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Příloha III: Prioritní projednávané návrhy  

Č.
o
 Položka Celý název Odkaz 

Nový impulz pro zaměstnanost, růst a investice 

1.  EFSI 2.0 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013 a (EU) 2015/1017, pokud jde o prodloužení doby trvání 

Evropského fondu pro strategické investice, jakož i zavedení technických zlepšení daného fondu 

a Evropského centra pro investiční poradenství 

COM(2016) 0597 final – 

2016/0276 (COD) 

14. 9. 2016 

2.  Balíček týkající se oběhového 

hospodářství 

 

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2000/53/ES o 

vozidlech s ukončenou životností, směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních 

bateriích a akumulátorech a směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních 

COM(2015) 0593 final – 

2015/0272 (COD) 

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 1999/31/ES o 

skládkách odpadů 

COM(2015) 0594 final – 

2015/0274 (COD) 

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o 

odpadech 

COM(2015) 0595 final – 

2015/0275 (COD) 

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 94/62/ES o 

obalech a obalových odpadech 

COM(2015) 0596 final – 

2015/0276 (COD) 

3.  Přezkum VFR v polovině období Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví 

víceletý finanční rámec na období 2014–2020 

 

COM2016) 0604 final – 

2016/0283 (APP) 

14. 9. 2016 

4.  Finanční nařízení/Omnibus Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví finanční pravidla o 

souhrnném rozpočtu Unie a mění nařízení (EU) č. 2012/2002, nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1305/2013, (EU) 

č. 1306/2013, (EU) č. 1307/2013, (EU) č. 1308/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 

223/2014, (EU) č. 283/2014, (EU) č. 652/2014 a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 

541/2014/EU 

COM(2016) 605 final -  

2016/0282 (COD) 

14. 9. 2016 

Propojený jednotný digitální trh 

5.  Přeshraniční přenositelnost on-line 

služeb poskytujících obsah v rámci 

vnitřního trhu 

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o zajištění přeshraniční přenositelnosti 

on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu 

COM(2015) 0627 final – 

2015/0284 (COD) 

9. 12. 2015 
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Č.
o
 Položka Celý název Odkaz 

6.  Digitální smlouvy Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o některých aspektech smluv o 

poskytování digitálního obsahu 

COM(2015) 0634 final – 

2015/0287 (COD) 

9. 12. 2015 

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o některých aspektech smluv o prodeji 

zboží online a jinými prostředky na dálku 

COM(2015) 0635 final/2 – 

2015/0288 (COD) 

20. 6. 2016 

7.  Reforma telekomunikací  Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se stanoví evropský kodex pro 

elektronické komunikace (přepracované znění) 

COM(2016)/ 0590 final – 

2016/0288 (COD) 

14. 9. 2016 

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o zřízení Evropského úřadu pro trh 

elektronických komunikací 

COM(2016)/ 0591 final – 

2016/0286 (COD) 

14. 9. 2016 

8.  Reforma autorského práva 

 

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o autorském právu na jednotném 

digitálním trhu 

COM(2016)/ 0593 final – 

2016/0280 (COD) 

14. 9. 2016 

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví pravidla pro výkon 

autorského práva a souvisejících práv týkajících se některých on-line přenosů vysílacích organizací 

a opakovaného vysílání televizních a rozhlasových programů 

COM(2016)/ 0594 final – 

2016/0284 (COD) 

14. 9. 2016 

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o některých povolených způsobech užití 

děl nebo jiných předmětů chráněných na základě autorského práva a práv s ním souvisejících, z nichž 

budou mít prospěch osoby nevidomé, zrakově postižené či osoby s jinými poruchami čtení, a kterou se 

mění směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících 

v informační společnosti 

COM(2016)/ 0596 final – 

2016/0278 (COD) 

14. 9. 2016 

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY týkající se přeshraniční výměny 

informací mezi Evropskou unií a třetími zeměmi kopií v přístupném formátu některých děl nebo jiných 

předmětů chráněných na základě autorského práva a práv s ním souvisejících, z nichž budou mít 

prospěch osoby nevidomé, zrakově postižené či osoby s jinými poruchami čtení 

COM(2016)/ 0595 final – 

2016/0279 (COD) 

14. 9. 2016 

9.  WiFi4EU – systém poukázek pro 

místní orgány 

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (EU) č. 

1316/2013 a (EU) č. 283/2014, pokud jde o podporu internetového připojení v místních komunitách 

COM(2016)/ 0589 final – 

2016/0287 (COD) 

14. 9. 2016 

10.  Audiovizuální mediální služby  Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2010/13/EU o 

koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování 

audiovizuálních mediálních služeb s ohledem na měnící se situaci na trhu 

COM(2016) 0287 final – 

2016/0151 (COD) 

25. 5. 2016 
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Č.
o
 Položka Celý název Odkaz 

11.  Návrh, který má zabránit 

neopodstatněnému zeměpisnému 

blokování 

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o řešení zeměpisného blokování a jiných 

forem diskriminace na vnitřním trhu kvůli státní příslušnosti, místu bydliště či místu usazení zákazníků a 

o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES 

COM(2016) 0289 final – 

2016/0152 (COD) 

25. 5. 2016 

12.  Využívání kmitočtového pásma 

470–790 MHz v Unii 

 

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o využívání kmitočtového pásma 

470-790 MHz v Unii 

COM(2016) 043 final – 

2016/027 (COD) 

2. 2. 2016 

Odolná energetická unie s progresivní politikou v oblasti změny klimatu 

13.  Systém EU pro obchodování 

s emisemi 

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 

COM(2015) 0337 final/2 – 

2015/0148 (COD)  

3. 9. 2015 

14.  Rozhodnutí o sdílení úsilí Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o závazném každoročním snižování 

emisí skleníkových plynů členskými státy v období 2021–2030 pro potřeby odolné energetické unie a za 

účelem splnění závazků podle Pařížské dohody a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 525/2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších 

informací vztahujících se ke změně klimatu 

COM(2016) 0482 final/2 – 

2016/0231 (COD) 

20. 7. 2016 

15.  Balíček opatření týkající se 

bezpečnosti dodávek zemního plynu 

 

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o opatřeních na zajištění bezpečnosti 

dodávek zemního plynu a o zrušení nařízení (EU) č. 994/2010 

COM(2016) 052 final – 

2016/030 (COD) 

16. 2. 2016 

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se zavádí mechanismus 

výměny informací o mezivládních dohodách a nezávazných nástrojích mezi členskými státy a třetími 

zeměmi v oblasti energetiky a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 994/2012/EU 

COM(2016) 053 final/2 – 

2016/031 (COD) 

2. 6. 2016 

Lepší a spravedlivější vnitřní trh a posílená průmyslová základna 

16.  Unie kapitálových trhů – 

sekuritizace 

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 

COM(2015) 0472 final/2 – 

2015/0226 (COD) 

15. 2. 2016 

17.  Unie kapitálových trhů – prospekt Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o prospektu, který má být zveřejněn při 

veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování 

COM(2015) 0583 final – 

2015/0268 (COD) 

30. 11. 2015 

18.  Vysílání pracovníků Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb 

 

COM(2016) 0128 final –  

2016/070 (COD) 
8. 3. 2016 



 

5 

 

Č.
o
 Položka Celý název Odkaz 

19.  Schvalování vozidel a dozor nad 

trhem 

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o schvalování motorových vozidel a jejich 

přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro 

tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi 

COM(2016) 031 final –  

2016/014 (COD) 

27. 1. 2016 

Hlubší a spravedlivější hospodářská a měnová unie  

20.  Evropský systém pojištění vkladů Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (EU) 806/2014 

za účelem zřízení evropského systému pojištění vkladů 

COM(2015) 0586 final/2 – 

2015/0270 (COD) 

8. 6. 2016 

21.  Program na podporu 

strukturálních reforem 

 

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o zavedení Programu na podporu 

strukturálních reforem na období 2017– 2020 a o změně nařízení (EU) č. 1303/2013 a (EU) č. 1305/2013 

COM(2015) 0701 final – 

2015/0263 (COD) 

Obchod: přiměřená a vyvážená dohoda o volném obchodu s USA 

22.  Rychlá ratifikace Komplexní 

dohody o hospodářské a obchodní 

spolupráci  

s Kanadou  

Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Komplexní dohody o hospodářské a obchodní spolupráci mezi 

Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé 

COM(2016) 0443 final – 

2016/0205 (NLE) 

5. 7. 2016 

 

Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Komplexní dohody o hospodářské a obchodní spolupráci mezi 

Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé jménem Evropské 

unie 

COM(2016) 0444 final – 

2016/0206 (NLE) 

5. 7. 2016 

Návrh ROZHODNUTÍ RADY o prozatímním provádění Komplexní dohody o hospodářské a obchodní 

spolupráci mezi Kanadou na jedné straně a Evropské unii a jejími členskými státy na straně druhé 

COM(2016) 0470 final – 

2016/0220 (NLE) 

5. 7. 2016 

23.  Nástroje na ochranu obchodu 

 

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 

1225/2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství, 

a nařízení Rady (ES) č. 597/2009 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které 

nejsou členy Evropského společenství 

COM(2013) 0192 – 

2013/0103 (COD)  

10. 4. 2013 

 

Oblast spravedlnosti a základních práv, jež jsou založeny na vzájemné důvěře 

24.  Evropský veřejný žalobce Návrh NAŘÍZENÍ RADY o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce COM(2013) 0534 final – 

2013/0255 (APP) 

17. 7. 2013 

25.  Směrnice o střelných zbraních Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice Rady 

91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní 

COM(2015) 0750 final – 

2015/0269 (COD) 

18. 11. 2015 
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Č.
o
 Položka Celý název Odkaz 

26.  Směrnice o boji proti terorismu Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o boji proti terorismu, kterou se 

nahrazuje rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu 

COM(2015) 0625 final – 

2015/0281 (COD)  

2. 12. 2015 

27.  Evropský informační systém 

rejstříků trestů (ECRIS) 

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění Rámcové rozhodnutí 

Rady 2009/315/SVV, pokud jde o výměnu informací o státních příslušnících třetích zemí a o Evropský 

informační systém rejstříků trestů (ECRIS), a nahrazuje rozhodnutí Rady 2009/316/SVV 

COM(2016) 07 final – 

2016/02 (COD)  

19. 1. 2016 

28.  Vstup a výstup (systém 

inteligentních hranic)  

 

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se zřizuje systém 

vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu a údajů o odepření vstupu, pokud jde o 

státní příslušníky třetích zemí překračující vnější hranice členských států Evropské unie, kterým se 

stanoví podmínky přístupu do systému EES pro účely vymáhání práva a kterým se mění nařízení (ES) č. 

767/2008 a nařízení (EU) č. 1077/2011 

COM(2016) 0194 final – 

2016/0106 (COD) 

6. 4. 2016 

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (EU) 2016/399, 

pokud jde o používání systému vstupu/výstupu (EES) 

COM(2016) 0196 final – 

2016/0105 (COD) 

6. 4. 2016 

Na cestě k nové migrační politice 

29.  Reforma společného evropského 

azylového systému 

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, 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 (přepracované 

znění) 

COM(2016) 0270 final/2 – 

2016/0133 (COD) 

4. 5. 2016 

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Agentuře Evropské unie pro azyl a o 

zrušení nařízení (EU) č. 439/2010 

COM/2016/ 0271 final – 

2016/0131 (COD) 

4. 5. 2016 

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o zřízení systému Eurodac pro 

porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování [nařízení (ES) č. 604/2013, 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], za účelem identifikace neoprávněně pobývajícího státního příslušníka třetí země nebo osoby bez 

státní příslušnosti a o žádostech orgánů pro vymáhání práva členských států a Europolu o porovnání 

údajů s údaji systému Eurodac pro účely vymáhání práva (přepracované znění) 

COM(2016) 0272 final/2 – 

2016/0132 (COD) 

4. 5. 2016 

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se stanoví normy pro přijímání 

žadatelů o mezinárodní ochranu (přepracované znění) 

COM(2016) 0465 final/2 – 

2016/0222 (COD) 

15. 9. 2015 
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Č.
o
 Položka Celý název Odkaz 

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o normách, které musí splňovat státní 

příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní ochrany, o 

jednotném statusu pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na doplňkovou ochranu, a o obsahu 

poskytnuté ochrany a o změně směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním 

postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty 

COM(2016) 0466 final – 

2016/0223 (COD) 

13. 7. 2016 

 

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o zavedení společného postupu pro 

mezinárodní ochranu v Unii a o zrušení směrnice 2013/32/EU 

COM(2016) 0467 final – 

2016/0224 (COD) 

13. 7. 2016 

 

30.  Nový rámec pro znovuusídlení  Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o vytvoření rámce Unie pro znovuusídlení 

a o změně nařízení (EU) č. 516/2014 Evropského parlamentu a Rady 

COM(2016)/ 0468 final – 

2016/0225 (COD) 

13. 7. 2016 

31.  Krizový relokační mechanismus 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 

COM(2015) 0450 final – 

2015/0208 (COD) 

9. 9. 2015 

32.  Seznam bezpečných zemí původu 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 

COM(2015) 0452 final – 

2015/0211 (COD) 

9. 9. 2015 

33.  Schengenský hraniční kodex/  

kontroly na vnějších hranicích 

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení č. 562/2006 

(ES), pokud jde o posílení kontrol na vnějších hranicích na základě příslušných databází 

COM(2015) 0670 final – 

2015/0307 (COD) 

15. 12. 2015 

 

 

 

Silnější celosvětový aktér 

34.  Budování kapacit na podporu 

bezpečnosti a rozvoje ve třetích 

zemích 

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 230/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje nástroj přispívající ke 

stabilitě a míru 

COM(2016)0447 final/2 – 

2016/0207 (COD) 

5. 7. 2016 

35.  Plán vnějších investic 

 

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském fondu pro udržitelný 

rozvoj (EFSD) a o zřízení záruky EFSD a záručního fondu EFSD 

COM(2016) 0586 final – 

2016/0281 (COD)  

14. 9. 2016 
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Č.
o
 Položka Celý název Odkaz 

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění rozhodnutí č. 

466/2014/EU, kterým se poskytuje záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních 

operací na podporu investičních projektů mimo Unii 

COM(2016) 0583 final – 

2016/0275 (COD) 

14. 9. 2016 

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES, Euratom) 

č. 480/2009, kterým se zřizuje Záruční fond pro vnější vztahy 

COM(2016)S 0582 final – 

2016/0274 (COD) 

14. 9. 2016 

 


