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Vážené dámy, vážení pánové,

návrh na vytvoření „evropské pohraniční stráže“ byl
rozhodně nejviditelnější evropskou iniciativou konce
roku. Mohlo by se zdát, že komise konečně vyslyšela naše volání po důsledné ochraně vnějších hranic
schengenského prostoru. Při bližším pohledu ale vidíme jen další klasický případ toho, čeho jsme byli
svědky už v minulosti. Tedy zneužití krizové situace pro vytvoření nějakého dalšího centralizovaného
a Bruselem řízeného orgánu. Česká vláda se tváří, že
jí možnost zasahovat na území členského státu proti
jeho souhlasu nevadí, protože není hraničním státem
Evropské unie. Je to ale věc, která se může kdykoliv
obrátit proti komukoli. A já myslím, že jde o velmi nebezpečný princip, který bychom měli odmítnout.
Ochrana hranic má mít charakter mezivládní
a musí vycházet z dohody jednotlivých členských států, a zejména ze zvýšené odpovědnosti států hraničních, ať už je to Řecko, Itálie nebo Španělsko.
Pozornosti domácích médií bohužel uniklo hlasování Evropského parlamentu o nedávné klimatické konferenci v Paříži. Europoslanci vládní koalice
a TOP09 v něm podpořili další a povinné zvyšování
klimatických závazků, které ovšem neúnosně prodražují energie. Své o tom vědí jak domácnosti, tak ev-

ropský průmysl, jehož výrobky se stávají na světových
trzích nekonkurenceschopné.
Dámy a pánové, přeji Vám dobrý začátek nového
roku a příjemné čtení.
Jan Zahradil
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EU bude více sledovat údaje pasažérů
v letadlech.
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PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍHO DĚNÍ

Doprava
Komise představila letecký balík
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru
regionů Letecká strategie pro Evropu (KOM(2015)0598)
Komise 7. 12. 2015 představila strategii pro podpoření konkurenceschopnosti a efektivity evropské
letecké dopravy.

Kontext
Letecký balík je jednou z iniciativ Komise v pracovním
programu Komise na rok 2015, jejímž cílem má být
zlepšení konkurenceschopnosti EU v odvětví letectví
a revize nařízení č. 216/2008 o Evropské agentuře pro
bezpečnost letectví. Podle statistiky Komise letecký
sektor zaměstnává až 2 mil. občanů EU a přináší do
její ekonomiky 110 mld. € ročně.
Některé kroky této iniciativy, jako například projekt jednotného evropského nebe, byly realizovány už
před samotným představením balíku, hlavní ambicí je
tedy spíše vytvoření komplexní rámcové strategie pro
celý sektor letectví v EU.

Obsah a sporné body
Strategie Komise se skládá ze 4 priorit, v rámci kterých
budou přijímány nové politiky či dokončovány stávající návrhy. Těmito prioritami jsou (1) vedoucí postavení evropských dopravců ve světě, (2) odstranění překážek v růstu, (3) zachování vysokých standardů EU
a (4) pokrok v inovacích.
Zajištění vedoucího postavení evropských leteckých dopravců má být zajištěno pomocí externích
dohod se zeměmi a regionálními organizacemi mimo
EU. V současné době již probíhají jednání například
s Čínou, Indií, nebo také ASEANem.
Cílem opatření je sjednocení roztříštěného evropského vzdušného prostoru, jenž díky své neefektivnosti přináší dle odhadů roční náklady ve výši 5 mld. €
a až 50 mil. tun emisí CO2. Cílem je tedy dokončit již

zmíněný projekt jednotného evropského nebe nebo
např. monitoring vytíženosti jednotlivých letišť.
Pro zachování náročných standardů EU, zejména
v oblasti práv cestujících, bezpečnosti a ochrany životního prostředí, plánuje Komise revizi regulačních
opatření, snížení nákladů plynoucích z bezpečnostních kontrol a požadavků či snížení emisí z letecké dopravy.
Jako hlavní cíle pokroku v inovacích uvádí Komise co největší využití potenciálu bezpilotních letounů
a také projekt výzkumu uspořádání letového provozu
jednotného evropského nebe (SESAR).
Reakce zainteresovaných hráčů a odborníků jsou
převážně pozitivní, objevují se nicméně rovněž některé výhrady. Mezinárodní asociace pro leteckou dopravu (IATA) poukazuje na to, že balík přináší oslabení
regulace v oblasti letištních poplatků, díky čemuž by
mohlo dojít k jejich ještě většímu nárůstu a tak i vlivu na koncovou cenu dopravy pro zákazníky. Asociace
evropských aerolinek pak Komisi kritizuje za to, že balík neobsahuje dostatek konkrétních opatření.

Další vývoj
Leteckým balíkem se bude zabývat zasedání Evropské
rady uspořádané ve dnech 20−21. 1. 2016 lucemburským předsednictvím. Na základě jeho výsledků pak
Komise zváží další kroky, kterými bude balík implementován.

Informační společnost
Rada a EP se dohodly na pravidlech
pro bezpečnější online prostředí v EU
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti
sítí a informací v Unii (KOM(2013)48)
Lucemburské předsednictví Rady 7. 12. 2015 dosáhlo neformální dohody s EP na společných pravidlech pro posílení kybernetické bezpečnosti v EU.
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Kontext
Strategie kybernetické bezpečnosti EU je strategií EU
pro předcházení a vypořádání se s narušením a útoky
zasahujícími informační systémy v EU. Návrh byl zveřejněn ve 2 částech 7. 2. 2013. První část tvoří sdělení
Komise a vysoké představitelky Unie pro zahraniční
věci a bezpečnostní politiku, v němž je strategie kybernetické bezpečnosti EU vymezena. Druhou částí je
pak návrh směrnice o bezpečnosti sítí a informací.
Dnešní informační systémy mohou být závažným
způsobem zasaženy bezpečnostními incidenty, jako
jsou technická selhání a viry. Řada podniků i orgánů
veřejné správy v celé EU spoléhá při poskytování svých
základních služeb na digitální sítě a infrastrukturu.
Bezpečnostní incidenty ovšem rovněž oslabují důvěru
spotřebitelů v elektronické platební systémy a informační sítě.

Obsah a sporné body
Návrh směrnice uvádí klíčová odvětví, v nichž působí provozovatelé základních služeb: energetika,
doprava, finance nebo zdravotnictví. Členské státy na základě jasných kritérií, která jsou v návrhu
směrnice stanoveny, mají v rámci těchto odvětví
určit provozovatele poskytující základní služby. Na
tyto provozovatele se budou vztahovat přísnější požadavky a dohled než na poskytovatele digitálních
služeb.
V návrhu směrnice jsou stanoveny povinnosti, které
by měly v oblasti kybernetické bezpečnosti plnit provozovatelé základních služeb a poskytovatelé digitálních služeb. Tyto subjekty mají být povinny přijímat
opatření pro řízení kybernetických rizik. Navrhovanou směrnicí by byla ve všech členských státech zavedena minimální úroveň zabezpečení digitálních technologií, sítí a služeb. Podle návrhu by rovněž měla být
určitým podnikům a organizacím uložena povinnost
oznamovat závažné kybernetické incidenty. Jednalo
by se mimo jiné o internetové vyhledávače, poskytovatele služeb cloud computing, sociální sítě, orgány
veřejné správy, platformy plateb online jako PayPal
a přední internetové obchody, jako je např. Amazon.
Poskytovatelé digitálních služeb jsou obvykle činní
v mnoha členských státech. Aby bylo zajištěno, že se
s nimi bude v celé EU zacházet podobným způsobem,
mají se pravidla vztahovat na všechny provozovatele
těchto služeb s výjimkou malých podniků.
Každá země EU má být povinna určit 1 nebo více
vnitrostátních orgánů a stanovit strategii pro řešení
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kybernetických otázek. Státy rovněž mají posílit svou
spolupráci v oblasti kybernetické bezpečnosti. Má být
vytvořena skupina pro spolupráci na úrovni EU, jejímž úkolem bude podporovat strategickou spolupráci
a výměnu osvědčených postupů mezi členskými státy.
V zájmu podpory operační spolupráce má být vytvořena síť vnitrostátních skupin pro reakci na incidenty
v oblasti počítačové bezpečnosti.

Další vývoj
Na úrovni Rady dohodu potvrdily 18. 12. 2015 členské
státy. Pro dokončení celého postupu je nutné, aby text
formálně přijala Rada i EP. Členské státy budou mít
na přijetí potřebných vnitrostátních ustanovení lhůtu
21 měsíců od vstupu směrnice v platnost. Po uplynutí
této lhůty budou mít dalších 6 měsíců na to, aby určily
provozovatele základních služeb.

Komise navrhla nová společná pravidla
pro elektronické smlouvy
Proposal for a directive of the European Parliament
and of the Council on certain aspects concerning contracts for the supply of digital content (COM(2015)634)
Proposal for a directive of the European Parliament
and of the Council on certain aspects concerning
contracts for the online and other distance sales of
goods (COM(2015)635)
Komise 9. 12. 2015 představila návrhy 2 směrnic,
které mají za účel zvýšit ochranu spotřebitelů, kteří
nakupují online v jiné zemi EU jak zboží, tak digitální obsah, a pomoci firmám rozšířit internetový
prodej. Jedná se o další z kroků k naplnění strategie
pro jednotný digitální trh.

Kontext
Nová pravidla týkající se elektronických smluv jsou
první legislativní návrhy předkládané v rámci strategie
pro jednotný digitální trh. Celkem bude do konce roku
2016 představeno 16 iniciativ (více v příspěvku „Jak si
Komise představuje jednotný digitální trh?“, Monitoring květen 2015). Ve většině členských států není tato
oblast nijak legislativně upravena. První ze schválených směrnic se týká poskytování digitálního obsahu
(jako je např. streaming hudby) a druhá prodeje zboží po internetu (např. nákupu oblečení online). Navrhované akty by měly přispět k odstranění hlavních
překážek pro přeshraniční elektronické obchodování
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v EU, tj. roztříštěnosti spotřebitelského smluvního
práva, z toho plynoucích vysokých nákladů pro firmy
(zejména MSP) a nedůvěry spotřebitelů k nakupování
po internetu z jiné země.
Elektronický obchod roste, ale firmy ani spotřebitelé stále nevyužívají jeho potenciálu v plném rozsahu.
Pouze 12 % obchodníků v EU umožňuje internetový
nákup zákazníkům z jiných zemí EU, zatímco ve své
zemi jich tuto službu nabízí trojnásobek (37 %). Po internetu z jiné země EU nakupuje pouze 15 % zákazníků, ale ve vlastní zemi také zhruba trojnásobek (44 %).
V případě ČR pouze 11 % obchodníků prodává zboží
online do zahraničí oproti dvojnásobku na domácím
trhu. I v oblasti přeshraničního nákupu zboží online
ze strany spotřebitelů jsou Češi pod průměrem EU
(pouze 7 %).
V roce 2014 dosáhl podíl elektronického obchodu
na celkovém maloobchodním prodeji 7,2 %. Po odstranění překážek podle odhadů má zahájit prodej zákazníkům v jiných členských státech více než 122 tis.
firem v EU a celkový počet zákazníků nakupujících po
internetu z jiných zemí EU může dosáhnout až 70 mil.
Komise od návrhů očekává, že se otevřou nové trhy,
zostří konkurence a podnítí hospodářský růst. Díky
nižším maloobchodním cenám by spotřeba v celé EU
mohla vzrůst o 18 mld. € a HDP EU by se mohlo zvýšit
o 4 mld. €.

Obsah a sporné body
Společnostem by měla nová opatření umožnit působit za hranicemi s menšími náklady díky sjednoceným
unijním pravidlům. Spotřebitelé mají být lépe chráněni a získat širší výběr produktů za konkurenceschopnější ceny:
– Obrácení důkazního břemene: Podle navrhovaných
pravidel by měl spotřebitel po celou dobu 2leté záruky právo požadovat nápravu, aniž by vadu v okamžiku dodání musel doložit. Nyní pokud zákazník
zjistí vadu výrobku, který zakoupil před více než
půl rokem, a žádá po prodejci jeho opravu či výměnu, může být požádán, aby prokázal existenci této
vady již v okamžiku dodání.
– Jasná a konkrétní práva pro digitální obsah: V současnosti zákazník, který si např. stáhne poškozenou hru, může být odškodněn pouze slevou na jiné
hry, které si případně stáhne v budoucnosti. Podle
navrhované směrnice mají získat spotřebitelé právo
na vyřešení takového problému a v případě, že to
není možné či oprava nebyla uspokojivá, také právo
na slevu či odstoupení od smlouvy a na vrácení celé
částky.

Poskytování digitálního obsahu a internetový prodej po celé EU se má zjednodušit díky jednotnému
souboru smluvních pravidel:
– Právní jistota a prostředí příznivé pro podnikání:
Společnosti dnes musí vynaložit náklady navíc,
chtějí-li vyhovět smluvnímu právu členských států,
v nichž prodávají. Nová pravidla by měla odstranit
tuto roztříštěnost a prodejci by tak měli moci poskytovat digitální obsah a prodávat zboží a služby
po internetu v celé EU na základě totožného souboru klíčových pravidel smluvního práva.
– Úspory nákladů pro společnosti: Společnostem
vznikají dle odhadů jednorázové náklady ve výši
9 tis. € na přizpůsobení se smluvnímu právu každého členského státu, kde chtějí začít prodávat. Díky
novým pravidlům platným v celé EU by společnost
mohla ušetřit až 243 tis. €.
Někteří poslanci EP však upozorňují na to, aby
sjednocení pravidel napříč EU nevedlo ke snížení míry
ochrany práv spotřebitelů v některých členských státech s vyššími standardy, a tudíž k snížení jejich důvěry v přeshraniční online nakupování. Projednávání tak
bude zřejmě vyžadovat ujasnění některých navrhovaných opatření.

Další vývoj
Celkem bude v rámci strategie pro jednotný digitální
trh postupně do konce roku 2016 představeno šestnáct
iniciativ. Návrhy směrnic budou projednávat Rada s EP.

Justice a vnitro
Komise představila plán na boj
proti terorismu
Proposal for a directive of the European Parliament
and of the Council on combating terrorism and replacing Council Framework Decision 2002/475/JHA on
combating terrorism (COM(2015)625)
Komise 2. 12. 2015 představila návrh směrnice o terorismu a akční plán boje proti nedovolenému obchodování se zbraněmi.

Kontext
Aktivity Komise reagují na teroristické útoky v Paříži
z 13. 11. 2015. V listopadu 2015 Komise již představila
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v rámci Agendy pro evropskou bezpečnost z dubna
2015 balík opatření, který má posílit kontrolu zbraní
v EU (více v příspěvku „Je nutná důkladnější kontrola
zbraní v EU, tvrdí Komise“, Monitoring listopad 2015).
Nyní navazuje dalšími kroky.

Obsah a sporné body
Návrh směrnice se vztahuje na vymáhání trestního
práva u teroristických činů napříč EU mj. sjednocením
definicí trestních činů, mezi které patří financování
terorismu, cestování do zahraničí a výcvik za účelem
terorismu, jejich organizování a financování, propaganda terorismu na internetu apod.
Akční plán doplňuje návrhy Komise na regulaci
zbraní z listopadu 2015 a zaměřuje se na odhalování
a zabavování zbraní a výbušnin (vč. prekurzorů) určených pro trestnou činnost. Cílem je posílit vzájemnou
spolupráci mezi členskými státy na operativní úrovni
(kybernetické hlídky, národní kontaktní body odborníků v boji proti nelegálnímu obchodu se zbraněmi,
policejní a celní spolupráce na vnějších hranicích, výměna informací, spolupráce s třetími zeměmi v oblasti
nelegálního importu zbraní aj.).

Další vývoj
Návrh směrnice bude projednáván Radou a EP. Implementaci akčního plánu budou provázet půlroční zprávy Komise o pokroku určené Radě a EP.

Instituce se shodly nad pravidly
sledování údajů leteckých pasažérů
Proposal for a directive of the European Parliament
and of the Council on the use of Passenger Name Record data for the prevention, detection, investigation
and prosecution of terrorist offences and serious crime
(COM(2011)32)
Rada 4. 12. 2015 potvrdila neformální dohodu s EP
o systému sledování údajů leteckých pasažérů.
Stejně tak učinil i výbor LIBE 10. 12. 2015.

Kontext
Události z ledna 2015, kdy proběhl teroristický útok
na satirický deník Charlie Hebdo, oživily debatu
o existujícím návrhu Komise na vytvoření databáze
údajů o pasažérech leteckých společností, která by
měla systematicky shromažďovat údaje o pasažérovi,
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jako jeho kontaktní údaje, údaje o platbách, zavazadlech atd.
Komise představila návrh v lednu 2011, nicméně výbor LIBE návrh Komise v dubnu 2013 odmítnul. V reakci na nárůst rizika teroristických útoků se ovšem EP
v novém složení zavázal k dokončení legislativního
procesu návrhu této směrnice do konce roku 2015. Návrh předložený Komisí v únoru 2011 je opětovně projednáván v novém výboru LIBE.
Výbor LIBE 15. 7. 2015 přijal (poměrem 32:27) návrh
směrnice, jejímž cílem je uchovávání údajů o pasažérech leteckých společností pro účely boje proti terorismu (více v příspěvku „Výbor LIBE schválil pravidla
pro sledování údajů leteckých pasažérů“, Monitoring
červenec 2015).
Členové výboru zdůraznili v návrhu pojistky,
které mají zajistit ochranu osobních údajů. Ty mohou být shromažďovány pouze pro případ prevence, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických
trestných činů a některých typů závažné nadnárodní trestné činnosti (např. obchod s lidmi, sexuální
zneužívání dětí, obchod s drogami a zbraněmi, praní špinavých peněz, kyberkriminalita). LIBE například připojil přísnější podmínky při poskytování dat
třetím zemím či vytvoření pozice „inspektora“ na
kontrolu ochrany osobních údajů v jednotkách určených pro monitoring informací v každém členském
státu.
Projednávání návrhu doprovázely a opětovně doprovázejí diskuse o přiměřenosti a rozsahu tohoto
bezpečnostního opatření na úkor ochrany osobních
údajů. Tyto obavy zesílily v souvislosti se zrušením
směrnice o ochraně osobních údajů Soudním dvorem
EU. Tato otázka se však vyřešila uzavřením dohody
mezi Radou a EP nad směrnicí o ochraně osobních
údajů v prosinci 2015. Urychlení vyjednávání navíc
ovlivnila i další série teroristických útoků v Paříži v listopadu 2015.

Obsah a sporné body
Navrhovaná směrnice na vytvoření databáze údajů
o pasažérech leteckých společností by měla systematicky shromažďovat údaje o pasažérovi, jako
jeho kontaktní údaje, údaje o platbách, zavazadlech atd. To by umožnilo orgánům činným v trestním řízení získat přístup k informacím i o osobách,
které dříve nebyly podezřelé ze závažného trestného či teroristického činu.
Pravidla se mají vztahovat na provozovatele leteckých
společností. Na základě pozměňovacího návrhu se
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však má jednat pouze o mezinárodní lety z/do EU,
nikoliv lety uvnitř EU. Na ty budou moci členské státy
uplatnit nová pravidla fakultativně. Na rozdíl od původního návrhu se směrnice nemá povinně vztahovat
na cestovní agentury a další subjekty provozující lety.
Evidence identifikačních údajů by měla být uchována po dobu 6 měsíců a poté po dobu 4,5 let s omezeným přístupem vybraných úředníků ve formě, která
neumožní identifikovat danou osobu. Poté musí být
permanentně vymazána, pokud nerozhodnou ve výjimečných případech zvláštního trestního vyšetřování příslušné orgány jinak. Původní lhůta pro uchování kompletních soukromých údajů byla Komisí
stanovena na 30 dní, Rada EU navrhovala dokonce
2 roky.
Současně mělo být na základě návrhu EP vytvořeno jednotné kontaktní místo pro všechny členské státy
EU, které by usnadňovalo vzájemnou výměnu informací. V rámci nich má být zvolen inspektor ochrany
osobních údajů.

Další vývoj
EP má hlasovat o návrhu na začátku roku 2016. Směrnice má projít přezkumem 2 roky po transpozici do
národních právních řádů kvůli posouzení její přiměřenosti ve vztahu k ochraně osobních údajů. Na implementaci budou mít členské státy rovněž 2 roky od
okamžiku vstupu směrnice v platnost.

Komise chce vybudovat evropskou
pohraniční a pobřežní stráž
Proposal for a Council decision establishing provisional measures in the area of international protection for
the benefit of Sweden in accordance with Article 9 of
Council Decision (EU) 2015/1523 and Article 9 of Council Decision (EU) 2015/1601 establishing provisional
measures in the area of international protection for the
benefit of Italy and Greece (COM(2015)677)
Communication from the Commission to the European Parliament and the Council Progress Report on the Implementation of the hotspots in Greece (COM(2015)687)
Proposal for a Regulation of the European Parliament
and of the Council on a European travel document for
the return of illegally staying third-country nationals
(COM(2015)688)

Communication from the Commission to the European
Parliament and the Council Progress Report on the Implementation of the hotspots in Italy (COM(2015)689)
Komise 15. 12. 2015 představila soubor návrhů, které
mají vést k vybudování evropské pohraniční a pobřežní stráže, která má sloužit k ochraně vnějších
hranic schengenského prostoru, či ke kontrole
všech občanů EU na vnějších hranicích.

Kontext
Sada opatření je součástí tzv. Evropského programu
pro migraci − programu, který má prostřednictvím
krátkodobých i střednědobých opatření řešit současnou migrační krizi (více v příspěvku „Komise chce řešit migrační vlny přemístěním žadatelů o azyl napříč
EU“, Monitoring květen 2015). Vytvoření evropské pohraniční a pobřežní stráže avizoval 9. 9. 2015 předseda
Komise Jean-Claude Juncker v projevu o stavu Unie
(více v příspěvku „Stav Unie podle předsedy Komise:
Prioritou je uprchlická krize“, Monitoring září 2015).
Podle nejnovějších dat z 10. 12. 2015 se v 3. čtvrtině roku
2015 registrovalo poprvé v EU více než 410 tis. žadatelů o azyl. To je dvojnásobek oproti 2. čtvrtině tohoto
roku. Třetinu představují Syřané.
Ministři členských států v listopadu 2015 vyzvali
Komisi k předložení návrhu na systematické kontroly všech osob na vnějších hranicích EU (více v příspěvku „Pokračování migrační krize: 3 mld. € pro
Turecko a větší kontrola schengenských hranic“, Monitoring listopad 2015). Podporu tohoto opatření vyjádřila i většina poslanců EP. Kritici návrhu se obávají rozšíření kompetencí EU na úkor členských států,
které mají v pravomoci ochranu svých vlastních hranic
a upřednostňují větší důraz kladený na implementaci
stávajících pravidel.

Obsah a sporné body
Komise navrhuje zavedení povinných kontrol
při vstupu do i z EU včetně systematické kontroly občanů EU prostřednictvím databází Interpolu
a Schengenského informačního systému. V případě pochybností o pravosti cestovního dokladu mají
mít hraniční strážníci povinnost ověřit i biometrické údaje. Výjimka z povinných kontrol může nastat
v případě výrazného ohrožení plynulosti provozu.
Dopady se mají projevit v revizi Schengenského
hraničního kodexu.
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Evropská pohraniční a pobřežní stráž se má spojit
s agenturou Frontex, která má na starosti správu vnějších hranic a má být přebudována na Agenturu pro
evropskou pohraniční a pobřežní stráž. Stráž by měla
mít k dispozici vlastní odborníky (1,5 tis. expertů v záloze připravených k nasazení do 3 dnů) a nově i vlastní
vybavení. Počet zaměstnanců by měl být oproti agentuře Frontex zdvojnásoben, do roku 2020 má dosáhnout 1 tis. stálých zaměstnanců.
Agentura by měla monitorovat kapacity členských
států na provádění operací a případně požadovat
nápravu. Jednotky evropské pohraniční a pobřežní stráže by měly být nasazeny v okamžiku, kdy
daný členský stát nebude schopen či ochoten řešit
nedostatky na hranicích a situace bude vyžadovat
společné operace. Agentura tak má získat právo zasáhnout i v případě, že stát o její pomoc nepožádá.
Agentura má získat mandát pro realizaci operací se zeměmi mimo EU a podílet se na navracení neúspěšných
žadatelů o azyl do země původu. K urychlení tohoto
procesu má napomoci standardizovaný unijní cestovní doklad pro návrat cizinců.
Komise vydala téhož dne zprávy o pokroku v řešení
migrační krize v jednotlivých členských i nečlenských
státech EU. Současně navrhla osvobodit Švédsko z povinnosti zapojení do relokačního mechanismu uprchlíků napříč EU z důvodu jeho velkého přetížení z důvodu nárůstu žadatelů o azyl (za rok o 60 %).

Další vývoj
O jednotlivých návrzích bude rozhodovat buďto společně Rada a EP (jednotný doklad pro navracení neúspěšných žadatelů o azyl) či Rada samostatně (např.
výjimka pro Švédsko).

EU se po 4 letech přiblížila reformě
ochrany osobních dat
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů příslušnými orgány za účelem
prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných
činů nebo výkonu trestů a o volném pohybu těchto údajů (KOM(2012)10)
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osob-
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ních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné
nařízení o ochraně údajů) (KOM(2012)11)
Zástupci Rady a EP 15. 12. 2015 uzavřeli politickou
dohodu o podobě reformy ochrany osobních dat
EU, a to jak v oblasti digitální trhu, tak v případě
trestních věcí. Kompromis potvrdil (návrh nařízení
poměrem 48:4:4, návrh směrnice poměrem 53:2:1)
výbor LIBE na zasedání 17. 12. 2015. O den později
tak učinil i Coreper.

Kontext
V lednu 2012 Komise představila komplexní reformu
pravidel na ochranu osobních údajů v EU. Cílem Komise je posílit právo na soukromí na internetu, posílit
důvěru spotřebitelů v online služby, a tím stimulovat
digitální ekonomiku v EU.
Konkrétně se jedná se o dva legislativní návrhy: nařízení č. 11/2012, které stanoví obecný rámec unijní
ochrany údajů, a směrnici č. 10/2012 o ochraně osobních údajů zpracovávaných pro účely prevence, vyšetřování, odhalování nebo stíhání trestných činů a související soudní činnosti.
Oba návrhy v březnu 2014 získaly podporu EP. Rada
nejdříve dosáhla dohody ve třech klíčových aspektech
návrhu nařízení: o pravidlech upravujících převod
dat do nečlenských zemí EU a na územní působnosti;
o pravidlech upravujících zpracování údajů ze strany
podniků a vlád a pravidlech umožňujících větší flexibilitu při nakládání s osobními údaji.
Po 3 letech jednání uzavřely členské státy kompromis o podobě nařízení a 15. 6. 2015 přijaly v Radě
obecný přístup k návrhu nařízení na regulaci
ochrany osobních údajů v souvislosti s jednotným
digitálním trhem.
První jednání trialogu proběhla 24. 6. 2015 s cílem dokončit meziinstitucionální jednání do konce roku 2015.
Lucemburské předsednictví si dalo rovněž za úkol
paralelně pokročit směrem k uzavření politické dohody Rady do října 2015 v otázce směrnice o ochraně
osobních dat v oblasti vymáhání práva (více v příspěvku „Členské státy se dohodly na reformě ochrany osobních údajů v EU“, Monitoring červen 2015). Rada 9. 10.
2015 přijala vyjednávací pozici pro jednání (více v příspěvku „Rada našla shodu na ochraně osobních údajů
v trestních věcech“, Monitoring říjen 2015).

prosinec 2015

Obsah a sporné body
Cílem obecné regulace ochrany dat je (1) posílit standardy ochrany dat a možnosti občanů je zpětně kontrolovat a (2) posílením důvěry využít obchodního
potenciálu digitálního trhu. Nové normy v souvislosti s obecným návrhem o ochraně dat by měly přinést následující:
– Zjednodušení administrativy
Má vzniknout jediný soubor předpisů o ochraně
údajů platný v celé EU. Nadbytečné administrativní
požadavky, jako je oznamovací povinnost podniků,
mají být odstraněny. Zavádí se mechanismus „One-stop-shop“ pro nadnárodní podniky, které budou
moci jednat jen s 1 dozorovým orgánem (ne s 28).
– Zvýšení odpovědnosti a transparentnosti
Cílem je zvýšení odpovědnosti zpracovatelů osobních údajů (místo současné povinnosti podniků
oznamovat všechny činnosti týkající se ochrany
údajů orgánům dozoru, což jsou nadbytečné administrativní úkony a náklady pro podniky dle Komise
ve výši 130 mld. € ročně). Dalším cílem je zvýšení transparentnosti s nakládání s osobními údaji.
Případy narušení ochrany údajů mají být povinně oznámeny vnitrostátnímu orgánu dozoru nejpozději do 72 hodin, v závažných případech okamžitě. V každém státě má být 1 vnitrostátní úřad
pro ochranu údajů. Organizace s hlavním sídlem
v dané zemi může s tímto úřadem spolupracovat.
Lidé se budou moci obracet na tento úřad ve své
zemi i tehdy, budou-li jejich údaje zpracovávány
podnikem se sídlem mimo EU. EP rovněž vyjednal i podmínku zřetelného informování o politice
ochrany osobních údajů v dané společnosti při komunikaci s klienty využívajícími její služby.
– Silnější ochrana osobních údajů
Společnosti mají být povinny získat „výslovný“
souhlas uživatele s každým zpracováním osobních
údajů, včetně přesného popisu, za jakým účelem
budou zpracovávány. Doposud byl často využíván
princip tzv. předpokládaného souhlasu. EP se nepodařilo prosadit, aby u dětí do 13 let museli rodiče
udělovat souhlas s používáním sociálních médií,
jako je Facebook nebo Instragram. Nastavení věkového limitu bude probíhat individuálně v jednotlivých členských státech EU v rozmezí 13−16 let.
Přenos vlastních údajů od jednoho poskytovatele
služeb k jinému má být jednodušší, což má současně
zlepšit konkurenci mezi poskytovateli.
Zavádí se „právo být zapomenut“. V případě neexistence legitimních důvodů pro uchování údajů on-line

má být možné údaje vymazat (např. z různých sociálních sítí; otázkou je ale proveditelnost tohoto opatření
v případě sdílení údajů třetími stranami, kdy je prakticky nemožné vysledovat další šíření údajů).
Předpisy EU mají být použitelné i pro zahraniční
podniky, které působí na trhu EU a nabízejí své služby
občanům EU.
MSP mají být vyňaty z povinnosti jmenovat inspektora ochrany údajů, pokud zpracování dat není jejich
hlavním předmětem činnosti. Tato povinnost se týká
veřejných orgánů a společností, které mohou rizikově
nakládat s osobními údaji.
Nezávislé vnitrostátní úřady pro ochranu údajů
mají být posíleny. Na základě kompromisu EP a Rady
budou moci ukládat pokuty za porušení předpisů od
10 do 20 mil. € nebo sankci ve výši 2−4 % celkového
ročního obratu podniku.
Odděleně mohou být posuzovány údaje související
s veřejným zájmem (vědecký výzkum, historická a statistická data).
Obecné zásady ochrany údajů mají být aplikovány také na policejní a soudní spolupráci v trestních
věcech. Předpisy mají být použitelné na vnitrostátní
i přeshraniční předávání údajů.
Návrh směrnice je zaměřen na ochranu osobních
údajů zpracovávaných za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů nebo za účelem ochrany před hrozbami pro
veřejnou bezpečnost a jejich předcházení. Působnost
má být tedy nově věcně rozšířena i na trestní jednání
proti veřejné bezpečnosti.
Cílem směrnice je vedle posílení ochrany osobních
údajů rovněž zjednodušení výměny informací mezi
jednotlivými orgány činnými v trestném řízení v členských státech EU. Novinkou je zahrnutí vnitrostátní
úrovně ochrany osobních údajů, která má nyní rovněž
spadat pod unijní směrnici.

Další vývoj
Plénum EP bude o návrzích hlasovat v březnu nebo
dubnu 2016. Členské státy budou mít 2letou transpoziční lhůtu po vstupu směrnice v platnost. Účinnost
nařízení rovněž nabude po 2 letech.
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Vnitřní trh
Rada potvrdila dohodu
o zvýšení důvěryhodnosti indexů
na finančním trhu
Nařízení Evropského parlamentu a Rady o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách
(KOM(2013)641)
Coreper 9. 12. 2015 schválil kompromis dohodnutý s EP ohledně nových pravidel, která mají zajistit
větší přesnost a integritu referenčních hodnot používaných ve finančních nástrojích.

Kontext
Případy manipulace s referenčními úrokovými sazbami (např. Libor a Euribor, ale i ropa Brent, plyn či
směnné kurzy) poukázaly na význam referenčních
ukazatelů a na jejich slabá místa. Na přesnosti referenčních hodnot totiž závisí nastavení ceny mnoha
finančních nástrojů a smluv (dluhopisy, akcie, futures
nebo swapy; hypotéky nebo spotřebitelské smlouvy).
Pochybnosti nad věrohodností indexů a sazeb, které
jsou používány jako referenční hodnoty, mohou podlomit důvěru trhu, způsobit ztráty spotřebitelům a investorům a narušit fungování reálné ekonomiky. Referenční hodnoty jsou náchylnější k manipulaci, kde při
jejich stanovování existuje střet zájmů.
Legislativní návrh předložila Komise v září 2013 s cílem vyjasnit otázku odpovědnosti a dohledu příslušných orgánů. Dosud se jednalo o doménu trhu. Návrhy nových pravidel doplňují texty schválené Radou
a EP v červnu a září 2013, podle nichž bude manipulace
s benchmarky trestným činem zneužívání trhu sankcionovaným správními pokutami.
Oblast působnosti nařízení je široká, přičemž referenční hodnoty s kritickým významem (reference
u finančních nástrojů nebo finančních smluv nebo
ke stanovení výkonnosti investičních fondů o celkové
hodnotě nejméně 500 mld. €) mají podléhat přísnějším pravidlům, mezi něž patří i pravomoc příslušného
orgánu dodávání vstupních údajů nařídit. Návrh nařízení se nemá vztahovat na referenční hodnoty stanovené centrálními bankami a za určitých okolností
ústředními protistranami a veřejnými orgány.
Referenční hodnoty mají podléhat požadavkům
přiměřeným jejich dosahu a povaze (existují 3 kate-
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gorie referenčních hodnot od kritických až po nevýznamné), přičemž současně budou muset dodržovat
základní soubor minimálních požadavků v souladu
s mezinárodně dohodnutými zásadami Mezinárodní
organizace komisí pro cenné papíry (IOSCO).

Obsah a sporné body
Návrh nařízení má zavést právně závazný kodex chování pro dodavatele vstupních údajů, který vyžaduje
používání důkladných metodik a dostatečných a spolehlivých údajů. Tam, kde je to možné, se mají jako
vstupní údaje používat údaje o skutečných transakcích, nicméně nejsou-li údaje o transakcích dostačující, lze používat i údaje jiné. Návrh nařízení si klade
tyto cíle:
– Zlepšit správu a kontrolu v procesu stanovování referenčních hodnot, zejména s cílem zajistit, aby se
jejich administrátoři nenacházeli ve střetu zájmů,
nebo jej alespoň náležitě řídili;
– Zlepšit kvalitu vstupních údajů a metodik, které
administrátoři referenčních hodnot používají;
– Zajistit, aby dodavatelé vstupních údajů i údaje,
které poskytují, podléhali náležitým kontrolám,
zejména z hlediska předcházení střetu zájmů;
– Chránit spotřebitele a investory prostřednictvím větší transparentnosti, přiměřených práv na nápravu.
Administrátoři referenčních hodnot by měly být
povinni požádat o povolení a podléhat dohledu ze
strany příslušného orgánu země, v níž se nacházejí.
Jestliže určitý administrátor požadavkům stanoveným
v nařízení nevyhoví, měl by mu příslušný orgán povolení odebrat nebo pozastavit jeho platnost. Administrátoři mají mít povinnost zavést náležité mechanismy
řízení a kontroly, které zabrání vzniku střetu zájmů.
Dohled příslušných orgánů členských států nad
administrátory referenčních hodnot má koordinovat
Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA). Ten
má být také součástí kolegií národních orgánů dohledu, jež mají být vytvořena, aby přijímala klíčová rozhodnutí týkající se referenčních hodnot s kritickým
významem.

Další vývoj
Návrh nařízení bude nyní předložen EP k hlasování
v prvním čtení a Radě ke konečnému přijetí.

prosinec 2015

Životní prostředí
Komise představila nový balík návrhů
na znovuvyužití odpadů
Closing the loop – An EU action plan for the Circular
Economy (COM(2015)614/2)
Proposal for a directive of the European parliament
and of the Council amending Directive 2008/98/EC on
waste (COM(2015)595)
Proposal for a directive of the European parliament
and of the Council amending Directive 94/62/EC on
packaging and packaging waste (COM(2015)596)
Proposal for a directive of the European parliament
and of the Council amending Directive 1999/31/EC on
the landfill of waste (COM(2015)594)
Proposal for a directive of the European parliament
and of the Council amending Directives 2000/53/EC
on end-of-life vehicles, 2006/66/EC on batteries and
accumulators and waste batteries and accumulators,
and 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (COM(2015) 593)
Komise 2. 12. 2015 přijala nový balík, který má stimulovat stimulovat přechod k oběhovému hospodářství v EU.

Kontext
V prosinci 2014 se Komise rozhodla stáhnout dosud
neschválený legislativní návrh týkající se odpadů
a zavázala se k přípravě nového balíku, který se bude
týkat celého hospodářského cyklu, nejen cílů v oblasti omezování odpadů. Nově navržený komplexní
balík opatření představuje soubor konkrétních a rozsáhlých opatření, která budou předložena během
funkčního období této Komise. Balík tvoří revidované návrhy právních předpisů (o obalech a obalových
odpadech, o skládkování odpadů, o odpadech, o vozidlech s ukončenou životností, o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech
a o odpadních elektrických a elektronických zařízeních) a rovněž ucelený akční plán. Jako součást procesu vypracovávání tohoto balíku opatření uspořádala
Komise 25. 6. 2015 v Bruselu konferenci o oběhovém
hospodářství, které se zúčastnilo přibližně 700 zainteresovaných subjektů. Konference navázala na

veřejnou konzultaci. K předložení návrhu Komisi
vyzval i EP.
Principem oběhového hospodářství je to, že se
hodnota produktů a materiálů zachovává co nejdéle.
Minimalizuje se množství odpadu a využívání nových
zdrojů. Když výrobek doslouží, suroviny se z hospodářství nevyřadí, ale znovu se použijí k vytváření nové
hodnoty. Podle Komise je nutné se zdroji nakládat rozumnějším způsobem pro zajištění udržitelného růstu. Opatření by mohla dle Komise podnikům v EU přinést čisté úspory ve výši 600 mld. € ročně (8 % ročního
obratu), a zároveň snížit celkové roční emise skleníkových plynů o 2–4 %.
Navržená opatření mají přispět k „uzavření“ životního cyklu výrobků prostřednictvím větší míry
recyklace a opětovného využívání. Všechny suroviny,
výrobky a odpady mají být podle předložených plánů
v maximální míře zhodnoceny a využity, čímž by se
měly podpořit úspory energie a snížit emise skleníkových plynů. Návrhy zahrnují celý životní cyklus od výroby a spotřeby až po nakládání s odpady a trh s druhotnými surovinami. Tento přechod má být v příštích
2 letech finančně podpořen částkou 650 mil. € z programu Horizont 2020 (programu EU pro financování
výzkumu a inovací), částkou 5,5 mld. € ze strukturálních fondů pro nakládání s odpady, jakož i vnitrostátními investicemi do oběhového hospodářství.

Obsah a sporné body
V důsledku zaváděných pobídek by mělo vzniknout
více inovativních a efektivnějších způsobů výroby
a spotřeby. Balík obsahuje také odvětvová opatření
a normy kvality pro druhotné suroviny. Ke klíčovým
opatřením, která již byla přijata nebo mají být během
mandátu stávající Komise provedena, patří:
– Opatření pro omezení potravinového odpadu, mj.
prostřednictvím společné metodiky měření, lepšího označování dat a nástrojů pro dosažení globálního cíle udržitelného rozvoje snížit plýtvání potravinami do roku 2030 o polovinu,
– Vytváření norem kvality druhotných surovin za
účelem zvýšení důvěry hospodářských subjektů
v jednotný trh,
– Opatření pracovního plánu pro ekodesign na období 2015–2017, která kromě energetické účinnosti
prosazují i opravitelnost, trvanlivost a recyklovatelnost výrobků,
– Revidované nařízení o hnojivech, jež má za cíl
usnadnit uznávání organických hnojiv a hnojiv na
bázi odpadů na jednotném trhu a podpořit úlohu bioživin,
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– Strategie pro plasty v oběhovém hospodářství, která se zabývá otázkami recyklovatelnosti, biologické
rozložitelnosti, přítomnosti nebezpečných látek
v plastech a globálním cílem udržitelného rozvoje
výrazně omezit odpad znečišťující moře,
– Řada opatření pro opětovné využívání vody včetně
legislativního návrhu týkajícího se minimálních
požadavků na opětovné využití odpadních vod.
Sdělení obsahuje harmonogram pro navrhovaná
opatření a plán na vytvoření rámce pro monitorování
oběhového hospodářství. To má zahrnovat zahrnovat
ukazatele pro oblasti, jako je bezpečnost dodávek klíčových surovin, opravy a opětovné využití, produkce
odpadů, nakládání s odpady, obchod s druhotnými surovinami v EU a se třetími zeměmi a používání recyklovaných materiálů ve výrobě. Komise také vypracuje
společnou metodiku k měření objemu potravinového
odpadu a stanovení příslušných ukazatelů.
Revidovaný legislativní návrh týkající se odpadu
stanoví cíle pro omezování odpadu a dlouhodobý postup pro nakládání s odpady a jejich recyklaci. Cíle
v oblasti omezování odpadů jsou doplněny konkrétními opatřeními pro řešení praktických překážek a zohlednění rozdílné situace v jednotlivých členských
státech. K hlavním prvkům revidovaného návrhu týkajícího se odpadu patří:
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– Společný unijní cíl recyklovat 65 % komunálního
odpadu do roku 2030,
– Společný unijní cíl recyklovat 75 % obalových odpadů do roku 2030,
– Závazný cíl snížit skládkování na 10 % objemu veškerého odpadu do roku 2030,
– Zákaz skládkování odpadu, který pochází z odděleného sběru,
– Podpora ekonomických nástrojů odrazujících od
ukládání na skládky,
– Zjednodušené a zlepšené definice a harmonizované metody výpočtu míry recyklace v celé EU,
– Konkrétní opatření na podporu opětovného použití a stimulace průmyslové symbiózy (vedlejší produkt jednoho odvětví používaný jako surovina jiného odvětví),
– Ekonomická motivace pro výrobce, aby uváděli
na trh ekologičtější výrobky a aby podporovali jejich využití a recyklaci (např. u obalů, baterií, elektrických a elektronických zařízení a u vozidel).

Další vývoj
Balík byl v prosinci 2015 představen EP. Téma oběhového hospodářství chce akcentovat nizozemská vláda
během svého předsednictví v Radě EU v první polovině roku 2016.

prosinec 2015

VE ZKRATCE…

EP chce přerušit proces schvalování
GMO, dokud nebudou přijata
nová pravidla
EP 1. 12. 2015 vyzval Komisi, aby přerušila proces
autorizace kukuřice typu NK603 x T25, dokud nedojde k úpravě pravidel rozhodování o jejich použití, která jsou v současnosti projednávána mezi institucemi
EU. EP se obává schválení Komise bez stanoviska členských států a navíc má obavy z karcinogenních účinků tohoto typu kukuřice, na které upozornila Světová
zdravotnická organizace. Komise předložila návrh na
změnu pravidel v dubnu 2015 (více v příspěvku „Po
užívání GMO v EU: Výbor EP odmítl větší svobodu pro
členské státy“, Monitoring září 2015). Komise argumentuje tím, že od vstupu nařízení č. 1829/2003 v platnost nikdy nebylo v autorizačním procesu rozhodnuto
na základě stanoviska výboru komitologie, protože
ten nikdy nevydal žádné stanovisko (ani pozitivní,
ani negativní) odsouhlasené kvalifikovanou většinou
zástupců členských států EU. Komise současně vydala sdělení, ve kterém analyzuje stávající rozhodovací
proces o používání GMO.

Reforma Soudního dvoru EU: vyšší
počet soudců a sloučení 2 instancí
Rada 3. 12. 2015 přijala nařízení reformující instituci
Soudního dvoru EU v důsledku dlouhodobě narůstající přetíženosti. Soudní dvůr EU tvoří 3 orgány
– Soudní dvůr, Tribunál a Soud pro veřejnou službu.
Reforma se dotkne především nejvyšší istance, tj.
Soudního dvora, u kterého bude navýšen počet soudců v okamžiku nařízení vstupu v platnost na 12 (již
v prosinci 2015), v září 2016 bude přesunuto 7 soudců
z Tribunálu. V této instituci dojde k navýšení počtu
soudců v září 2019 o 9 soudců. Celkem se tedy kapacity Soudního dvoru EU navýší o 21 soudců. Současně
dojde ke spojení Soudního dvora a Soudu pro veřejnou
službu.

Právní regulace v EU:
meziinstitucionální dohoda přijata
Komise 15. 12. 2015 schválila meziinstitucionální dohodu v rámci iniciativy na zlepšení právní regulace EU,
kterou projednala s Radou a EP. Nyní jsou na řadě tyto
instituce, aby jí formálně schválily před jejím vstupem
v platnost. Rada tak učinila již 15. 12. 2015. Komise ji
představila v květnu 2015 s cílem posílit transparentnost a dohled nad rozhodovacím procesem v EU. Jedním z nových prvků má být vytvoření platformy REFIT
složené z odborníků z řad členských států EU, která má
Komisi asistovat při identifikaci právních norem EU,
které vyžadují zvýšení efektivity a transparentnosti.

Komise přijala nová pravidla
pro sledování letadel
Komise 16. 12. 2015 přijala jako součást výše zmíněného leteckého balíku nová pravidla pro sledování leteckého provozu. V reakci na incidenty nedávných leteckých havárií, jako je například zmizení letu MH370
Malajsijských aerolinií v roce 2014, mají tato pravidla
zlepšit přehled o pohybu evropských letadel a umožnit snadnější lokalizaci letadel nacházejících se v nouzi kdekoliv na světě. Podle této regulace budou muset
operátoři velkých letadel vybavit své stroje sledovacím
systémem. Nově vyrobené stroje budou dále muset mít
zařízení umožňující identifikovat konečné místo letu
v případě nehody. Kapacita zařízení pro zaznamenání
hovoru v kabině bude nově prodloužena z 2 na 25 hodin.

Rada odsouhlasila stanovisko
k národním limitům pro emise
znečišťujících látek
Rada 16. 12. 2015 přijala stanovisko k návrhu směrnice o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší, stanovující nové národní limity pro
období 2020–2029 a po roce 2030. Na rozdíl od současné směrnice, která stanovuje emisní limity pro 4
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znečišťující látky, oxid siřičitý, oxidy dusíku, těkavé
organické sloučeniny a amoniak, přidává návrh Rady
ještě 1 kategorii, a to jemné prachové částice. Rada
nesouhlasila se stanoviskem Komise, která navrhovala mezi znečišťující látky zařadit rovněž metan (více
v příspěvku „EP chce regulovat více i emise pocházející ze zemědělství“, Monitoring říjen 2015). Ministři rovněž navrhli zvýšit flexibilitu pravidel, které by
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mohly například umožnit vynahrazení překročení limitů v jedné kategorii zmenšením emisí v jiné, či průměrováním emisí z po sobě následujících let, tak aby
v případě příliš velkých emisí v 1 roce (způsobených
například nepřízní počasí) mohlo dojít k vyrovnání
v roce následujícím. Stanovisko Rady bude sloužit jako
podklad k jednání s EP a očekává se, že by v brzké době
mělo dojít k finální dohodě.

prosinec 2015

AKTUÁLNÍ NABÍDKA PRACOVNÍCH
PŘÍLEŽITOSTÍ A STÁŽÍ V EU
Pracovní místa
Evropská komise (COM)
Pozice: Contract agent
Místo výkonu: Všechny sídla Komise
Termín přihlášek: Bez časového limitu
Odkaz: http://ec.europa.eu/civil_service/job/index_en.html
Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž
(DG COMP)
Pozice: Chief Competition Economist
Místo výkonu: Brusel, Belgie
Termín přihlášek: 29. 1. 2016
Odkaz: http://ec.europa.eu/dgs/human-resources/
working_senior_mgt_en.htm
Překladatelské středisko (CDT)
Pozice: Secretary
Místo výkonu: Lucemburk, Lucembursko
Termín přihlášek: 8. 2. 2016
Odkaz: http://cdt.europa.eu/EN/jobs/Pages/Jobs-opportunities.aspx
Evropská agentura pro chemické látky (ECHA)
Pozice: Seconded National Experts
Místo výkonu: Helsinky, Finsko
Termín přihlášek: Bez časového limitu
Odkaz: http://echa.europa.eu/web/guest/about-us/
jobs/seconded-national-experts

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA)

Pozice: Expert on secondment for Business
Analyst
Místo výkonu: Londýn, Spojené království
Termín přihlášek: Bez časového limitu
Odkaz: http://www.ema.europa.eu/ema/
index.jsp?curl=pages/about_us/q_and_a/q_and_a_detail_000083.jsp&mid=WC0b01ac0580029403

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA)

Pozice: Expert on secondment for Project
Manager
Místo výkonu: Londýn, Spojené království
Termín přihlášek: Bez časového limitu
Odkaz: http://www.ema.europa.eu/ema/
index.jsp?curl=pages/about_us/q_and_a/q_and_a_detail_000083.jsp&mid=WC0b01ac0580029403

Stáže
České centrum Mnichov

Pozice: Stáž na rok 2016
Místo výkonu: Mnichov, Německo
Termín přihlášek: Bez časového limitu
Odkaz: http://www.czechcentres.cz/_sys_/
FileStorage/download/23/22994/nabidka-staze-v-ceskem-centru-mnichov.pdf

Evropská služba pro vnější činnost (EEAS)
Pozice: European Union Rule of Law Mission in
Kosovo (EULEX KOSOVO)
Místo výkonu: Kosovo nebo Brusel, Belgie
Termín přihlášek: 22. 1. 2016
Odkaz: http://eeas.europa.eu/csdp/opportuni-

ties/2015/eulex-kosovo/annex-1-job-descriptions-21-12-2015_en.pdf
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