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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.
Statistiky za rok 2015 o aktivitě Senátu v evropských záležitostech byly ovlivněny
skutečností, že nová Komise J. C. Junckera teprve zahajovala svůj mandát, a to navíc
s programem utlumení legislativní smršti z doby Barrosovy Komise. Počet projednaných
dokumentů tedy oproti roku 2014 ještě zhruba o 20 % poklesl. Horečná aktivita Komise
v posledním čtvrtletí roku 2015 (nejen v souvislosti s migrační krizí) však napovídá, že
tento trend nebude pokračovat.
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Výroční zpráva za rok 2015
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. 2015 do 31. 12. 2015 byl cca 40 000, z toho jako relevantních bylo pro VEU
do týdenních přehledů zahrnuto a anotováno celkem 585:
Návrhy legislativních aktů (NLA) 124,
Komunikační dokumenty (K) 224,
Jiné (J) 234.
V roce 2015 VEU projednal celkem 43 dokumentů (9 NLA, 29 K, 5 J). Výbor postoupil
plénu Senátu k projednání 25 usnesení k 33 projednaným dokumentům (9 NLA, 21 K, 3 J).
Ostatní dokumenty, 10 (0 NLA, 8 K, 2 J), byly po projednání výborem vzaty na vědomí.
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VEU byl v roce 2015 pravidelně informován o pozicích vlády ČR, o programu jednání
a následně výsledcích jednotlivých Evropských rad, které se uskutečnily ve dnech, 12. – 13.
února 2015, 19. – 20. března 2015, 23. dubna 2015, 25. – 26. června 2015, 23. září 2015, 15. –
16. října 2015, 12. listopadu 2015, 29. listopadu 2015 a 17. – 18. prosince 2015.
VEU se dále v roce 2015 nechal vládou informovat o aktuálním vývoji situace na jednáních
v rámci EU a zařadil na svůj program jednání následující body:
Výbor se dále zabýval:

Konvergenčním programem České republiky – aktualizace duben 2015 (senátní tisk
č. 73), stejně tak jako přípravami jeho aktualizace a stanoviskem Rady k němu;

Národním programem reforem České republiky pro rok 2015, stejně tak jako jeho
přípravou a doporučením Rady k němu;

Zprávou vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České
republiky v Evropské unii za rok 2014 (senátní tisk č. 27);

Zprávou o vývoji Evropské unie v roce 2014 (senátní tisk č. 116);

Vládním návrhem, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským
společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně
a Moldavskou republikou na straně druhé (senátní tisk č. 14);

Vládním návrhem, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dohoda o účasti Chorvatské republiky v Evropském
hospodářském prostoru (senátní tisk č. 63).

Agendou pro českou zahraniční politiku 2015 představenou Asociací
pro mezinárodní otázky.
Výbor si také vyslechl:

Informaci velvyslance Lotyšské republiky J.E. pana Albertse Sarkanise o prioritách
lotyšského předsednictví v Radě EU;

Informaci velvyslankyně Lucemburského velkovévodství J.E. paní Michéle
Pranchére-Tomassini o prioritách lucemburského předsednictví v Radě EU;

Zprávu o činnosti vládního zmocněnce pro zastupování ČR před Soudním dvorem
EU Martina Smolka za rok 2014;

Informaci vlády o změně rámcové pozice a o vývoji projednávání návrhu nařízení
Rady o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce;

Informaci vlády o přípravě Koncepce politiky ČR v EU: Aktivní a srozumitelná
republika v jednotné Evropě;

Informaci vlády o aktivitách realizovaných za účelem podpory reformního úsilí
na Ukrajině;

Výroční zprávu Eurojustu za rok 2013 – uvedl: Lukáš Starý, národní člen ČR
v Eurojustu;

Výroční zprávu Europolu za rok 2014 – uvedl: Miroslav Tichák, Policejní prezidium
ČR;
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Informaci o činnosti EurActiv.cz.

V roce 2015 VEU pokračoval v diskusích s odbornou i širokou veřejností a uspořádal:


Seminář na téma: „Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP) – aktuální
stav vyjednávání“ – 18. 11. 2015.

V průběhu roku 2015 se VEU rozhodl zřídit neformální Platformu pro diskusi migrační
politiky České republiky a Evropské unie. Během dvou uskutečněných zasedání
se senátoři seznámili prostřednictvím zástupců Úřadu vlády a Ministerstva vnitra s kroky,
které jsou v této oblasti připravovány na úrovni EU a stanovisky, které k nim zaujímá vláda
ČR.
Ve dnech 13. – 14. dubna 2015 pořádal Výbor pro záležitosti EU Senátu PČR ve spolupráci
s Výborem pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny PČR tradiční setkání výborů
pro záležitosti EU parlamentů zemí Visegrádské skupiny (V4), na které byli přizváni
i zástupci Výboru pro evropskou integraci Parlamentu Gruzie. Hlavními tématy jednání
byly: energetická bezpečnost jako klíčová součást navrhované energetické unie a Východní
partnerství před summitem v Rize.
9. dubna 2015 se konalo již tradiční setkání s poslanci Evropského parlamentu zvolenými
za ČR, jehož organizaci měl na starost Výbor pro záležitosti EU Senátu PČR. Setkání
se věnovalo na výsost aktuálním tématům – zřízení Evropského fondu pro strategické
investice, přípravě nové migrační politiky České republiky, reakcím Evropské unie
na aktuální migrační tlaky a roli Evropské unie v aktuálním dění na Ukrajině.
Kromě těchto pravidelných setkání mají europoslanci také možnost se kdykoliv účastnit
jednání Výboru pro záležitosti Evropské unie a vyjadřovat se k aktuálně projednávané
problematice (bez hlasovacího práva). V roce 2015 tuto možnost opakovaně využila
poslankyně EP Michaela Šojdrová a poslanec EP Petr Ježek.
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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 132:
Mezivládní a další dokumenty (M): 95,
Komunikační dokumenty (K): 37.
V roce 2015 si VZOB nevybral k projednání žádný dokument zařazený do týdenního
přehledu.
V roce 2015 se VZOB nechal 1x informovat o pozicích ČR k aktuálním otázkám zařazeným
na program jednání Rady EU pro zahraniční věci (FAC).
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3. Ostatní výbory (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 pouze Výbor pro záležitosti Evropské unie.
V roce 2015 dožádané výbory na žádost VEU projednaly celkem 19 dokumentů (7 NLA,
11 K, 1 J).



Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu
pro záležitosti Evropské unie)
-

(jako dožádaný Výborem

přijal stanovisko k 4 návrhům legislativních aktů a 8 komunikačním dokumentům.

Podvýbor pro dopravu a energetiku jako pracovní orgán VHZD z výše uvedených
dokumentů přijal stanovisko ke 2 návrhům legislativních aktů a 5 komunikačním
dokumentům.


Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (jako dožádaný
Výborem pro záležitosti Evropské unie)
- přijal stanovisko k 3 návrhům legislativních aktů a 3 komunikačním dokumentům
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Výbor pro zdravotnictví a sociální věci (jako dožádaný Výborem pro záležitosti
Evropské unie)
- přijal stanovisko k 1 jinému dokumentu

Seznam dokumentů projednaných dožádanými výbory 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. 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 2015 plénum Senátu projednalo celkem 32 dokumentů (7 NLA, 22 K, 3 J)1.

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).

1

Plénum Senátu projednalo v roce 2015 dva komunikační dokumenty, které VEU projednal již v roce 2014.
4 dokumenty, které VEU projednal v roce 2015, plénum Senátu projednalo až v roce 2016.
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Zprávy a informace vlády ČR projednané plénem Senátu v roce 2015
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 Evropské radě, pak zástupce vlády předkládá
Senátu informaci vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady a o pozicích zastávaných
vládou.
V roce 2015 byly Senátem projednány 4 informace vlády o pozicích vlády na jednání
Evropské rady a 7 informací vlády o výsledcích jednání Evropské rady. Senát kromě toho
projednal informaci Vlády o výsledcích neformálního zasedání hlav států a předsedů vlád
zemí EU dne 12. listopadu 2015 ve Valettě a zasedání hlav států a předsedů vlád zemí EU
s Tureckem dne 29. listopadu 2015 v Bruselu.
Mimo tyto tradiční informace Senát rovněž projednal Konvergenční program České
republiky 2015, Zprávu o vývoji EU v roce 2014, Národní program reforem a Zprávu vlády
o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství ČR v EU za rok 2014.

Mezinárodní smlouvy – Dohody o přidružení k Evropské unii
Senát také projednal Dohodu o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským
společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou
republikou na straně druhé a Dohodu o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským
společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií
na straně druhé a dal souhlas k ratifikaci těchto dohod.

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 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.
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Senát se v roce 2015 tedy poprvé zabýval tzv. zelenou kartou k problematice potravinového
odpadu a 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.

Vyslovení předchozího souhlasu
V roce 2015 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. Každá
doručená reakce Komise je vždy prezentována na následující schůze VEU Senátu PČR.
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 2015 Senát postoupil Evropské komisi 22 usnesení k 31 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 17 usnesení přijatých
a postoupených ve sledovaném roce a v této chvíli očekává reakci Komise na své
připomínky k dalším 5 usnesením.
Kromě výše zmíněných zaslaných usnesení k evropským tiskům Senát předložil Komisi
další tři stanoviska: k pracovnímu programu Komise na rok 2015, ke společnému dopisu
zástupců parlamentů členských států EU Evropské komisi (tzv. zelená karta)
k problematice potravinového odpadu a k aktuálním návrhům Evropské komise na řešení
uprchlické krize v EU. S celkovým počtem 25 zaslaných stanovisek v roce 2015 se český
senát již tradičně zařadil mezi nejaktivnější komory.2

2

Vnitrostátní parlamenty nebo komory, které zaslaly nejvíce stanovisek: Portugalská Assembleia da República (55 stanovisek), rumunská
Camera Deputaților (47 stanovisek), český Senát (25 stanovisek), italský Senato della Repubblica (25 stanovisek).
Dále např. PS Parlamentu ČR (10 stanovisek), NR Slovenské republiky (7 stanovisek).
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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.
V roce 2015 Senát PČR přijal 1 odůvodněné stanovisko, a to k návrhu nařízení Evropského
parlamentu a Rady, kterým se zřizuje krizový relokační mechanismus a mění nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013 ze dne 26. června 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 (senátní tisk N 33/10). Senát od vstupu
Lisabonské smlouvy v platnost přijal tedy celkem již 5 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 2015 experti OEU anotovali 717 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 2015 vypracovali experti OEU 35 Informací.
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;
Neformální setkání předsedů výborů pro evropské záležitosti k roli národních
parlamentů a Pracovnímu programu Evropské komise na rok 2015 v Belgii;
Setkání předsednictva Konference výborů pro evropské záležitosti parlamentů EU
a LIII. a LIV. Konference výborů pro evropské záležitosti parlamentů EU (COSAC)
v Lotyšsku a Lucembursku;
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Evropský parlamentní týdne a Meziparlamentní konference podle článku 13
smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii v Belgii ;
Meziparlamentní setkání pořádaného Výborem pro občanské svobody, spravedlnost
a vnitřní věci Evropského parlamentu (LIBE) na téma „Balíček k inteligentním
hranicím: Evropské výzvy, národní zkušenosti, cesta kupředu“ v Belgii;
Konference na téma „Geopolitika, energetika a Střední Evropa: A co dál?“ v Belgii;
Zasedání Výboru pro ekonomické a měnové záležitosti Evropského parlamentu
(ECON) v Belgii;
Zasedání Výboru pro dopravu a turistický ruch Evropského parlamentu (TRAN)
na téma „Transevropské dopravní sítě“ v Belgii;
Meziparlamentní konference ke stabilitě, ekonomické koordinaci a správě v EU
v Lucembursku;
Meziparlamentní výborové jednání VZOB Senátu PČR s Výborem pro zahraniční
věci (AFET) v Bruselu;
Setkání platformy pro diskusi migrační politiky ČR a EU;
Meziparlamentní konference ke společné zahraniční a bezpečnostní politice
a společné bezpečnostní a obranné politice EU v Lucembursku;
Meziparlamentní konference na téma ekonomického a finančního řízení EU
v Lucembursku;
Oficiální přijetí místopředsedy Evropské komise pro tvorbu pracovních míst, růst,
investice a konkurenceschopnost pana Jyrki Katainena předsedou Senátu PČR J.E.
panem Milanem Štěchem;
Setkání komisařky pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky paní
Elžbiety Bieńkowské se členy VEZ a VEU;
Setkání členky kabinetu komisařky pro obchod paní Cecilie Malmström Jolany
Mungengové se členy Výboru pro evropské záležitosti PSP PČR a Výboru
pro záležitosti EU Senátu PČR;
Setkání s jedním z amerických vyjednavačů smlouvy TTIP, panem Shermanem
Katzem se členy Výboru pro evropské záležitosti PSP PČR a Výboru pro záležitosti
EU Senátu PČR;
Oficiální přijetí místopředsedy Evropské komise odpovědného za energetickou unii
pana Maroše ŠEFČOVIČE předsedou Senátu PČR J.E. panem Milanem ŠTĚCHEM;
Setkání komisařky pro dopravu paní Violety Bulc se členy Výboru pro evropské
záležitosti PSP PČR a Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR;
Přijetí místopředsedy Evropské komise Andruse Ansipa Výborem pro záležitosti EU
Senátu PČR.

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
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podává informace expertům OEU, píše zprávy o zásadních tématech určené senátorkám,
senátorům i kolegům, 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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Příloha
1. Seznam evropských dokumentů projednaných v roce 2015 dožádaným výborem, VEU
nebo plénem Senátu
Označení
tisku

Číslo
tisku

Číslo
Komise

Výbor

Plénum
Senátu

Usnesení
zasláno
Komisi

Název dokumentu

K

0147/09

COM (2014)
507

VEU (výbor
projednal již v
roce 2014)

ano

ano

Zpráva Komise - Výroční zpráva za rok
2013 o vztazích Evropské komise s
vnitrostátními parlamenty

K

0148/09

COM (2014)
506

VEU (výbor
projednal již v
roce 2014)

ano

ano

Zpráva Komise - Výroční zpráva za rok
2013 o subsidiaritě a proporcionalitě

K

0149/09

COM (2014)
700

VEU

ne

ne

Sdělení Komise Evropskému parlamentu,
Radě, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů
Strategie rozšíření a hlavní výzvy na roky
2014 - 2015

K

001/10

COM (2014)
711

VEU

ano

ano

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a
Radě Šestá pololetní zpráva o fungování
schengenského prostoru 1. května - 31.
října 2014

K

002/10

COM (2014)
902

VEU

ano

ano

Sdělení Komise Roční analýza růstu 2015

K

003/10

COM (2014)
930

VEU, VHZD

ano

ano

Sdělení Komise Investiční plán pro Evropu

K

004/10

COM (2014)
910

VEU

ano

ano

Sdělení Komise Evropskému parlamentu,
Radě, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů
Pracovní program Komise na rok 2015 Nový začátek

N

005/10

COM (2015)
10

VEU

ano

ano

Návrh nařízení Evropského parlamentu a
Rady o Evropském fondu pro strategické
investice a o změně nařízení (EU) č.
1291/2013 a (EU) č. 1316/2013

ano

Sdělení Komise Evropskému parlamentu,
Radě, Evropské centrální bance,
Evropskému hospodářskému a sociálnímu
výboru, Výboru regionů a Evropské
investiční bance Optimální využití flexibility v
rámci současných pravidel Paktu o stabilitě
a růstu

K

006/10

COM (2015)
12

VEU

ano

N

007/10

COM (2015)
63

VEU

ano

ano

Návrh nařízení Evropského parlamentu a
Rady, kterým se mění nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 o
Evropském sociálním fondu, pokud jde o
navýšení počáteční předběžné platby
vyplácené na operační programy
podporované z Iniciativy na podporu
zaměstnanosti mladých lidí

K

008/10

COM (2015)
63

VEU

ne

ne

Zelená kniha Vytváření unie kapitálových
trhů

K

009/10

COM (2015)
81

VEU, VHZD,
VÚZP

ano

ano

Sdělení Komise_Pařížský protokol-plán boje
proti globální změně klimatu po roce 2020

19

K

010/10

COM (2015)
80

VEU, VHZD

ano

ano

Balíček opatření k energetické unii Sdělení
Komise Evropskému parlamentu, Radě,
Evropskému hospodářskému a sociálnímu
výboru, Výboru regionů a Evropské
investiční bance Rámcová strategie pro
vytvoření odolné energetické unie s pomocí
progresivní politiky v oblasti změny klimatu

K

011/10

COM (2015)
82

VEU, VHZD

ano

ano

Balíček opatření k energetické unii Sdělení
Komise Evropskému parlamentu a Radě
Dosažení cíle 10% propojení elektrických
sítí Zajištění vhodnosti evropské
elektrorozvodné sítě pro rok 2020

K

012/10

SWD (2015)
23

VEU

ano

ano

Pracovní dokument útvarů Komise Zpráva o
České republice 2015

J

013/10

JOIN (2015)
6

VEU

ne

ne

Společný konzultační dokument Na cestě k
nové evropské politice sousedství

014/10

COM (2015)
120

ano

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a
Radě Rámcová směrnice o vodě a směrnice
o povodních: Opatření k dosažení „dobrého
stavu“ vod EU a snížení povodňových rizik

ne

Společné sdělení Evropskému parlamentu,
Radě, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů Provádění Evropské politiky sousedství v
roce 2014

ano

Návrh nařízení Evropského parlamentu a
Rady, kterým se mění nařízení (ES) č.
1829/2003, pokud jde o možnost členských
států omezit či zakázat používání geneticky
modifikovaných potravin a krmiv na svém
území

K

K

015/10

JOIN (2015)
9

VEU

VEU

ano

ne

016/10

COM (2015)
177

K

017/10

COM (2015)
192

VEU

ano

ano

Sdělení Komise Evropskému parlamentu,
Radě, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů
Strategie pro jednotný digitální trh v EU

K

018/10

COM (2015)
185

VEU

ano

ano

Sdělení Komise Evropskému parlamentu,
Radě, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů
Evropský program pro bezpečnost

J

019/10

COM (2015)
254

VEU

ano

ano

Doporučení pro doporučení Rady k
národnímu programu reforem České
republiky na rok 2015 a stanovisko Rady ke
konvergenčnímu programu České republiky
z roku 2015

K

020/10

COM (2015)
240

VEU

ano

ano

Sdělení Komise Evropskému parlamentu,
Radě, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů
Evropský program pro migraci

K

021/10

COM (2015)
215

VEU

ano

ano

Sdělení Komise Evropskému parlamentu,
Radě, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů Lepší
regulace pro lepší výsledky - Agenda EU

K

022/10

COM (2015)
216

VEU

ano

ano

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a
Radě Návrh interinstitucionální dohody o
lepší právní úpravě

J

023/10

COM (2015)
286

VEU

ano

ano

Návrh rozhodnutí Rady, kterým se stanoví
prozatímní opatření v oblasti mezinárodní
ochrany ve prospěch Itálie a Řecka

N

VEU, VÚZP

ano
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K

024/10

COM (2015)
285

VEU

ano

ano

Sdělení Komise Evropskému parlamentu,
Radě, Hospodářskému a sociálnímu výboru
a Výboru regionů Akční plán EU proti
převádění migrantů (2015 – 2020)

J

025/10

C (2015)
3560

VEU

ne

ne

Doporučení Komise ze dne 8. 6. 2015 k
Evropskému programu znovuusídlování

K

026/10

COM (2015)
302

VEU, VHZD

ano, ale až
v roce 2016

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

K

027/10

COM (2015)
316

VEU

ne

ne

Zpráva Komise Výroční zpráva za rok 2014
o vztazích Evropské komise s vnitrostátními
parlamenty

K

028/10

COM (2015)
315

VEU

ne

ne

Zpráva Komise Výroční zpráva za rok 2014
o subsidiaritě a proporcionalitě

N

029/10

COM (2015)
337

VEU, VHZD,
VÚZP

ano

ano

Návrh směrnice Evropského parlamentu a
Rady, kterou se mění směrnice 2003/87/ES
za účelem posílení nákladově efektivních
způsobů snižování emisí a investic do
nízkouhlíkových technologií

N

030/10

COM (2015)
341

VEU, VHZD,
VÚZP

ano

ano

Návrh nařízení Evropského parlamentu a
Rady, kterým se stanoví rámec pro
označování energetické účinnosti štítky a
zrušuje směrnice 2010/30/EU

031/10

COM (2015)
339

VEU, VHZD,
VÚZP

ano

Sdělení Komise Evropskému parlamentu,
Radě, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů
Realizace nové politiky pro spotřebitele
energie

032/10

COM (2015)
340

VEU, VHZD,
VÚZP

ano

Sdělení Komise Evropskému parlamentu,
Radě, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů
Zahájení veřejné konzultace o novém
uspořádání trhu s energií

ano

Návrh nařízení Evropského parlamentu a
Rady, kterým se zřizuje krizový relokační
mechanismus a mění nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013 ze dne
26. června 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

K

K

N

033/10

COM (2015)
450

VEU

ano

ano

ano

N

034/10

COM (2015)
452

VEU

ano

ano

Návrh nařízení Evropského parlamentu a
Rady, kterým se vytváří společný seznam
EU bezpečných zemí původu pro účely
směrnice Evropského parlamentu a Rady
2013/32/EU o společných řízeních pro
přiznávání a odnímání statusu mezinárodní
ochrany a mění směrnice 2013/32/EU

K

035/10

COM (2015)
453

VEU

ano

ano

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a
Radě Akční plán EU v oblasti navracení

K

036/10

JOIN (2015)
40

VEU

ano

ano

Společné sdělení Evropskému parlamentu a
Radě Řešení uprchlické krize v Evropě:
Úloha vnější činnosti EU

21

J

037/10

COM (2015)
451

J

038/10

COM (2015)
462

039/10

COM (2015)
490

K

N

N

K

K

040/10

COM (2015)
472

041/10

COM (2015)
473

042/10

COM (2015)
468

045/10

COM (2015)
610

VEU

ano

VZSP projednal,
ano, ale až
VEU projednal až
v roce 2016
v roce 2016

VEU

ne

VEU, VHZD

ano, ale až
v roce 2016

VEU, VHZD

ano, ale až
v roce 2016

VEU, VHZD

ano, ale až
v roce 2016

VEU

ne

ano

Návrh rozhodnutí Rady, kterým se stanoví
dočasná opatření v oblasti mezinárodní
ochrany ve prospěch Itálie, Řecka a
Maďarska

ano

Návrh doporučení Rady o začleňování
dlouhodobě nezaměstnaných na trhu práce

ne

Sdělení Komise Evropskému parlamentu,
Evropské radě a Radě Řešení uprchlické
krize: okamžitá operativní, rozpočtová a
právní opatření v rámci evropského
programu pro migraci

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

ano

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

ano

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

ne

Sdělení Komise Evropskému parlamentu,
Radě, Evropském hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů Pracovní program Komise pro rok 2016 Nyní není doba pro obvyklá řešení
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