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PLNĚNÍ LEGISLATIVNÍCH PRIORIT
Předloženo a odsouhlaseno
Rychlá dohoda při dodržení běžných postupů je možná
Dohoda je možná, prokážou-li všechny orgány EU silnou politickou vůli

I) Iniciativy v souvislosti s projevem o stavu Unie 20181

Politika

1

2
3
4
5
6

Evropská
komise

Popis

Prevence šíření teroristického
obsahu online2

Navrženo v září 2018; Rada
přijala svůj mandát dne 6.
prosince 2018.

Rozšíření mandátu Úřadu
evropského veřejného žalobce
na přeshraniční terorismus3

Navrženo v září 2018.

Cílená změna nařízení
o financování politických stran,
pokud jde o postup ověřování v
případě porušení pravidel ochrany
osobních údajů v souvislosti
s volbami do Evropského
parlamentu4

Navrženo v září 2018.

Posílení kapacit Evropské agentury
pro pohraniční a pobřežní stráž5

Navrženo v září 2018.

Evropské průmyslové,
technologické a výzkumné centrum
kompetencí pro kybernetickou
bezpečnost6

Navrženo v září 2018.

Evropský
parlament

Rada
Evropské
unie

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-speech_en_0.pdf. Viz také prohlášení o záměru předsedy
Junckera: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-letter-of-intent_en.pdf.
COM(2018) 640 final ze dne 12. září 2018.
COM(2018) 641 final ze dne 12. září 2018.
COM(2018) 636 final ze dne 12. září 2018.
COM(2018) 631 final ze dne 12. září 2018.
COM(2018) 630 final ze dne 12. září 2018.
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II) Priority dohodnuté ve společném prohlášení7

Politika

Evropský systém pro cestovní
informace a povolení8

Navrženo v listopadu 2016;
spolunormotvůrci dosáhli
dohody; formální přijetí
na podzim 2018.

Evropská agentura pro provozní
řízení rozsáhlých informačních
systémů v prostoru svobody,
bezpečnosti a práva9

Navrženo v červnu 2017;
spolunormotvůrci dosáhli
dohody; formální přijetí
na podzim 2018.

Posílení Schengenského
informačního systému10

Navrženo v prosinci 2016;
spolunormotvůrci dosáhli
dohody; formální přijetí
na podzim 2018.

Praní peněz a financování
terorismu11

Navrženo v červenci 2016;
formální přijetí v květnu
2018.

Systém vstupu/výstupu12

Navrženo v dubnu 2016;
formální přijetí v listopadu
2017.

Kontrola nabývání a držení zbraní13

Navrženo v listopadu 2015;
formální přijetí v květnu
2017.

Směrnice o boji proti terorismu14

Navrženo v prosinci 2015;
formální přijetí v březnu
2017.

Akt o kybernetické bezpečnosti15

Evropský informační systém
7
8
9
10

11
12
13
14
15

Evropská
komise

Popis

Evropský
parlament

Rada
Evropské
unie

Navrženo v září 2017;
spolunormotvůrci dosáhli
dohody; formální přijetí v
roce 2019.

Navrženo v lednu 2016

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/joint-declaration-eu-legislative-priorities-2018-19_en.pdf.
COM(2016) 731 final ze dne 16. listopadu 2016.
COM(2017) 352 final ze dne 29. června 2017.
COM(2016) 881 final ze dne 21. prosince 2016, COM(2016) 882 final ze dne 21. prosince 2016 a COM(2016) 883 final ze dne 21.
prosince 2016.
Směrnice (EU) 2018/841 ze dne 30. května 2018.
Nařízení (EU) 2017/2226 ze dne 30. listopadu 2017.
Směrnice (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017.
Směrnice (EU) 2017/541 ze dne 15. března 2017.
COM(2017) 477 final ze dne 13. září 2017.
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Politika
rejstříků trestů16

16
17

18
19
20

Evropská
komise

Popis

Evropský
parlament

Rada
Evropské
unie

a doplněno v červnu 2017;
závěrečná fáze třístranných
jednání.

Interoperabilita mezi informačními
systémy EU pro bezpečnost, správu
hranic a řízení migrace17

Navrženo v prosinci 2017
a pozměněno v červnu
2018; závěrečná fáze
třístranných jednání.

Přeshraniční přístup donucovacích
orgánů k elektronickým důkazům18

Navrženo v dubnu 2018;
Rada přijala mandát
k vyjednávání; je třeba, aby
Evropský parlament přijal
svůj mandát k vyjednávání a
zahájil třístranná jednání.

Přeshraniční přístup donucovacích
orgánů k finančním údajům a jejich
používání19

Navrženo v dubnu 2018;
Rada přijala mandát
k vyjednávání; je třeba, aby
spolunormotvůrci zahájili
třístranná jednání.

Posílení systému Eurodac20

Navrženo v květnu 2016; je
třeba, aby Evropský
parlament a Rada dokončily
třístranná jednání.

COM(2016) 7 final ze dne 19. ledna 2016 a COM(2017) 344 final ze dne 29. června 2017.
COM(2017) 793 final ze dne 12. prosince 2017, COM(2017) 794 final ze dne 12. prosince 2017, COM(2018) 478 final ze dne 13.
června 2018 a COM(2018) 480 final ze dne 13. června 2018.
COM(2018) 225 final ze dne 17. dubna 2018 a COM(2018) 226 final ze dne 17. dubna 2018.
COM(2018) 213 final ze dne 17. dubna 2018.
COM(2016) 272 final ze dne 4. května 2016.
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III) Další legislativní iniciativy projednávané v rámci bezpečnostní unie

Politika

21
22
23

24

Evropská
komise

Popis

Potírání podvodů a padělání
bezhotovostních platebních
prostředků21

Navrženo v září 2017;
probíhají třístranná jednání.

Omezení uvádění prekurzorů
výbušnin na trh a jejich používání22

Navrženo v dubnu 2018; je
třeba, aby Evropský
parlament a Rada přijaly své
mandáty k vyjednávání a
zahájily třístranná jednání.

Posílení bezpečnostních prvků
vnitrostátních průkazů totožnosti
a povolení k pobytu23

Navrženo v dubnu 2018;
Evropský parlament a Rada
přijaly své mandáty
k vyjednávání a je třeba, aby
zahájily třístranná jednání.

Posílení Vízového informačního
systému24

Navrženo v květnu 2018; je
třeba, aby Evropský
parlament a Rada přijaly své
mandáty k vyjednávání a
zahájily třístranná jednání.

COM(2017) 489 final ze dne 13. září 2017.
COM(2018) 209 final ze dne 17. dubna 2018.
COM(2018) 212 final ze dne 17. dubna 2018.
COM(2018) 302 final ze dne 16. května 2018.

4

Evropský
parlament

Rada
Evropské
unie

