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Účelem tohoto materiálu je podat obecný přehled o aktivitách Senátu, jeho výborů a dalších orgánů na poli
evropské agendy za uplynulý kalendářní rok. Jelikož v roce 2016 též skončilo 10. senátní funkční období, je
součástí této zprávy také kapitola zabývající se souhrnem celého tohoto období. V roce 2016 se počet
projednaných dokumentů oproti roku předcházejícímu více než zdvojnásobil, počet projednaných návrhů
legislativních aktů byl dokonce čtyřnásobný. Vedle obecně zvýšené legislativní aktivity Junckerovy Komise
v uplynulém roce byla příčinou zejména reakce na migrační krizi a zahájení komplexní reformy azylového
práva EU. Tomuto tématu se Senát věnoval i v dalších svých činnostech.
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Výroční zpráva za rok 2016
1. Výbor pro záležitosti Evropské unie (VEU)
Výboru pro záležitosti Evropské unie přísluší projednávání návrhů legislativních aktů EU, předběžných
stanovisek vlády k návrhům legislativních aktů, informací vlády o stavu jejich projednávání, stejně jako
příslušných komunikačních dokumentů, týkajících se veškerých politik zakotvených ve Smlouvě o fungování
EU. VEU na základě týdenních přehledů obsahujících výčet návrhů legislativních aktů, komunikačních
dokumentů a jiných závazných opatření orgánů EU ve smyslu jednacího řádu Senátu vybírá ty, které
považuje za vhodné k projednání na půdě Senátu. Vybrané dokumenty po projednání buď jako pověřený
výbor bere na vědomí, čímž zároveň uvolňuje vládou vznesenou parlamentní výhradu v Radě EU,
nebo doporučuje plénu Senátu k přijetí usnesení, jímž pak vládě komunikuje doporučení pro další postup
jednání v Radě.
Celkový počet dokumentů doručených Senátu elektronicky systémem EU Extranet od 1. 1. 2016 do 31. 12.
2016 byl cca 40 000, z toho jako relevantních bylo pro VEU do týdenních přehledů zahrnuto a anotováno
celkem 637:
Návrhy legislativních aktů (NLA) 154,
Komunikační dokumenty (K) 266,
Jiné (J) 217.
V roce 2016 VEU projednal celkem 72 dokumentů (39 NLA, 29 K, 4 J). Výbor postoupil plénu Senátu
k projednání 52 usnesení k 68 projednaným dokumentům (37 NLA, 27 K, 4 J). Ostatní dokumenty, 4 (2 NLA,
2 K, 0 J), byly po projednání výborem vzaty na vědomí.

*dva dokumenty byly plénem Senátu projednány až v roce 2017 a jeden dokument nebyl projednán plénem Senátu z jiného důvodu
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VEU se dále v roce 2016 nechal vládou informovat o aktuálním vývoji situace na jednáních v rámci EU
a zařadil na svůj program jednání následující body:

















Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala ve dnech 17. - 18. prosince
2015;
Informace vlády ČR o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady, která se koná ve dnech 18. –
19. února 2016;
Informaci k návrhu předsedy Evropské rady na nové uspořádání pro Spojené království v Evropské
unii
Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala ve dnech 18. – 19. února
2016;
Informace vlády ČR o výsledcích zasedání hlav států a předsedů vlád zemí EU s Tureckem dne 7.
března 2016;
Informace vlády ČR o pozicích vlády a o programu jednání Evropské rady, která se koná ve dnech 17.
– 18. března 2016;
Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala ve dnech 17. – 18. března
2016;
Informace vlády ČR o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady, která se koná ve dnech 28. –
29. června 2016;
Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala ve dnech 28. – 29. června
2016;
Informace vlády ČR o pozicích vlády a programu jednání neformálního zasedání 27 hlav států a
předsedů vlád, které se koná dne 16. září 2016;
Informace o činnosti Pracovní skupiny pro otázku vystoupení Velké Británie z EU a pro řešení otázek
spojených s budoucím směřováním EU;
Informace vlády ČR o výsledcích neformálního zasedání 27 hlav států a předsedů vlád, které se
konalo dne 16. září 2016;
Informace vlády ČR o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady, které se koná ve dnech 20. –
21. října 2016;
Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, které se konalo ve dnech 20. – 21. října 2016;
Informace vlády ČR o programu 18. summitu EU – Ukrajina, který se uskuteční 24. listopadu 2016;
Informace vlády ČR o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady, která se koná ve dnech 15. – 16.
prosince 2016;

Výbor se dále zabýval:
 Návrhem senátního návrhu zákona Stálé komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní
procedury, o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu mezi sebou a navenek stykový zákon (senátní tisk č. 165);
 Konvergenčním programem České republiky aktualizace květen 2016, stejně tak jako přípravami jeho
aktualizace a stanoviskem Rady k němu;
 Národním programem reforem České republiky pro rok 2016, stejně tak jako jeho přípravou a
doporučením Rady k němu;
 Zprávou o vývoji Evropské unie v roce 2015 (senátní tisk č. 346).
Výbor si také vyslechl:
 Priority nizozemského předsednictví v Radě EU, které představil velvyslanec Nizozemského
království J.E. p. Eduard W. V. M. Hoeks;
 Výroční zprávu EUROJUSTu za rok 2014 - uvedl Lukáš Starý, národní člen ČR v Eurojust;
 Informaci vlády o realizaci Národního programu reforem ČR 2015 a o reformních plánech v reakci na
doporučení Rady z roku 2015 - přizván: Úřad vlády;
 Priority ČR v agendě vnitřního trhu 2015 – 2020 - přizván: Úřad vlády;
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Výroční zprávu Evropského účetního dvora za rok 2014 - uvedl: Jan Kinšt, člen Evropského účetního
dvora;
Výroční zprávu OEU za rok 2015 a Vyhodnocení dopadu usnesení Senátu k návrhům legislativních
aktů a komunikačním dokumentům EU v roce 2015 – přednesl J. Grinc, vedoucí OEU ZO;
Priority slovenského předsednictví v Radě EU, které představil velvyslanec Slovenské republiky J. E.
pan Peter Weiss;
Informaci k vývoji situace na Ukrajině - přizván: Ministerstvo zahraničních věcí;
Informaci o aktuálním stavu projednávání Komplexní hospodářské a obchodní dohody mezi EU a
Kanadou (CETA), přizván: Ministerstvo průmyslu a obchodu;
Informaci o aktuálním stavu projednávání návrhu nařízení Rady o zřízení Úřadu evropského
veřejného žalobce – přizvána Věra Jourová, členka Evropské komise, Ministerstvo spravedlnosti;
Informaci vlády ČR o změně rámcové pozice k návrhu nařízení Rady o zřízení Úřadu evropského
veřejného žalobce - přizván: Ministerstvo spravedlnosti;
Zprávu o činnosti vládního zmocněnce pro zastupování ČR před Soudním dvorem EU Martina
Smolka za rok 2015;
Výroční zprávu EUROPOLu za rok 2015 – uvedl: Miroslav Tichák, Policejní prezidium ČR.

V roce 2016 VEU pokračoval v diskusích s odbornou i širokou veřejností a uspořádal:





Seminář na téma: „Evropský veřejný žalobce jako nástroj účinnějšího postihu kriminality?“ – 15. 3. 2016;
Seminář na téma: „Reforma azylového práva EU - aktuální návrhy Komise a možné alternativy“ – 26. 4.
2016;
Konferenci na téma: „Odpovědnost ve výzkumu a inovacích“ – 20. 10. 2016;
Konferenci k 100. výročí úmrtí císaře Františka Josefa I. – 21. 11. 2016.

16. prosince 2016 se konalo již tradiční setkání s poslanci Evropského parlamentu zvolenými za ČR, jehož
organizaci měl na starost Výbor pro záležitosti EU Senátu PČR. První půlka setkání byla věnována revizi
víceletého finančního rámce a budoucnost unijního rozpočtu, v druhé půlce se diskutovalo o přeshraničním
poskytování služeb a ochraně práv pracovníků: národní opatření v oblasti odměňování v silniční dopravě a
hledání celounijního přístupu.
Kromě těchto pravidelných setkání mají europoslanci také možnost se kdykoliv účastnit jednání Výboru pro
záležitosti Evropské unie a vyjadřovat se k aktuálně projednávané problematice s hlasem poradním. V roce
2016 tuto možnost opakovaně využili Michaela Šojdrová, Jaromír Kohlíček, Pavel Svoboda a Tomáš
Zdechovský.
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2. Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (VZOB)
Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost přísluší projednávání návrhů závazných opatření a jiných
dokumentů orgánů Evropské unie týkajících se mezivládní spolupráce v oblasti Společné zahraniční
a bezpečnostní politiky, stanovisek a informací vlády k těmto návrhům, a návrhů rozhodnutí Evropské rady
podle čl. 31 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii. Zatímco v případě evropského výboru tvoří evropská agenda
zásadní část projednávaných dokumentů, u VZOB tato agenda doplňuje projednávání veškerých
mezinárodních smluv postoupených Senátu, informací poskytovaných Parlamentu obrannými složkami
a samozřejmě návrhů zákonů.
Celkový počet evropských dokumentů zařazených do týdenních přehledů jako relevantních pro možné
projednání VZOB byl 119:
Mezivládní a další dokumenty (M): 80,
Komunikační dokumenty (K): 39.
V roce 2016 si VZOB vybral k projednání jeden dokument zařazený do týdenního přehledu a dále projednal 5
evropských dokumentů jako dožádaný orgán (viz kapitola 3. Ostatní orgány Senátu).
V roce 2016 VZOB využil možnost požádat jiný výbor o stanovisko k projednávanému návrhu – Společné
sdělení EP a Radě Společný rámec pro boj proti hybridním hrozbám, dožádaným orgánem byl VEU.
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3. Ostatní orgány Senátu (dožádané orgány)
Pověřené výbory mají dle ustanovení jednacího řádu možnost požádat jeden nebo více ostatních výborů,
případně další věcně příslušný orgán Senátu, o stanovisko k projednávanému návrhu. Děje se tak zejména
v případě komplexních předloh a programových dokumentů, kde má pověřený výbor za to, že v zájmu
kvalitního výstupu z projednávání v Senátu je vhodné předcházející projednání orgánem, který se na danou
problematiku soustředí a jemuž je přikazována, jedná-li se o vnitrostátní předlohu. Ve sledovaném období
této možnosti využil Výbor pro záležitosti Evropské unie a jednou této možnosti využil i Výbor pro
zahraniční věci, obranu a bezpečnost, který dožádal Výbor pro záležitosti EU o stanovisko k dokumentu
týkajícího se boje proti hybridním hrozbám.

V roce 2016 dožádané výbory na žádost VEU projednaly celkem 40 dokumentů (21 NLA, 17 K, 2 J).



Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (jako dožádaný Výborem pro záležitosti Evropské unie)
-

přijal stanovisko k 10 návrhům legislativních aktů a 9 komunikačním dokumentům.
Podvýbor pro dopravu a energetiku jako pracovní orgán VHZD z výše uvedených dokumentů přijal
stanovisko ke 2 návrhům legislativních aktů a 2 komunikačním dokumentům.



Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (jako dožádaný Výborem pro záležitosti
Evropské unie)
- přijal stanovisko k 6 návrhům legislativních aktů a 4 komunikačním dokumentům



Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (jako dožádaný Výborem pro záležitosti
Evropské unie)
- přijal stanovisko k 1 návrhu legislativního aktu a 2 jiným dokumentům
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Výbor pro zahraniční věci obranu a bezpečnost (jako dožádaný Výborem pro záležitosti Evropské unie)
- přijal stanovisko ke 2 návrhům legislativních aktů a 3 komunikačním dokumentům



Ústavně právní výbor (jako dožádaný Výborem pro záležitosti Evropské unie)
- přijal stanovisko k 5 návrhům legislativních aktů



Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky (jako dožádaná Výborem pro záležitosti Evropské unie)
- přijala stanovisko k 1 návrhu legislativního aktu.

Seznam dokumentů projednaných dožádanými orgány je k dispozici v příloze tohoto dokumentu.
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4. Plénum Senátu
Usnesení žádného z pověřených ani ostatních výborů Senátu v evropské agendě nelze považovat za vyjádření
Senátu jako komory Parlamentu ČR.1 Všechna výbory přijatá stanoviska či doporučení vztahující se
k evropským legislativním návrhům a dalším dokumentům a k mandátu vlády ČR pro jednání v institucích
EU proto na návrh pověřených výborů projedná a případně schválí Senát na plenárním zasedání. Zařadit
evropský bod na jednání pléna Senátu lze také návrhem nejméně 17 senátorů. Stanovisko obsažené ve
vyjádření Senátu vláda ČR zohlední v přípravě pozic pro následující jednání o předmětném návrhu
v institucích EU.
V roce 2016 plénum Senátu projednalo celkem 70 dokumentů (38 NLA, 28 K, 4 J)2.

Při projednávání Senát také několikrát využil možnosti projednat dokumenty tzv. balíčkovou metodou. V
tomto případě přijal jedno společné usnesení k více dokumentům. V příloze naleznete seznam dokumentů
projednaných plénem včetně údaje o tom, zda bylo usnesení zasláno Evropské komisi (podrobněji
o komunikaci s Evropskou komisí viz kapitola 5.1).

Zprávy a informace vlády ČR projednané plénem Senátu v roce 2016
Na základě zákona o jednacím řádu Senát pravidelně před jednáním Evropské rady projednává informaci
vlády o pořadu jednání Evropské rady a o pozicích vlády na tomto jednání. Na první schůzi, která se koná po

Výjimkou je případ upravený v § 119h zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, kdy je návrh legislativního aktu označen jako naléhavý a
pověřený výbor může své doporučení zaslat přímo vládě. Tento postup byl v roce 2016 využit v případě návrhu směrnice Rady, kterou se mění
směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní (senátní tisk N 068/10).
2
Plénum Senátu projednalo v roce 2016 čtyři dokumenty, které VEU projednal již v roce 2015. Dva dokumenty, které VEU projednal v roce 2016,
plénum Senátu projednalo až v roce 2017. U jednoho z projednaných dokumentů plénem Senátu byl pověřeným výborem VZOB (VEU pouze
dožádaným).
1
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Evropské radě, pak zástupce vlády předkládá Senátu informaci vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady
a o pozicích zastávaných vládou.
V roce 2016 byly Senátem projednány 4 informace vlády o pozicích vlády na jednání Evropské rady a 5
informací vlády o výsledcích jednání Evropské rady. Senát se kromě toho zabýval Prohlášením
z neformálního zasedání 27 hlav států a předsedů vlád, které se konalo dne 16. září 2016 v Bratislavě.
Mimo tyto tradiční informace Senát rovněž projednal Konvergenční program České republiky 2016, Zprávu o
vývoji EU v roce 2015, Národní program reforem a Zprávu vlády o přejímání legislativních závazků
vyplývajících z členství ČR v EU za rok 2015.

Mechanismus tzv. „Zelené karty“
Tzv. zelená karta je neformální označení pro společný dopis zainteresovaných národních parlamentů
adresovaný Evropské komisi a vyzývající ji k podniknutí legislativních či nelegislativních kroků v určité
oblasti práva EU. Jeden národní parlament dopis iniciuje a ostatní se rozhodnou, zda se k němu připojí.
Komise samozřejmě nemá povinnost se dopisem řídit, avšak nemůže ponechat takovou iniciativu bez reakce.
Smyslem zelené karty je, aby národní parlamenty vedle reakcí na iniciativy Komise mohly předkládat Komisi
jakožto navrhovatelce evropských politik také vlastní návrhy (do nichž budou promítat postoje svých voličů).
Zásadní ale zůstává samozřejmě i koordinace s vládami.
Iniciátorem první zelené karty byl v roce 2015 předseda evropského výboru britské Sněmovny lordů.
Obsahem byla výzva Evropské komisi k podpoře výměny informací a koordinace mezi členskými státy
v oblasti plýtvání potravinami, potravinových bank atd. Senát přijal ke společnému dopisu zástupců
parlamentů členských států EU souhlasné stanovisko. Celkem se k této iniciativě připojilo 18 z 41
vnitrostátních parlamentů a komor EU.
V roce 2016 nebyl mechanismus tzv. „ Zelené karty“ Senátem využit.

Vyslovení předchozího souhlasu
V roce 2016 vláda nepředložila Senátu žádost o vyslovení předchozího souhlasu s některými rozhodnutími
činěnými v orgánech Evropské unie (§ 119k - 119o jednacího řádu Senátu).
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5. Další aktivity Senátu
5.1 Komunikace s Evropskou komisí
V květnu roku 2006 se Evropská komise rozhodla zasílat své legislativní návrhy a další dokumenty přímo
parlamentům členských států a zároveň je vyzvala k tomu, aby jí postupovaly své reakce a podněty
související s danými dokumenty. Senát zasílá Komisi své podněty prostřednictvím usnesení pléna. Pravidla
pro projednání dokumentů přímo postoupených Senátu orgány EU byla v roce 2009 vtělena do komplexní
novely části XII. jednacího řádu Senátu (§ 119i a násl.). Senát se v komunikaci s Komisí dlouhodobě řadí mezi
nejaktivnější komory.
Komise na usnesení Senátu, která jsou jí zasílána, reaguje formou dopisu místopředsedy Evropské komise
odpovědného za interinstitucionální vztahy a administrativu. Doručené reakce Komise jsou prezentovány na
schůzích VEU.
Evropská komise na žádost vnitrostátních parlamentů od října 2008 zveřejňuje své reakce na jimi zaslaná
stanoviska na svých stránkách. Většinu těchto reakcí je také možné nalézt v databázi IPEX, která je nástrojem
pro výměnu informací o výsledcích předběžné kontroly evropského legislativního procesu v národních
parlamentech se zvláštním zřetelem na kontrolu subsidiarity.
V roce 2016 Senát postoupil Evropské komisi 44 usnesení k 70 evropským tiskům (seznam evropských tisků
viz tabulka v příloze). Při projednávání Senát opět několikrát využil možnosti projednat dokumenty
tzv. balíčkovou metodou. V tomto případě postoupil Komisi jedno společné usnesení k více dokumentům.
Senát v momentě přípravy této zprávy obdržel reakci Komise na 32 usnesení přijatých a postoupených ve
sledovaném roce a v této chvíli očekává reakci Komise na své připomínky k dalším 8 usnesením.
Kromě výše zmíněných zaslaných usnesení k evropským tiskům Senát předložil Komisi další usnesení
k aktuální politické a bezpečnostní situaci na Ukrajině. S celkovým počtem 46 zaslaných stanovisek v roce
2016 se český senát již tradičně zařadil mezi nejaktivnější komory.3

5.2 Test subsidiarity
Po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost se již neuskutečnil žádný z tzv. koordinovaných testů subsidiarity
prováděných v rámci COSAC (Konference parlamentních výborů pro evropské záležitosti) v letech 2005 –
2009. Rok 2010 byl prvním rokem, ve kterém kontrola subsidiarity probíhala v režimu stanoveném
v Protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality. Koordinace vnitrostátních parlamentů je
nyní prováděna méně formálním způsobem, zejména prostřednictvím stálých zástupců v Bruselu a
s využitím informací v databázi IPEX. Řada parlamentů, včetně Senátu PČR, také věnuje zvýšenou pozornost
pracovnímu programu Komise, v němž indikuje předlohy potenciálně problematické, pokud jde o jejich
soulad s principem subsidiarity. Tyto indikace pak komunikuje ostatním prostřednictvím stálé zástupkyně,
konference COSAC a databáze IPEX.

3

Vnitrostátní parlamenty nebo komory, které zaslaly v roce 2016 nejvíce stanovisek: Italský Senato della Repubblica (81 stanovisek),
rumunská Camera Deputaților (70 stanovisek), portugalský Senato della Repubblica (57 stanovisek), německý Bundesrat (47 stanovisek),
český Senát (46 stanovisek). Dále např. PS Parlamentu ČR (19 stanovisek), NR Slovenské republiky (7 stanovisek).

V roce 2016 Senát PČR přijal 3 odůvodněná stanoviska, což je dosud nejvíce v jednom roce. Týkala se návrhů
směrnice o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb (tisk N 77/10), směrnice o podmínkách pro vstup
a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysoce odborné
dovednosti (tisk N 95/10) a nařízení, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu
příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo
osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států (tisk N 89/10). Senát od vstupu Lisabonské
smlouvy v platnost přijal tedy celkem již 8 odůvodněných stanovisek, která splňovala podmínky stanovené
v Protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality.
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6. Oddělení pro Evropskou unii (OEU)
Oddělení pro Evropskou unii zajišťuje v součinnosti s odborným poradcem VEU zázemí pro vykonávání
předběžné kontroly evropského legislativního procesu Senátem PČR. Participuje ale i na dalších aktivitách
Senátu týkajících se EU.
OEU třídí dokumenty Rady doručené elektronicky systémem EU Extranet a sestavuje každotýdenní přehledy,
na jejichž základě si pověřené výbory vybírají předlohy k projednání.
V roce 2016 experti OEU anotovali 637 dokumentů do týdenních přehledů.
OEU vypracovává také tzv. „Informace“ k předlohám, které se ve výborech Senátu a v plénu projednávají.
Informace shrnuje obsah předkládaného materiálu, průběh projednávání v institucích EU a stanovisko
příslušného ministerstva. Zahrnuje kritickou analýzu dokumentu, hodnocení vládní pozice a další informace
o předloze.
Odborné posuzování implementace evropských norem do právního řádu ČR a její kontrola jsou zajišťovány
legislativním odborem Senátu.
V roce 2016 vypracovali experti OEU 46 Informací k evropským tiskům.
OEU rovněž sleduje vládní komunikaci a přípravu materiálů pro jednání v orgánech Rady EU (instrukce,
mandáty) a jedná s vládou o zajištění zohlednění usnesení Senátu v těchto dokumentech. V první půli
každého roku zpracovává materiál vyhodnocující zohlednění usnesení Senátu vládou v uplynulém roce.
Tento materiál také poskytuje informace o schválených legislativních návrzích projednaných Senátem.
Kromě podkladů pro projednání evropských předloh (viz části 1-4) v Senátu zajišťuje OEU odborný servis i
pro konference, veřejná slyšení, společná parlamentní setkání, společná jednání výborů parlamentů členských
států (viz níže) a další jednání senátorů související s agendou EU.
Podklady pro meziparlamentní setkání a další jednání zpracované OEU:















Setkání s poslanci Evropského parlamentu zvolenými za Českou republiku pořádané Senátem PČR;
Setkání předsednictva Konference výborů pro evropské záležitosti parlamentů EU. Konference
výborů pro evropské záležitosti parlamentů EU (COSAC) v Haagu a Bratislavě;
Setkání evropských výborů parlamentů zemí Visegrádské skupiny + návštěva delegace VEU v
agentuře Frontex;
Konference „Evropský parlamentní týden“ v Bruselu;
Jednání zvláštního Výboru TAXE v Bruselu – výměna názorů se zástupci národních parlamentů;
Interinstitucionální konference o budoucím financování EU v Bruselu;
Meziparlamentní konference na téma ekonomického a finančního řízení EU v Bratislavě;
Meziparlamentní výborové setkání Výboru pro kulturu a vzdělávání Evropského parlamentu (CULT)
s vnitrostátními parlamenty „Kulturní a kreativní sektory v EU“ v Bruselu;
Setkání evropských výborů parlamentů zemí Visegrádské skupiny, Velehrad;
Setkání předsedů výborů pro hospodářské záležitosti parlamentů členských států Evropské unie na
téma ENERGETICKÁ UNIE;
Oficiální přijetí místopředsedy Evropské komise pana Valdise Dombrovskise;
Oficiální přijetí komisaře Evropské komise pana Vytenise Andriukaitise;
Oficiální přijetí komisaře pro zemědělství a rozvoj venkova pana Phila Hogana;
Oficiální jednání s členkou Evropské Komise Věrou Jourovou;
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Oficiální přijetí komisařky Evropské komise paní Marianne Thyssen.

Zastoupení Senátu v Bruselu
Kancelář Senátu vysílá zástupce do Bruselu od 1. listopadu 2004. Jeho úkolem je přispívat k co
nejkvalitnějšímu zázemí pro provádění předběžné kontroly legislativního procesu EU v Senátu tím, že
zprostředkovává informace a dokumenty z Prahy nedostupné. Zástupce podává informace expertům OEU,
píše zprávy o zásadních tématech určené senátorkám, senátorům i kolegům (zejm. pravidelný týdenní
monitoring „O čem se mluví“ publikovaný též na internetových stránkách Senátu), připravuje program pro
senátorky a senátory navštěvující evropské instituce, zaštiťuje meziparlamentní spolupráci na půdě
Evropského parlamentu (včetně koordinace s ostatními zástupci národních parlamentů) a poskytuje
partnerským institucím informace o Senátu PČR, zejména o jeho usneseních a dalších aktivitách v evropské
agendě.
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II. Statistiky za 10. funkční období
10. funkční období Senátu trvalo od 19. 11. 2014 do 15. 11. 2016. V tomto období bylo Senátu celkem doručeno
68 800 dokumentů a z toho do týdenních přehledů zahrnuto 1 399 dokumentů anotovaných experty OEU.
Výbor pro záležitosti Evropské unie (VEU):

Dožádané orgány:
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Plénum Senátu:

Senát & Komise:

18

III. Shrnutí
Rok 2016 byl již dvanáctým plnohodnotným rokem, ve kterém se Senát jako komora parlamentu členského
státu EU zabýval předběžnou kontrolou evropského legislativního procesu. Senát v tomto roce pokračoval ve
své dlouhodobé praxi projednávání jak návrhů legislativních aktů, tak komunikačních dokumentů Komise.
Rovněž navázal na nový přístup projednávání programu Evropské rady, který byl zaveden v roce 2013 a
spočívá v dvoufázovém projednávání. Agendou Evropské rady se nejdříve zabývá Výbor pro záležitosti EU a
dále pak plénum Senátu, které může využít výstupů a doporučení Výboru pro záležitosti EU.
Pokud jde o dodržování principu subsidiarity a proporcionality, v roce 2016 národní parlamenty vystavily
Komisi jednu žlutou kartu. Senát PČR přijal tři odůvodněná stanoviska, která se týkala návrhů směrnice o
vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb (tisk N 77/10 – zde byla vystavena zmiňovaná žlutá karta),
směrnice o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání
vyžadujícího vysoce odborné dovednosti (tisk N 95/10) a nařízení, kterým se stanoví kritéria a postupy pro
určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním
příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států (tisk N 89/10).
Počátek 10. funkčního období byl zásadním způsobem ovlivněn institucionálními změnami na evropské
úrovni. Volby do Evropského parlamentu a ustavování nové Komise s sebou přinesly citelný útlum, pokud
jde o předkládání nových legislativních návrhů ze strany Komise. V důsledku toho došlo k poklesu
dokumentů, které mohl Výbor pro záležitosti EU vybrat k projednání, a tudíž i k poklesu celkově
projednaných evropských tisků v Senátu.
V roce 2016 bylo do týdenních
přehledů jako relevantních pro
VEU zařazeno 637 dokumentů.
Oproti roku 2015, kdy bylo do
týdenních přehledů zařazeno 585
dokumentů, došlo k určitému
nárůstu, nicméně v porovnání
s rokem 2014, kdy bylo do
týdenních přehledů zařazeno 654
dokumentů, byl tento počet
téměř totožný. Výborem pro
záležitosti EU bylo v roce 2016
projednáno
72
dokumentů.
V roce 2015 bylo projednáno 43
dokumentů a v roce 2014 bylo
projednaných dokumentů 53.
V roce 2016 VEU dále pokračoval v praxi projednávání věcně souvisejících dokumentů tzv. balíčkovou
metodou (v roce 2016 projednáno 35 dokumentů ve 12 balíčcích). Zajímavé také je, že oproti roku 2015, kdy
v celkovém počtu projednaných dokumentů znatelně převyšovaly komunikační dokumenty, v roce 2016 VEU
projednal větší počet návrhů legislativních aktů jako komunikačních dokumentů.
V oblastech, ve kterých je pověřeným výborem VZVOB došlo v roce 2016 k mírnému poklesu počtu
dokumentů zařazených do týdenních přehledů. V roce 2016 bylo jako relevantních pro VZVOB do týdenních
přehledů zahrnuto 119 dokumentů, oproti 132 v roce 2015 a 106 v roce 2014. Výbor pro zahraniční věci,
obranu a bezpečnost v roce 2016 vybral k projednání 1 dokument – sdělení o Společném rámci pro boj proti
hybridním hrozbám.
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Stejně jako v minulých letech i
v tomto roce využil Výbor pro
záležitosti Evropské unie možnost
požádat o stanovisko k tiskům EU
i další orgány Senátu, které by byly
věcně příslušné, pokud by se jednalo
o návrh zákona (tzv. dožádané
orgány). Evropskými dokumenty se
zabývala většina senátních výborů.
Jak vyplývá
z grafu,
dožádané
výbory v roce 2016 projednaly celkem
40 dokumentů, což je podstatný
nárůst oproti předešlým letům 2015 a
2016.
Z celkového
počtu
projednaných dokumentů ve VEU
v roce 2016 to je 55 %. Nejčastěji VEU
v roce 2016 spolupracoval s Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu (a jeho Podvýborem pro
energetiku a dopravu), který projednal celkem 19 dokumentů. Na druhém místě se pak umístil Výbor pro
územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí s celkovým počtem 10 projednaných dokumentů. Výbor
pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal shodně s Ústavně-právním výborem po 5 dokumentech,
Výbor pro vzdělávání, vědu a kulturu projednal 3 dokumenty a jeden návrh legislativního aktu projednala
Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky.
V roce 2016 plénum Senátu projednalo
70 dokumentů, což je o polovinu více
než v roce 2015. Když srovnáme počet
projednaných dokumentů ve VEU a
poté v plénu Senátu v roce 2016
s rokem 2015, zjistíme, že v roce 2015
bylo plénem Senátu projednáno
přibližně 72 % všech dokumentů
projednaných ve VEU, v roce 2016 šlo
již téměř o 100 % dokumentů. Výbor
pro záležitosti Evropské unie tak ve
velké míře nabízel plénu Senátu
možnost ovlivnit tvorbu politik EU a
aktivně vstupovat do procesu evropské
normotvorby, a to jak vydáváním
stanovisek pro vládu ČR, která je má zohlednit při dalším jednání v Radě EU, tak i v rámci tzv. politického
dialogu s Komisí.
V roce 2016 byla evropská agenda v porovnání s předchozími roky viditelnější - evropské tisky představovaly
27 % celkové agendy Senátu (v roce 2015 evropské tisky představovaly zhruba 13 %). K tomu přispěl hlavně
vyšší počet tisků postoupených z Výboru pro záležitosti EU.
Senát pravidelně Evropské komisi posílá téměř všechna svá usnesení k evropským tiskům. V roce 2016 Senát
postoupil Komisi 44 usnesení k 70 evropským tiskům. Další usnesení, které bylo Komisi zasláno, se týkalo
aktuální situace na Ukrajině. Oproti roku 2015, kdy bylo postoupeno 20 usnesení celkového počtu 31, se jedná
o nárůst, který vyplývá z celkového nárůstu postoupených dokumentů z Výboru pro záležitosti EU. Senát se
svou aktivitou v komunikaci s Evropskou komisí pravidelně v posledních letech řadí mezi jednu
z nejaktivnějších komor vnitrostátních parlamentů.
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Příloha
1. Seznam evropských dokumentů projednaných v roce 2016 dožádaným výborem, VEU nebo plénem
Senátu

Označení
tisku

Číslo
tisku

Číslo
Komise

Výbor

K

026/10

COM(2015)
302

VEU, VHZD
(projednaly v
roce 2015)

J

038/10

COM(2015)
462

VEU

Usnesení
Senátu
zasláno
Komisi

Název dokumentu

ano

ano

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a
Radě Spravedlivý a efektivní systém daně z
příjmů právnických osob v Evropské unii:
pět klíčových oblastí, kde je třeba jednat

ano

ano

Návrh doporučení Rady o začleňování
dlouhodobě nezaměstnaných na trhu práce

ano

Návrh nařízení Evropského parlamentu a
Rady, kterým se stanoví společná pravidla
pro sekuritizaci a vytváří se evropský rámec
pro jednoduchou, transparentní a
standardizovanou sekuritizaci a kterým se
mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES,
2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a
(EU) č. 648/2012

Plénum
Senátu

040/10

COM(2015)
472

VEU, VHZD
(projednaly v
roce 2015)

N

041/10

COM(2015)
473

VEU, VHZD
(projednaly v
roce 2015)

ano

ano

Návrh nařízení Evropského parlamentu a
Rady o změně nařízení (EU) č. 575/2013 o
obezřetnostních požadavcích na úvěrové
instituce a investiční podniky

K

042/10

COM(2015)
468

VEU, VHZD
(projednaly v
roce 2015)

ano

ano

Sdělení Komise Evropskému parlamentu,
Radě, Hospodářskému a sociálnímu výboru
a Výboru regionů Akční plán pro vytváření
Unie kapitálových trhů

K

043/10

COM(2015)
600

VHZD

ano

ano

Sdělení Komise o krocích k dokončení
hospodářské a měnové unie

K

044/10

COM(2015)
550

VEU

ano

ano

Sdělení Komise Evropskému parlamentu,
Radě, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů Zlepšování jednotného trhu: více příležitostí
pro lidi a podniky

K

046/10

COM(2015)
611

VEU, VZVOB

ano

ano

Sdělení Komise Evropskému parlamentu,
Radě, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie rozšíření EU

N

ano

K

047/10

JOIN(2015) 50

VEU, VZVOB

ano

ano

Společné sdělení Evropskému parlamentu,
Radě, Hospodářskému a sociálnímu výboru
a Výboru regionů: Přezkum evropské
politiky sousedství

N

048/10

COM(2015)
586

VEU, VHZD

ano

ano

Návrh nařízení Evropského parlamentu a
Rady, kterým se mění nařízení (EU)
806/2014 za účelem zřízení evropského
systému pojištění vkladů

N

049/10

COM(2015)
750

VEU, VZVOB

ano

ano

Návrh směrnice Evropského parlamentu a
Rady, kterou se mění směrnice Rady
91/477/EHS o kontrole nabývání a držení
zbraní

K

050/10

COM(2015)
690

VEU

ano

ano

Sdělení Komise Roční analýza růstu za rok
2016: Posílení hospodářského oživení a
podpora konvergence

051/10

COM(2015)
576

N

052/10

COM(2015)
625

VEU, ÚPV

N

053/10

COM(2015)
596

VEU, VÚZP

K

VEU, VÚZP

ano

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a
Radě Zpráva o pokroku v oblasti změny
klimatu zahrnující zprávu o fungování
evropského trhu s uhlíkem a zprávu o
přezkumu směrnice 2009/31/ES o
geologickém ukládání oxidu uhličitého

ano

ano

Návrh směrnice Evropského parlamentu a
Rady o boji proti terorismu, kterou se
nahrazuje rámcové rozhodnutí
2002/475/SVV o boji proti terorismu

ano

ano

Návrh směrnice Evropského parlamentu a
Rady, kterou se mění směrnice 94/62/ES o
obalech a obalových odpadech

ano

N

054/10

COM(2015)
593

VEU, VÚZP

ano

ano

Návrh směrnice Evropského parlamentu a
Rady, kterou se mění směrnice 2000/53/ES
o vozidlech s ukončenou životností,
směrnice 2006/66/ES o bateriích a
akumulátorech a odpadních bateriích a
akumulátorech a směrnice 2012/19/EU o
odpadních elektrických a elektronických
zařízeních

N

055/10

COM(2015)
594

VEU, VÚZP

ano

ano

Návrh směrnice Evropského parlamentu a
Rady, kterou se mění směrnice 1999/31/ES
o skládkách odpadů

N

056/10

COM(2015)
595

VEU, VÚZP

ano

ano

Návrh směrnice Evropského parlamentu a
Rady, kterou se mění směrnice 2008/98/ES
o odpadech

ano

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a
Radě Provádění evropského programu pro
bezpečnost: Akční plán EU proti
nedovolenému obchodu se střelnými
zbraněmi a výbušninami a proti jejich
používání

K

057/10

COM(2015)
624

VEU, VZVOB

ano

K

058/10

COM(2015)
614

VEU, VZVOB

ano

ano

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a
Radě, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů
Uzavření cyklu - Akční plán EU pro oběhové
hospodářství

N

059/10

COM(2015)
627

VEU

ano

ano

Návrh nařízení Evropského parlamentu a
Rady o zajištění přeshraniční přenositelnosti
on-line služeb poskytujících obsah

K

060/10

COM(2015)
639

VEU, VZVOB

ano

ano

Sdělení Komise - Investovat do
zaměstnanosti a růstu a maximalizovat
příspěvek evropských strukturálních a
investičních fondů

N

061/10

(jde o návrh
Evropského
parlamentu)

VEU, ÚPV

ano

ano

Návrh rozhodnutí Rady, kterým se přijímají
ustanovení pozměňující Akt o volbě členů
Evropského parlamentu ve všeobecných a
přímých volbách

N

062/10

COM(2015)
613

VEU, VHZD

ano

ano

Návrh nařízení Evropského parlamentu a
Rady o společných pravidlech v oblasti
civilního letectví a o zřízení Agentury
Evropské unie pro bezpečnost letectví,
kterým se ruší nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008

K

063/10

COM(2015)
598

VEU, VHZD

ano

ano

Sdělení Komise Evropskému parlamentu,
Radě, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů
Strategie pro letectví v Evropě
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N

064/10

COM(2015)
634

VEU, ÚPV

ano

ano

Návrh směrnice Evropského parlamentu a
Rady o některých aspektech smluv o
poskytování digitálního obsahu

N

065/10

COM(2015)
635

VEU, ÚPV

ano

ano

Návrh směrnice Evropského parlamentu a
Rady o některých aspektech smluv o prodeji
zboží online a jinými prostředky na dálku

ano

Návrh nařízení Evropského parlamentu a
Rady, kterým se mění nařízení č. 562/2006
(ES), pokud jde o posílení kontrol na
vnějších hranicích na základě příslušných
databází

066/10

COM(2015)
670

VEU

N

067/10

COM(2015)
671

VEU, VZVOB,
ÚPV

ano

ano

Návrh nařízení Evropského parlamentu a
Rady o Evropské pohraniční a pobřežní
stráži a o zrušení nařízení (ES) č.
2007/2004, nařízení (ES) č. 863/2007 a
rozhodnutí Rady 2005/267/ES

N

068/10

COM(2016) 25

VEU

ne

ano

Návrh směrnice Rady, kterou se mění
směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou
automatickou výměnu informací v oblasti
daní

N

069/10

COM(2016) 26

VEU, VHZD

ano

ano

Návrh směrnice Rady, kterou se stanoví
pravidla proti praktikám vyhýbání se
daňovým povinnostem, které přímo ovlivňují
fungování vnitřního trhu

N

ano

K

070/10

COM(2016) 23

VEU, VHZD

ano

ano

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a
Radě Balíček proti vyhýbání se daňovým
povinnostem: další kroky k dosažení
efektivního zdaňování a větší daňové
transparentnosti v EU

K

071/10

COM(2016) 24

VEU, VHZD

ano

ano

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a
Radě Vnější strategie pro efektivní zdanění

COM(2016) 52

VEU, VHZD
(PDE)

ano

Návrh nařízení Evropského parlamentu a
Rady o opatřeních na zajištění bezpečnosti
dodávek zemního plynu a o zrušení nařízení
(EU) č. 994/2010

ano

ano

Sdělení Komise Evropskému parlamentu,
Radě, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů o
Strategii EU pro zkapalněný zemní plyn a
skladování plynu

ano

ano

Sdělení Komise Evropskému parlamentu,
Radě, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů
Strategie EU pro vytápění a chlazení

N

072/10

K

073/10

COM(2016) 49

VEU, VHZD
(PDE)

K

074/10

COM(2016) 51

VEU, VHZD
(PDE)

ano

N

075/10

COM(2016) 53

VEU, VHZD
(PDE)

ano

ano

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a
Rady, kterým se zavádí mechanismus
výměny informací o mezivládních dohodách
a nezávazných nástrojích mezi členskými
státy a třetími zeměmi v oblasti energetiky a
kterým se zrušuje rozhodnutí č.
994/2012/EU

K

076/10

COM(2016) 73

VEU

ne

ne

Pracovní dokument útvarů Komise Zpráva o
České republice 2016

ano

Návrh směrnice Evropského parlamentu a
Rady, kterou se mění směrnice Evropského
parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16.
prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci
poskytování služeb

N

077/10

COM(2016)
128

VEU

ano

24

K

078/10

COM(2016)
155

VEU

ano

ano

Sdělení Komise Ocelářství - Jak v Evropě
uchránit udržitelná pracovní místa a růst

K

080/10

COM(2016)
197

VEU

ano

ano

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a
Radě Zlepšit společný evropský azylový
systém a zdokonalit zákonné možnosti

K

081/10

COM(2016)
148

VEU, VHZD

ano

ano

Sdělení Komise Evropskému parlamentu,
Radě a Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru o akčním plánu v oblasti
DPH Směrem k jednotné oblasti DPH v EU Čas přijmout rozhodnutí

K

082/10

JOIN(2016) 15

VZVOB, VEU

ano

ano

Společné sdělení Evropskému parlamentu a
Radě Společný rámec pro boj proti
hybridním hrozbám Reakce Evropské unie

ano

Návrh nařízení Evropského parlamentu a
Rady, kterým se zřizuje systém
vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o
vstupu a výstupu a údajů o odepření vstupu,
pokud jde o státní příslušníky třetích zemí
překračující vnější hranice členských států
Evropské unie, kterým se stanoví podmínky
přístupu do systému EES pro účely
vymáhání práva a kterým se mění nařízení
(ES) č. 767/2008 a nařízení (EU) č.
1077/2011

ano

Návrh nařízení Evropského parlamentu a
Rady, kterým se mění nařízení (EU)
2016/399, pokud jde o používání systému
vstupu/výstupu (EES)

ano

Sdělení Komise Evropskému parlamentu,
Radě, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční
plán EU pro "eGovernment" na období
2016-2020 Urychlování digitální
transformace veřejné správy

ano

Sdělení Komise Evropskému parlamentu,
Radě, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů
Evropská iniciativa v oblasti cloud
computingu - vybudování
konkurenceschopné evropské ekonomiky
založené na datech a znalostech

ano

Návrh nařízení Evropského parlamentu a
Rady, kterým se mění nařízení (ES) č.
539/2001, kterým se stanoví seznam třetích
zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při
překračování vnějších hranic vízum, jakož i
seznam třetích zemí, jejichž státní
příslušníci jsou od této povinnosti
osvobozeni (revize mechanismu
pozastavení)

ano

Doporučení pro doporučení Rady k
národnímu programu reforem České
republiky na rok 2016 a stanovisko Rady ke
konvergenčnímu programu České republiky
z roku 2016

N

N

K

K

N

J

083/10

COM(2016)
194

084/10

COM(2016)
196

085/10

086/10

087/10

088/10

COM(2016)
179

COM(2016)
178

COM(2016)
290

COM(2016)
324

VEU

VEU

VEU

VEU

VEU

VEU

ano

ano

ano

ano

ano

ano
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N

089/10

COM(2016)
270

VEU

ano

ano

Návrh nařízení Evropského parlamentu a
Rady, kterým se stanoví kritéria a postupy
pro určení členského státu příslušného k
posuzování žádosti o mezinárodní ochranu
podané státním příslušníkem třetí země
nebo osobou bez státní příslušnosti v
některém z členských států (přepracované
znění)

N

090/10

COM(2016)
271

VEU

ano

ano

Návrh nařízení Evropského parlamentu a
Rady o Agentuře Evropské unie pro otázky
azylu a o zrušení nařízení (EU) č. 439/2010

ne

Návrh nařízení Evropského parlamentu a
Rady o zřízení systému Eurodac pro
porovnávání otisků prstů za účelem
účinného uplatňování [nařízení (ES) č.
604/2013, kterým se stanoví kritéria a
postupy pro určení členského státu
příslušného k posuzování žádosti o
mezinárodní ochranu podané státním
příslušníkem třetí země nebo osobou bez
státní příslušnosti v některém z členských
států], za účelem identifikace neoprávněně
pobývajícího státního příslušníka třetí země
nebo osoby bez státní příslušnosti a o
žádostech orgánů pro vymáhání práva
členských států a Europolu o porovnání
údajů s údaji systému Eurodac pro účely
vymáhání práva (přepracované znění)

ano

Návrh směrnice Evropského parlamentu a
Rady, kterou se mění směrnice 2010/13/EU
o koordinaci některých právních a správních
předpisů členských států upravujících
poskytování audiovizuálních mediálních
služeb s ohledem na měnící se situaci na
trhu

N

N

091/10

092/10

COM(2016)
272

COM(2016)
287

VEU

VEU, SKSP

ne

ano

N

093/10

COM(2016)
289

VEU

ne

ne

Návrh nařízení Evropského parlamentu a
Rady o řešení zeměpisného blokování a
jiných forem diskriminace na vnitřním trhu
kvůli státní příslušnosti, místu bydliště či
místu usazení zákazníků a o změně
nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice
2009/22/ES

K

094/10

COM(2016)
385

VEU

ano

ano

Sdělení Komise o zřízení nového rámce pro
partnerství se třetími zeměmi v Evropském
programu o migraci

ano

Návrh směrnice Evropského parlamentu a
Rady o podmínkách pro vstup a pobyt
státních příslušníků třetích zemí za účelem
výkonu zaměstnání vyžadujícího vysoce
odborné dovednosti

ano

Sdělení Komise Evropskému parlamentu,
Radě, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční
plán pro integraci státních příslušníků ze
třetích zemí

ano

Sdělení Komise Evropskému parlamentu,
Radě, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů Nová
agenda pro dovednosti pro Evropu
Společně pracovat na posílení lidského
kapitálu, zaměstnatelnosti a
konkurenceschopnosti

N

K

K

095/10

COM(2016)
378

096/10

COM(2016)
377

097/10

COM(2016)
381

VEU

VEU

VEU, VVVK

ano

ano

ano
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J

J

N

N

N

098/10

099/10

COM(2016)
382

COM(2016)
383

100/10

COM(2016)
450

101/10

COM(2016)
452

102/10

COM(2016)
482

VEU, VVVK

VEU, VVVK

VEU

VEU

VEU, VHZD,
VÚZP

ano

ano

ano

ano

ano

ano

Návrh doporučení Rady o zavedení záruky k
získání dovedností

ano

Návrh doporučení Rady o evropském rámci
kvalifikací pro celoživotní učení, kterým se
zrušuje doporučení Evropského parlamentu
a Rady ze dne 23. dubna 2008 o zavedení
evropského rámce kvalifikací pro celoživotní
učení

ano

Návrh směrnice Evropského parlamentu a
Rady, kterou se mění směrnice (EU)
2015/849 o předcházení využívání
finančního systému k praní peněz nebo
financování terorismu a směrnice
2009/101/ES

ano

Návrh směrnice Rady, kterou se mění
směrnice 2011/16/EU, pokud jde o přístup
daňových orgánů k informacím pro boj proti
praní peněz

ano

Návrh nařízení Evropského parlamentu a
Rady o závazném každoročním snižování
emisí skleníkových plynů členskými státy v
období 2021-2030 pro potřeby odolné
energetické unie a za účelem splnění
závazků podle Pařížské dohody a o změně
nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 525/2013 o mechanismu
monitorování a vykazování emisí
skleníkových plynů a podávání dalších
informací vztahujících se ke změně klimatu

N

103/10

COM(2016)
479

VEU, VHZD,
VÚZP

ano

ano

Návrh nařízení Evropského parlamentu a
Rady o zahrnutí emisí skleníkových plynů a
jejich pohlcování v důsledku využívání půdy,
změn ve využívání půdy a lesnictví do
rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky
do roku 2030 a o změně nařízení
Evropského parlamentu a Rady č. 525/2013
o mechanismu monitorování a vykazování
emisí skleníkových plynů a podávání dalších
informací vztahujících se ke změně klimatu

K

104/10

COM(2016)
501

VEU, VHZD,
VÚZP

ano

ano

Sdělení Komise Evropskému parlamentu,
Radě, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů
Evropská strategie pro nízkoemisní mobilitu

ano

Návrh nařízení Evropského parlamentu a
Rady o normách, které musí splňovat státní
příslušníci třetích zemí nebo osoby bez
státní příslušnosti, aby mohli požívat
mezinárodní ochrany, o jednotném statusu
pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok
na doplňkovou ochranu, a o obsahu
poskytnuté ochrany a o změně směrnice
Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu
2003 o právním postavení státních
příslušníků třetích zemí, kteří jsou
dlouhodobě pobývajícími rezidenty

ano

Návrh nařízení Evropského parlamentu a
Rady o zavedení společného postupu pro
mezinárodní ochranu v Unii a o zrušení
směrnice 2013/32/EU

N

N

105/10

COM(2016)
466

106/10

COM(2016)
467

VEU

VEU

ano

ano

27

ano

Návrh směrnice Evropského parlamentu a
Rady, kterou se stanoví normy pro přijímání
žadatelů o mezinárodní ochranu
(přepracované znění)

ano

ano

Návrh nařízení Evropského parlamentu a
Rady, kterým se zřizuje rámec Unie pro
znovuusídlování a mění nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
516/2014

VEU

ano

ano

Zpráva Komise Výroční zpráva za rok 2015
o vztazích Evropské komise s vnitrostátními
parlamenty

VEU

ano

ano

Zpráva Komise Výroční zpráva za rok 2015
o subsidiaritě a proporcionalitě

ano

ano

Návrh směrnice Evropského parlamentu a
Rady, kterou se stanoví evropský kodex pro
elektronické komunikace (přepracované
znění)

VEU, VHZD

ano

ano

Návrh nařízení Evropského parlamentu a
Rady o zřízení Sdružení evropských
regulačních orgánů v oblasti elektronických
komunikací

VEU, VHZD

ano

ano

Návrh nařízení Evropského parlamentu a
Rady, kterým se mění nařízení (EU) č.
1316/2013 a (EU) č. 283/2014, pokud jde o
podporu připojení k internetu v místních
komunitách

ano

Sdělení Komise Evropskému parlamentu,
Radě, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů
Připojení pro konkurenceschopný jednotný
digitální trh - na cestě k evropské gigabitové
společnosti

107/10

COM(2016)
465

N

108/10

COM(2016)
468

VEU

K

109/10

COM(2016)
471

K

110/10

COM(2016)
469

N

115/10

COM(2016)
590

VEU, VHZD

N

116/10

COM(2016)
591

N

117/10

COM(2016)
589

N

K

K

K

119/10

COM(2016)
587

125/10

COM(2016)
710

003/11

COM(2016)
715

VEU

VEU, VHZD

ano

ano

VEU

ano, ale až
v roce 2017

ano, ale až
v roce 2017

Sdělení Komise Evropskému parlamentu,
Radě, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů
Pracovní program Komise na rok 2017 pro
Evropu, která chrání, posiluje a brání

VEU

ano, ale až
v roce 2017

ano, ale až
v roce 2017

Sdělení Komise Evropskému parlamentu,
Radě, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů Sdělení
o politice rozšíření EU pro rok 2016
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