čtyři priority, v jejichž rámci jsou navrženy konkrétní oblasti spolupráce a iniciativy:
1. prosperita - usnadnění obchodu a investic, přechod k ekologickému hospodářství, podpora modré ekonomiky, regionální integrace, lepší pracovní podmínky a podpora malých a
středních podniků, zvýšení investic do znalostí, inovací a lidského kapitálu, rozvoj digitální ekonomiky a propojení mezi regiony, rozšíření spolupráce v oblasti letecké a námořní
dopravy, udržitelných systémů městské mobility a pozorování vesmíru a Země;
2. demokracie - důslednější dodržování lidských práv a demokratických zásad, podpora dynamické občanské společnosti, omezení násilí na základě pohlaví, posílení podpory
fungování demokratických, odpovědných a transparentních institucí a svobodných a spravedlivých voleb, boj proti korupci, praní peněz a financování terorismu;
3. odolnost - udržitelné hospodaření s přírodními zdroji a ekosystémy, koordinace a spolupráce v oblasti zvládání katastrof a civilní ochrany, posílení spolupráce v oblasti sociální
soudržnosti, sociální ochrany, řádné správy daní a finanční regulace a v oblasti bezpečnosti a boje proti organizované trestné činnosti, dialog a spolupráce v oblasti migrace
a mobility, kulturní spolupráce;
4. účinná globální správa - podpora účasti zemí Latinské Ameriky a Karibiku na misích a operacích SBOP EU, plné provedení reforem systému OSN pro mír a bezpečnost,
udržitelný rozvoj a řízení, spolupráce na plném provedení Pařížské dohody o změně klimatu, rozvoj další biregionální spolupráce v oblasti správy oceánů, provádění Agendy pro
udržitelný rozvoj 2030, vypracování společného programu pro posílení mnohostranného obchodního systému.
Pro zajištění provádění této strategie bude třeba rozvinout nové formy spolupráce mezi regiony, které umožní strategičtější přístup k zemím Latinské Ameriky a Karibiku.
Předpokladem pro další rozvoj spolupráce je silný politický závazek. Klíčovou součástí nového komplexního rámce pro spolupráci by pak měly být spolupráce, která podpoří
provádění univerzální Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 a dalších společných mezinárodních závazků, angažovanost na místní, celostátní, regionální i celosvětové úrovni a
spolupráci s občanskou společností. Mezi nástroji spolupráce by zvláštní význam měly mít: politické dialogy, sdílení znalostí a odborných poznatků, podpora a stimulace veřejného
i soukromého financování a třístranná spolupráce.
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Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který se má zaujmout jménem Evropské unie v rámci Smíšeného výboru EU a zemí společného tranzitního režimu pro společný
tranzitní režim zřízeného Úmluvou o společném tranzitním režimu ze dne 20. května 1987, pokud jde o změny úmluvy
Úmluva o společném tranzitním režimu vstoupila v platnost dne 1. ledna 1988 a Unie je její smluvní stranou. Postoj, který má být přijat jménem Unie, se týká změn dodatků k
úmluvě s ohledem na vývoj právních předpisů EU (celní předpisy, GDPR, celní status zboží) a přijetí Prespanské dohody o názvu "Republika Severní Makedonie". Tyto změny by
měly být přijaty v květnu nebo červnu 2019 a Unie by měla jejich přijetí podpořit.
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