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Plná znění projednávaných dokumentů, stenozáznam z jejich projednávání
na schůzi pléna a veškerá usnesení přijatá k nim Senátem a jeho orgány jsou
k dispozici po kliknutí na číslo příslušného senátního tisku.
Zápisy ze schůzí Výboru pro záležitosti Evropské unie jsou k dispozici zde.
Zápisy ze schůzí ostatních výborů a komisí Senátu jsou k dispozici na
internetové stránce Senátu v části Dokumenty a legislativa ve složkách
jednotlivých výborů a komisí.

5. schůze Senátu v 11. funkčním období
8. 3. 2017
Informace vlády ČR o výsledcích neformálního jednání Evropské rady, které se
konalo dne 3. února 2017 (senátní tisk č. 45)
Zpravodaj: sen. V. Hampl.
Senát přijal usnesení ve znění doporučení VEU z 6. schůze v 11. funkčním období (viz
Projednávání agendy EU v Senátu – únor 2017).

Informace vlády ČR o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady, která se
koná ve dnech 9. – 10. března 2017 (senátní tisk č. 67)
Zpravodaj: sen. V. Hampl.
Senát přijal usnesení ve znění doporučení VEU z 6. schůze v 11. funkčním období (viz
Projednávání agendy EU v Senátu – únor 2017).

Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým
se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014 – 2020 (senátní tisk č. N 118/10)
Zpravodaj: sen. V. Plaček.
Senát přijal usnesení ve znění doporučení VEU z 5. schůze v 11. funkčním období (viz
Projednávání agendy EU v Senátu – leden 2017).

Návrh směrnice Rady o společném základu daně z příjmu právnických osob (senátní
tisk č. N 121/10)
Návrh směrnice Rady o společném konsolidovaném základu daně z příjmů
právnických osob – CCCTB (senátní tisk č. N 122/10)
Návrh směrnice Rady o mechanismech řešení sporů týkajících se dvojího zdanění v
Evropské unii (senátní tisk č. N 123/10)
Návrh směrnice, kterou se mění směrnici (EU) 2016/1164, pokud jde o hybridní
nesoulady s třetími zeměmi (senátní tisk č. N 124/10)
Zpravodaj: sen. L. Michálek.
Senát přijal usnesení ve znění doporučení VEU z 5. schůze v 11. funkčním období (viz
Projednávání agendy EU v Senátu – leden 2017).

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých povolených způsobech
užití děl a jiných předmětů chráněných na základě autorského práva a práv s ním
souvisejících, z nichž budou mít prospěch osoby nevidomé, zrakově postižené či
osoby s jinými poruchami čtení, a o změně směrnice 2001/29/ES o harmonizaci
určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační
společnosti (senátní tisk č. N 111/10)
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Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném
digitálním trhu (senátní tisk č. N 112/10)
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro
výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá online
vysílání vysílacích organizací a přenosy vysílání televizních a rozhlasových pořadů
(senátní tisk č. N 113/10)
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o přeshraniční výměně kopií
některých děl a jiných předmětů, které jsou chráněny autorským právem a právy s
ním souvisejícími, v přístupném formátu mezi Unií a třetími zeměmi, z níž budou
mít prospěch osoby nevidomé, zrakově postižené či osoby s jinými poruchami čtení
(senátní tisk č. N 114/10)
Zpravodaj: sen. L. Michálek.
Senát přijal usnesení ve znění doporučení VEU z 5. schůze v 11. funkčním období (viz
Projednávání agendy EU v Senátu – leden 2017).

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje systém EU pro
cestovní informace a povolení (ETIAS), a kterým se mění nařízení (EU) č. 515/2014,
(EU) 2016/399, (EU) 2016/794 a (EU) 2016/1624 (senátní tisk č. N 004/11)
Zpravodaj: sen. T. Grulich.
Senát přijal usnesení ve znění doporučení VEU z 5. schůze v 11. funkčním období (viz
Projednávání agendy EU v Senátu – leden 2017).

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů Kosmická strategie pro Evropu (senátní tisk č. K
120/10)
Zpravodaj: sen. J. Dušek.
Senát přijal usnesení ve znění doporučení VEU z 5. schůze v 11. funkčním období (viz
Projednávání agendy EU v Senátu – leden 2017).

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů
Evropská strategie týkající se spolupracujících inteligentních dopravních systémů,
milník na cestě ke spolupracující, propojené a automatizované mobilitě (senátní
tisk č. K 017/11)
Zpravodaj: sen. J. Doubrava
Senát přijal usnesení ve znění doporučení VEU z 6. schůze v 11. funkčním období (viz
Projednávání agendy EU v Senátu – únor 2017).
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Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č.
883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení (ES) č. 987/2009,
kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 - Text s významem
pro EHP a Švýcarsko (senátní tisk č. N 021/11)
Zpravodaj: sen. Š. Jelínková
Senát přijal usnesení ve znění doporučení VEU z 6. schůze v 11. funkčním období (viz
Projednávání agendy EU v Senátu – únor 2017).

7. schůze Výboru pro záležitosti Evropské unie v 11. funkčním období
21. 3. 2017
Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2010/53/EU ze dne 7. července 2010 o jakostních a bezpečnostních normách
pro lidské orgány určené k transplantaci (senátní tisk č. K 028/11)
Zpravodaj: sen. E. Syková.
Komise ve zprávě informuje o provádění směrnice 2010/53/EU o jakostních a
bezpečnostních normách pro lidské orgány určené k transplantaci. Zpráva se soustředí
na institucionální strukturu v členských státech, a to zejména na určení orgánů
pověřených různými úkoly, které jsou vyjmenovány v článku 17 směrnice 2010/53/EU.
Ze závěrů zprávy vyplývá, že je provádění směrnice dostatečné. Obecně se zdá, že pro
účely zajištění jakostních a bezpečnostních norem pro lidské orgány byly vnitrostátní
orgány a mechanismy dohledu zavedeny ve všech členských státech a Norsku. Jelikož ale
cílem směrnice nebyla úplná harmonizace pravidel v této oblasti, existují samozřejmě
mezi členskými státy rozdíly. To může v některých případech omezit srovnatelnost
vnitrostátních transplantačních systémů nebo vzájemné uznávání povolení a inspekcí,
což může mít důsledky pro potenciální přeshraniční pohyb orgánů. Komise proto
zdůrazňuje význam kvalitní koordinace nejen mezi členskými státy ale i uvnitř
členských států. Pravděpodobně bude také zapotřebí podniknout některé kroky k
vylepšení následného sledování příjemců i živých dárců v členských státech a zlepšení
určitých aspektů rámce pro jakost a bezpečnost (například u pracovních postupů pro
různé kroky vyjmenované ve směrnici nebo povolení). VEU vzal zprávu Komise po
projednání na vědomí.

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o respektování soukromého života a
ochraně osobních údajů v elektronických komunikacích a o zrušení směrnice
2002/58/ES - nařízení o soukromí a elektronických komunikacích (senátní tisk č. N
029/11)
Zpravodaj: sen. L. Michálek.
Účelem předloženého návrhu nařízení je modernizace stávajících pravidel ochrany
soukromí v elektronických komunikacích a jejich rozšíření na všechny poskytovatele
elektronických komunikací. Návrh zároveň harmonizuje pravidla pro elektronické
komunikace s novými standardy, které byly přijaty v obecném nařízení o ochraně
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osobních údajů. Mezi hlavní změny, které tento návrh přináší, patří: 1) Stávající
směrnice 2002/58/ES o soukromí a elektronických komunikacích by měla být
nahrazena přímo použitelným nařízením, což by mělo zajistit jednotné uplatňování
pravidel v EU. 2) Pravidla na ochranu soukromí by se měla nově vztahovat na všechny
poskytovatele elektronických komunikací, tj. i na služby typu WhatsApp, Facebook,
Skype, Messenger, Viber. 3) Ochrana soukromí má být zaručena nejen u obsahu, ale také
u metadat odvozených z elektronické komunikace (např. čas a místo hovoru). Pokud
tedy uživatel neudělí souhlas se zpracováním, musí být tyto údaje anonymizovány či
smazány. 4) V případě udělení souhlasu se zpracováním údajů (obsah či metadata)
budou mít tradiční telekomunikační operátoři více příležitostí k jejich využití a
poskytování doplňkových služeb. 5) Mělo by rovněž dojít ke zjednodušení tzv.
ustanovení o cookies. 6) Návrh také posiluje ochranu proti nevyžádané elektronické
komunikaci. Nově by tak měla být zakázána nevyžádaná elektronická komunikace, např.
prostřednictvím e-mailu, SMS a v zásadě i telefonními hovory, pokud k takové
komunikaci uživatelé nedali souhlas.
Výbor pro záležitosti EU přijal doporučení k usnesení pléna Senátu, ve kterém souhlasí s
deklarovaným cílem návrhu nařízení, jímž je zajištění soukromí uživatelů elektronických
komunikací. VEU považuje transparentnost za klíčový faktor, jelikož je třeba zajistit, aby
uživatel věděl, co se s jeho údaji děje, k čemu jsou shromažďovány či zpracovávány a k
čemu slouží. Upozorňuje zejména na rizika v podobě nárůstu administrativní zátěže,
nejasných definicí, dalších nákladů pro podniky spojené s přenastavením systémů a
krátké lhůty pro vstup nařízení v účinnost. VEU požaduje jasné vymezení rozsahu
návrhu nařízení, aby nedošlo k zahrnutí i těch služeb informační společnosti, které ale
nepatří mezi služby elektronických komunikací (např. služba vyhledávání na internetu).
Výbor je toho názoru, že bude třeba v oblasti segmentování uživatelů pro účely
efektivnějšího zobrazování reklamy návrh upravit tak, aby nedocházelo
k asymetrickému zvýhodňování několika největších především mimoevropských
poskytovatelů služeb elektronických komunikací na úkor malých a středních podniků.
Závěrem podporuje v souladu s pozicí vlády adekvátní úroveň ochrany koncových
uživatelů před nevyžádanými obchodními sděleními.

Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, které se konalo ve dnech 9.
– 10. března 2017 (senátní tisk č. 74)
Zpravodaj: sen. V. Hampl.
Vedoucí představitelé EU se zabývali řadou nejnaléhavějších otázek včetně
hospodářství, bezpečnosti, migrace a situace na západním Balkáně. V pátek se 27 hlav
států a předsedů vlád na neformálním zasedání věnovalo přípravám na 60. výročí
podpisu Římských smluv. Při rozpravě se zaměřili na budoucnost EU a diskutovali i o
myšlence vícerychlostní Evropy. Dále proběhla volba předsedy ER a potvrzení
nejednomyslnosti ve vztahu k návrhu na zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce.
Evropská rada znovu zvolila Donalda Tuska předsedou Evropské rady na druhé funkční
období v délce dvou a půl roku – od 1. června 2017 do 30. listopadu 2019. Na stejné
období byl Donald Tusk opětovně jmenován i předsedou eurosummitu.
ER pozitivně zhodnotila aktuální hospodářský vývoj v Evropě a vyzvala k pokračování
v provádění strukturálních reforem a v modernizaci ekonomik. Vyzvala rovněž
k urychlenému prodloužení fungování Evropského fondu pro strategické investice.
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Pokud jde o migraci, ER vyzvala k pokračování v podpoře Libye a dalších partnerů
v regionu severní Afriky a zdůraznila potřebu sledovat vývoj i na ostatních migračních
trasách. Zdůraznila rovněž význam návratové politiky a vyzvala Radu k rychlému
projednání revidovaného akčního plánu v oblasti navracení. ER důrazně potvrdila
evropskou perspektivu zemí západního Balkánu a upozornila na závazek podporovat je
v provádění reforem a projektů s orientací na EU.
ČR plně podpořila obsah závěrů předsedy ER. ČR přivítala zahrnutí diskuse k vnitřnímu
trhu a obchodní politice na agendu ER v souladu s Bratislavským plánem. Obě dvě
témata považuje ČR za důležité priority. V reakci na výsledek volby předsedy ER odmítlo
Polsko podpořit závěry, na jejichž znění byla dosažena všeobecná shoda. Výstupem
jednání jsou tak „závěry předsedy ER“ obsahující upozornění, že konsensu pro
jejich přijetí nebylo dosaženo z důvodů nesouvisejících s jejich obsahem.
Výbor pro záležitosti EU přijal doporučení k usnesení pléna Senátu, ve kterém vítá, že
Komise předložila sdělení o revidovaném akčním plánu v oblasti navracení a související
doporučení členským státům, a konstatuje, že se těmito dokumenty bude zabývat, neboť
Senát ve svých usneseních opakovaně zdůrazňuje zásadní význam efektivní návratové
politiky pro řešení migrační krize. VEU zastává názor, pokud jde o výzvu Evropské rady,
aby bylo ještě za stávajícího předsednictví dosaženo konsensu ohledně azylové politiky
EU, že v krátkodobém horizontu je třeba se zaměřit především na opatření nezbytná pro
efektivní operativní spolupráci mezi členskými státy; změny v celkové koncepci azylové
politiky musí být důkladně projednány tak, aby byl nalezen kompromis přijatelný pro
všechny členské státy.
VEU zdůrazňuje, že vzhledem ke geostrategickému a bezpečnostnímu významu
západního Balkánu pro EU a za účelem zachování stability ve světle rostoucích tenzí v
posledních týdnech, je zapotřebí, aby Unie i nadále podporovala země západního
Balkánu v jejich reformním úsilí a v rozvíjení dobrých regionálních a sousedských
vztahů; proto oceňuje potvrzení evropské perspektivy pro region vyjádřené v závěrech
předsedy Evropské rady. Výbor rovněž oceňuje výzvu Evropské rady k provádění
společného souboru návrhů pro posílenou spolupráci EU s NATO, vzhledem k faktu, že
Senát dlouhodobě podporuje úzkou spolupráci mezi Unií a Severoatlantickou aliancí za
účelem využití synergií a komplementarity obou organizací pro posílení obrany a
bezpečnosti kontinentu; proto rovněž vítá svolání konference na vysoké úrovni
věnované bezpečnosti a obraně v Praze dne 9. června 2017.

Informace vlády ČR o pozicích vlády a programu neformálního zasedání hlav států a
předsedů vlád EU, které se koná dne 25. března 2017 (senátní tisk č. 86)
Zpravodaj: sen. V. Hampl.
Hlavy států a předsedové vlád EU se 25. března setkají v Římě, aby si připomněli 60.
výročí podpisu Římských smluv. Očekává se, že při této příležitosti přijmou prohlášení.
Římské smlouvy byly zakládajícími smlouvami Evropského hospodářského společenství
(EHS) a Evropského společenství pro atomovou energii (ESAE). Podepsány byly
25. března 1957 a vstoupily v platnost 1. ledna 1958.
V návaznosti na výsledky referenda ve Spojeném království se hlavy států a předsedové
vlád sedmadvacítky setkali 16. září 2016 v Bratislavě, aby zahájili politickou reflexi o
budoucnosti EU složené z 27 členských států. Vedoucí představitelé se dohodli na
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Bratislavském plánu, jímž se bude v příštích měsících řídit činnost EU. Lídři
sedmadvacítky se opět setkají 3. února 2017 na Maltě, přičemž proces reflexe pak završí
25. března 2017 v Římě, u příležitosti 60. výročí podpisu Římských smluv. Formální
zasedání Evropské rady, která proběhnou v říjnu a prosinci 2016 a v březnu 2017,
umožní na cíle dohodnuté v Bratislavě navázat prostřednictvím konkrétních opatření.
Výbor pro záležitosti EU přijal doporučení k usnesení pléna Senátu, kdy je přesvědčen,
že evropská integrace zůstává základním předpokladem míru, bezpečnosti a prosperity
v Evropě. Zastává názor, že v souvislosti s šedesátým výročím podpisu Římských smluv
je třeba pokračovat v reformní agendě Bratislavského prohlášení a plánu a zaměřit
úvahy o budoucnosti EU na konkrétní realistické cíle, které budou mít širokou podporu
členských států a zjevné přínosy pro občany EU. VEU konstatuje, že se hodlá nadále
aktivně zapojovat do debaty o budoucnosti Evropské unie, a proto se bude zabývat jak
výsledky neformálního zasedání hlav států a předsedů vlád EU v Římě, tak i Bílou knihou
Evropské komise o budoucnosti Evropy a navazujícími iniciativami.
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