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NOVÁ ELEKTRONICKÁ EVIDENCE PŘÍSLUŠNÍKŮ TŘETÍCH ZEMÍ PŘEKRAČUJÍCÍCH HRANICE SCHENGENU – systém vstupu/výstupu (EES):
EP dne 25. 10. schválil nařízení o zřízení systému elektronického systému EES (součástí balíčku předpisů týkajících se
inteligentních hranic (Smart Borders package), který představila EK v dubnu 2016) a změny v Schengenském hraničním
kodexu, nezbytné pro zavedení systému EES. V této nové elektronické databázi zahrnující i biometrické údaje se budou
evidovat všichni státní příslušníci třetích zemí, kteří překročí hranice Schengenského prostoru, bez ohledu zda jsou či nejsou
osvobozeni od vízové povinnosti (90 dní v rámci 180-denního období) při vstupu do EU. Elektronický systém by měl urychlit
kontroly na vnějších hranicích a zcela nahradí razítkování pasů. Má také usnadnit kontrolu dodržování povolené délky
pobytu ze strany občanů třetích zemí (zasílání informací o uplynutí tohoto termínu ze strany ČS, měla by být zavedena
internetová služba, aby si státní příslušníci třetích zemí mohli kdykoli ověřit zbývající délku oprávněného pobytu. Internetová
služba by také měla umožnit dopravcům ověření toho, zda státní příslušníci třetích zemí, kteří jsou držiteli schengenského
krátkodobého víza pro jeden nebo dva vstupy, již využili počet vstupů stanovený jejich vízem.) EES zjednoduší odhalování osob,
které si svůj pobyt nezákonně prodloužily, stanoví podmínky pro přístup do této databáze ze strany orgánů ČS (přístup
budou mít vnitrostátní azylové orgány, pohraniční a vízové orgány a orgány činné v trestním řízení) a Europolu. EES má pomoci
při odhalování podvodů a identifikaci podezřelých/pachatelů trestných činů, předcházení terorismu a závažné trestné činnosti,
vyšetřování teroristických trestných činů, padělání cestovních dokumentů. Pokud by cizinci byl odmítnut vstup, bude
zaznamenáno od koho a proč. Osobní data budou obsahovat: typ a číslo pasu, číslo tři písmena státu, který vydal pas, fotografie
osoby z pasu (pokud má dobré rozlišení), nebo (v případě, že rozlišení není dobré) i v některých případech otisky prstů. EES
umožňuje rozvoj a provozní řízení v rámci agentury EU-LISA (ta bude vyvíjet centrální, jednotné vnitrostátní rozhraní,
zabezpečený komunikační kanál mezi EES a centrálním vízovým informačním systémem (VIS) a bezpečnou šifrovanou
komunikační infrastrukturu, využívat EES budou i ČS EU, které uplatňují schengenské acquis pouze částečně, pokud jim byl
udělen pasivní přístup k vízovému informačnímu systému (VIS) – např. Bulharsko a Rumunsko). Doba uchovávání osobních
údajů: 3 roky (pravidlo) nebo 5 let (pro osoby, které nezákonně pobyt prodlouží). Na zřízení systému EES se poslanci dohodli se
zástupci Rady (ministrů) EU dne 30. 6. a měl by být plně funkční v roce 2020, náklady na zřízení se odhadují na 480 mil. €.
OCHRANA ZAMĚSTNANCŮ PŘED RIZIKY SPOJENÝMI S EXPOZICÍ KARCINOGENŮM NEBO MUTAGENŮM: poslanci dne 25. 10. hlasovali o
změně směrnice (z roku 2004) o ochraně proti rizikům spojeným s expozicí karcinogenům a mutagenům v práci. Každoročně
se 53 % úmrtí na nemoci z povolání připisuje rakovině, 28 % nemocí z povolání jsou onemocnění oběhového ústrojí a 6 %
onemocnění dýchacích cest. Rakovina je hlavní příčinou pracovních úmrtí v EU, nejčastějšími druhy rakoviny z povolání jsou
rakovina plic, mezoteliom (způsobený azbestovými částicemi) a rakovina močového měchýře. Novými pravidly lze zachránit
až 100 000 lidských životů v příštích 50 letech, budou zejména prospěšná pro pracovníky ve stavebnictví, chemickém a
automobilovém průmyslu. Usnesení zvětšuje rozsah ochrany exponovaných pracovníků přidáním 11 karcinogenů na
stávající seznam nebezpečných látek, stanovením maximální doby expozice pro 10 chemikálií (tj. je stanovení
maximální množství škodlivých látek vyjádřených v miligramech na m3 vzduchu), po kterou jim mohou být pracovníci vystaveni
(1,2-epoxypropan, 1,3-butadien, 2-nitropropran, akrylamid, bromethylen, sloučeniny šestimocného chromu (procesy svařování a
plazmového řezání), ethylenoxid, hydrazin, o-toluidin (a jeho vysoká kožní absorpce), žáruvzdorná keramická vlákna, a prach z
krystalického oxidu křemičitého, který vzniká těžbou, řezáním nebo drcením materiálů, jako jsou beton, cihly nebo kameny) i
přísnější hodnoty expozice pro 2 chemické látky (které, jsou již na seznamu) odpovědné za rakovinu a mutace
(prach z tvrdého dřeva i ve směsi s jinými dřevy vznikající řezáním nebo rozmělňováním dřeva) a monomer vinylchloridu
(hlavně používaný k výrobě PVC). Třetí látka, která již byla regulována – prach krystalického oxidu křemičitého - bude
podrobena další analýze a teprve potom bude nutné prověřit její hodnotu expozice. Zaměstnavatelé budou muset
identifikovat a posoudit rizika pro pracovníky, kteří jsou těmito látkami vystaveni, a přijmout preventivní opatření. V případě
potřeby má být zajištěn lékařský dohled nad exponovanými pracovníky po celou dobu jejich života. Poslanci EP zajistili, že
EK bude muset posoudit možnost zahrnutí reprotoxických látek (majících účinky na sexuální funkce a plodnost) na seznam
nebezpečných látek do prvního čtvrtletí roku 2019. Nová pravidla také stanoví, že vnitrostátní orgán, odpovědný za
zdravotní dohled nad pracovníky, může rozhodnout, že by měl být nadále dodržován zdravotní dohled po dobu trvání
expozice. Po schválení Radou budou nová pravidla zveřejněna v Úředním věstníku EU, vstoupí v platnost 20 dní po zveřejnění.
PROTIDROGOVÝ BALÍČEK - BOJ PROTI NOVÝM PSYCHOAKTIVNÍM LÁTKÁM A TRESTNÝM ČINŮM A SANKCÍM PŘI NEDOVOLENÉM
OBCHODOVÁNÍ S DROGAMI: EP schválil dne 24. 10. legislativní balíček, který na jedné straně: urychluje postupy k určení
možných negativních účinků nových psychoaktivních látek a možnosti jejich stažení z trhu (většina nových
psychoaktivních látek na evropském trhu je vyráběna v Číně a Indii, v současné době se odhaduje, že na evropském trhu
existuje více než 600 takovýchto látek). Dále urychluje provádění rozhodnutí - ČS musí do 6 měsíců (místo 12) provádět
rozhodnutí přijatá na úrovni EU týkající se nových psychoaktivních látek. Zlepšuje mechanismus rychlého varování,
postupy posuzování bezpečnosti a hygienického rizika a výměnu informací o trendech v používání těchto látek
(mechanismů pro výměnu informací se účastní ČS, EK, Europol, Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou
závislost a Evropská agentura pro léčivé přípravky). Na druhé straně široce definoval pojem „drogy“, rozšířil možnosti
kriminalizace nových psychoaktivních látek (skrytých pod prodejními názvy jako „hnojiva“, „koupelové soli“, „koření“)
prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci. Trestní ustanovení směrnice se týkají pouze výrobců, dodavatelů a
distributorů psychoaktivních látek (5-10 let vězení), ale ponechávají ČS možnost kriminalizovat držení nových
psychoaktivních látek. Balíček pozměňovacích návrhů EP se vztahuje k návrhu směrnice o minimálních předpisech týkajících se
trestných činů a sankcí v oblasti nedovoleného obchodu s drogami a nařízení o Evropském monitorovacím centru pro drogy a
drogovou závislost. (Dosavadní stav: psychoaktivní látky jsou drogy s podobnými účinky jako u zakázaných drog (kokainu
heroinu, extáze) a rychle se šíří v EU. EU má mechanismy pro stažení těchto látek z trhu od roku 2005/2006, aniž by ohrozila
jejich lékařská použití, avšak rychlost jejich šíření vyžaduje legislativní změny. V roce 2013 přišla EK s legislativními návrhy, ale
byly až do loňského roku, kdy na základě podnětu maltského předsednictví bylo dohodnuto o novém přístupu, zablokovány.
V květnu 2017 dosáhl EP a Rada EU dohody, proto po dnešním hlasování může tento balíček vstoupit v platnost. ČS budou muset
transponovat ustanovení směrnice do 12 měsíců).
#METOO: poslanci se zapojili do kampaně proti sexuálnímu obtěžování a promluvili také o svých vlastních zkušenostech.
Diskutovali s komisařkou C. Malmström o preventivních opatřeních proti sexuálnímu obtěžování a zneužívání v EU. Dne 26.
10. v mimořádném nelegislativním usnesení důrazně odsoudili všechny formy sexuálního násilí a fyzického nebo
psychického obtěžování a vyjádřili politování nad tím, že jsou tyto akty příliš snadno tolerovány, ačkoli představují
systémové porušení základních práv a závažný trestný čin a jako takové musí být potrestány; zdůraznili, že beztrestnost
musí skončit a je třeba zajistit, aby byli pachatelé trestně stíháni. Podezření na široce tolerovanou praxi kultury sexuálního
obtěžování a sexuálních ataků v bruselských institucích – převážně v EP a jednotlivé důkazy se začaly v Bruselu diskutovat
v souvislosti se skandálem hollywoodského producenta Harveyho Weinsteina. V roce 2013 rozhodl Veřejný ochránce práv EU, že
se EP dopustil „jasného případu nesprávného úředního postupu“, a to včetně protahování šetření (delší než 1 rok) stížnosti
stážistky EP na sexuální obtěžování. Zpravodajský server Politico uvádí, že má k dispozici příběhy 127 žen a 11 mužů,
obsahujících mj. i informace o znásilnění v EP. Struktura kanceláří poslanců může snadno vést k obtěžování, protože jsou malé a
mají jediného šéfa (asistenti mohou být propuštěni na místě a bez udání důvodu). Předseda EP Tajani k debatě dodal: „Jak jsem
uvedl na plenárním zasedání v pondělí, EP bude i nadále uplatňovat politiku nulové tolerance vůči všem formám obtěžování. Od
roku 2014 má naše instituce zvláštní výbor, který vyšetřuje případy sexuálního a psychologického obtěžování mezi poslanci EP a
parlamentními asistenty.“ EP má mít zavedené postupy pro potírání obtěžování. Poradního výbor „neobdržel žádné formální
stížnosti na sexuální obtěžování“ (přesto čtyři pracovnice EP sdělily serveru Politico, že podaly stížnosti u EP, včetně dvou
údajných případů znásilnění kolegy). Vysvětlení britské policie, srovnávající sex se známým britským zvykem pití šálku čaje, zde.

