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I. Legislativní zprávy výboru IMCO

V průběhu 8. volebního období přijal výbor IMCO legislativní zprávy k řadě legislativních 
návrhů předložených Komisí. 

1. Vnitřní trh

V oblasti vnitřního trhu přijaly Evropský parlament a Rada v období 2014 až 2019 tato 
legislativní opatření1:

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 661/2009 o požadavcích pro schvalování 
typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a 
samostatných technických celků určených pro tato vozidla („obecné nařízení o 
bezpečnosti vozidel“)2

Toto nařízení stanoví požadavky pro schvalování typu vozidel a systémů, 
konstrukčních částí a samostatných technických celků navržených a vyrobených 
pro vozidla z hlediska jejich obecné bezpečnosti a ochrany cestujících ve vozidle 
a nechráněných účastníků silničního provozu. Další informace naleznete zde.

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/519 ze dne 19. března 2019, 
kterým se mění nařízení (EU) č. 167/2013 o schvalování zemědělských a lesnických 
vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly

Nařízení (EU) 2019/519 platí pro zemědělská a 
lesnická vozidla a stanoví správní a technické 
požadavky pro schvalování typu veškerých 
nových vozidel, systémů, konstrukčních částí a 
samostatných technických celků. Další 
informace naleznete zde.

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/515 o vzájemném uznávání zboží 
uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě

Nařízení 2018/515 stanoví pravidla a postupy týkající se uplatňování 
zásady vzájemného uznávání členskými státy v jednotlivých 
případech ve vztahu ke zboží, na které se vztahuje článek 34 Smlouvy 
o fungování EU a které je uvedeno v souladu s právními předpisy na 
trh v jiném členském státě, s ohledem na článek 36 Smlouvy 
o fungování EU a judikaturu Soudního dvora Evropské unie. Další 
informace naleznete zde.

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/129 ze dne 16. ledna 2019, pokud 
jde o používání úrovně Euro 5 u schvalování typu dvoukolových nebo tříkolových 
vozidel a čtyřkolek

Nařízení (EU) 2019/129 pozměňuje nařízení (EU) č. 168/2013, které stanoví 

1 Výbor IMCO přijal zprávu o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program pro jednotný trh, 
konkurenceschopnost podniků, včetně malých a středních podniků, předloženém Komisí. Parlament přijal svůj postoj v prvním čtení dne 
12. února 2019. Tento spis  bude dále projednáván v novém volebním období („dohoda na začátku druhého čtení“). 
2 Dohodnutý spis, který čeká na schválení novým Parlamentem (tj. konečné přijetí prostřednictvím korigenda).

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0145(COD)&l=en#basicInformation
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELLAR%3Afa9b0b4b-51eb-11e9-a8ed-01aa75ed71a1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELLAR%3Afa9b0b4b-51eb-11e9-a8ed-01aa75ed71a1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELLAR%3Afa9b0b4b-51eb-11e9-a8ed-01aa75ed71a1
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0142(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0515
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0515
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0354(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/129/oj?locale=cs
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/129/oj?locale=cs
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/129/oj?locale=cs
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/IMCO-PR-628465_CS.pdf?redirect
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správní a technické požadavky pro schvalování typu veškerých nových vozidel, 
systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků. Další informace 
naleznete zde.

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/26 ze dne 8. ledna 2019, kterým 
se doplňují právní předpisy Unie v oblasti schvalování typu s ohledem na vystoupení 
Spojeného království z Unie 

Nařízení (EU) 2019/26 doplňuje stávající právní předpisy tím, že stanoví zvláštní 
ustanovení pro EU schvalování typu vozidel, systémů, konstrukčních částí a 
samostatných technických celků, k nimž schválení typu vydal schvalovací orgán 
Spojeného království, a pro jejich uvádění na trh. Další informace naleznete zde.

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/958 ze dne 28. června 2018 o 
testu přiměřenosti před přijetím nové právní úpravy povolání

Směrnice (EU) 2018/958 stanoví 
pravidla pro společný rámec pro 
provádění posouzení přiměřenosti s 
cílem odstranit nepřiměřená omezení v 
přístupu či výkonu regulovaných 
povolání. Další informace naleznete zde.

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 ze dne 30. května 2018 
o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a o dozoru nad trhem s 
nimi 

Nařízení (EU) 2018/858 zajišťuje řádné fungování vnitřního trhu tím, že zavádí 
harmonizované technické požadavky na bezpečnost a environmentální výkonnost 
motorových vozidel a jejich přípojných vozidel. Další informace naleznete zde.

 Nařízení (EU) 2018/302 ze dne 28. února 2018 o řešení neoprávněného zeměpisného 
blokování

Nařízení (EU) 2018/302 zakazuje neoprávněné zeměpisné blokování 
a další formy diskriminace založené přímo či nepřímo na státní 
příslušnosti, místě bydliště či místě usazení zákazníků. Další 
informace naleznete zde.

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, 
kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní

Směrnice (EU) 2017/853 pozměňuje směrnici Rady 91/477/EHS o 
kontrole nabývání a držení zbraní. 
Další informace naleznete zde.

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/426 ze dne 9. března 2016 o 
spotřebičích plynných paliv a o zrušení směrnice 2009/142/ES

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0065(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/26/oj?locale=cs
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/26/oj?locale=cs
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/26/oj?locale=cs
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0220(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/958/oj?locale=cs
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/958/oj?locale=cs
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0404(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A32018R0858
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A32018R0858
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A32018R0858
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0014(COD)&l=EN
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/302/oj?locale=cs
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/302/oj?locale=cs
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0152(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2017/853/oj?locale=cs
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2017/853/oj?locale=cs
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0269(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/426/oj?locale=cs
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/426/oj?locale=cs
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Nařízení (EU) 2016/426 stanoví pravidla pro uvádění 
na trh a uvádění do provozu spotřebičů plynných paliv 
(„spotřebiče“). 
Další informace naleznete zde.

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o 
osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS

Nařízení (EU) 2016/425 stanoví požadavky na návrh a výrobu osobních 
ochranných prostředků (OOP), které mají být dodávány na trh, s cílem zajistit 
ochranu zdraví a bezpečnost uživatelů a zavést pravidla pro volný pohyb OOP 
v Unii. Další informace naleznete zde.

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o 
osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS (Text 
s významem pro EHP)

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/424 ze dne 9. března 2016 o 
lanových dráhách a o zrušení směrnice 2000/9/ES (Text s významem pro EHP)

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/424 ze dne 9. března 2016 
o lanových dráhách a o zrušení směrnice 2000/9/ES

Nařízení (EU) 2016/424 stanoví pravidla pro uvádění na trh a volný pohyb dílčích 
systémů a bezpečnostních prvků pro lanové dráhy. Obsahuje rovněž pravidla pro 
navrhování a výstavbu nových lanových drah a jejich uvedení do provozu. Další 
informace naleznete zde.

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2302 ze dne 25. listopadu 2015 
o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách

Cílem směrnice (EU) 2015/2302 je přispět k řádnému fungování vnitřního trhu 
a k dosažení vysoké úrovně ochrany spotřebitele sblížením některých aspektů 
právních a správních předpisů členských států, pokud jde o smlouvy mezi 
cestujícími a obchodníky o souborných cestovních službách a spojených cestovních 
službách. Další informace naleznete zde.

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1775 ze dne 6. října 2015 
o obchodování s produkty z tuleňů

Nařízení (EU) 2015/1775 pozměňuje nařízení (ES) č. 1007/2009 o obchodování 
s produkty z tuleňů tak, aby byla zohledněna doporučení a rozhodnutí Orgánu pro 
řešení sporů Světové obchodní organizace (WTO). Další informace naleznete zde.

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla a postupy pro 
dodržování a vymáhání harmonizačních právních předpisů Unie týkajících se 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/0136(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/425/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/425/oj
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/0108(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/424/oj?locale=cs
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/424/oj?locale=cs
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/0107(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2302
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2302
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0246(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32015R1775
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0028(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=COM%3A2017%3A795%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=COM%3A2017%3A795%3AFIN
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výrobků3 

Cílem tohoto nařízení je zajistit, aby 
výrobky uváděné na trh Unie splňovaly 
požadavky harmonizačních právních 
předpisů Unie. Další informace 
naleznete zde.

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady o požadavcích na přístupnost u výrobků a 
služeb („Evropský akt přístupnosti“)4

Cílem této směrnice je zlepšit řádné 
fungování vnitřního trhu a odstranit 
překážky bránící volnému pohybu 
přístupných výrobků a služeb, a to i pro 
osoby se zdravotním postižením, a 
předejít vzniku těchto překážek. Další informace 
naleznete zde.

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro dodávání 
hnojivých výrobků s označením CE na trh4  

Cílem tohoto nařízení je zaručit 
fungování vnitřního trhu s hnojivými 
výrobky a zároveň zajistit, aby hnojivé 
výrobky s označením CE uvedené na trh 
splňovaly požadavky, které zajišťují vysokou úroveň 
ochrany zdraví lidí, zvířat a rostlin, bezpečnosti a 
ochrany životního prostředí. Další informace naleznete 
zde.

2. Jednotný digitální trh 

V oblasti jednotného digitálního trhu přijaly Evropský parlament a Rada v 8. volebním období 
tato legislativní opatření:

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře spravedlnosti a transparentnosti 
pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služeb4

Cílem tohoto nařízení je vytvořit 
spravedlivé, předvídatelné, udržitelné a 
důvěryhodné internetové podnikatelské 
prostředí v rámci vnitřního trhu. Další 
informace naleznete zde.

3 Zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie se v době vzniku tohoto dokumentu připravovalo.
4 Zveřejnění v Úř. věst. se v době vzniku tohoto dokumentu připravovalo. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=COM%3A2017%3A795%3AFIN
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0353(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0278(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0084(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0112(COD)&l=en
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 Nařízení (EU) 2018/1807 ze dne 14. listopadu 2018 o rámci pro volný tok neosobních 
údajů v Evropské unii

Cílem nařízení (EU) 2018/1807 je 
zajistit volný tok jiných než osobních 
údajů v rámci Unie tím, že stanoví 
pravidla, pokud jde o požadavky na 
lokalizaci údajů, dostupnost údajů 
příslušným orgánům a přenos údajů pro profesionální 
uživatele. Další informace naleznete zde.

 Nařízení (EU) 2018/1724 ze dne 2. října 2018, kterým se zřizuje jednotná digitální 
brána

Cílem nařízení (EU) 2018/1724 je zřídit jednotnou digitální bránu, která zajistí, 
aby občané a podniky měli snadný internetový přístup k informacím, postupům a ke 
službám asistence a řešení problémů, které potřebují pro výkon svých práv na 
vnitřním trhu. Další informace naleznete zde.

 Směrnice (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a 
mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru

Cílem směrnice (EU) 2016/2102 je 
vytvořit harmonizovaný trh pro 
přístupnost webových stránek subjektů 
veřejného sektoru. Další informace 
naleznete zde.

 Směrnice (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké 
společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii

Směrnice (EU) 2016/1148 zajišťuje vysokou společnou úroveň bezpečnosti sítí a 
informací v Unii. Další informace naleznete zde.

 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 585/2014/EU ze dne 15. května 2014 
o zavedení interoperabilní služby eCall v celé EU 

Rozhodnutí č. 585/2014/EU zajišťuje koordinované a koherentní zavedení 
interoperabilní služby eCall v celé EU, aby byla zaručena interoperabilita a 
kontinuita této služby v celé Evropě. Další informace naleznete zde.

3. Ochrana spotřebitele 

V oblasti ochrany spotřebitele přijaly Evropský parlament a Rada v 8. volebním období tyto 
návrhy předložené Komisí:

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady, pokud jde o lepší vymáhání a modernizaci 
právních předpisů EU na ochranu spotřebitele5

Tato směrnice pozměňuje směrnici Rady o nepřiměřených podmínkách ve 

5 Dohodnutý spis, který čeká na schválení novým Parlamentem (tj. konečné přijetí prostřednictvím korigenda).

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/1807/oj?locale=cs
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/1807/oj?locale=cs
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0228(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32018R1724
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32018R1724
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0086(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32016L2102
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32016L2102
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/0340(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2016/1148/oj?locale=cs
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2016/1148/oj?locale=cs
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0027(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32014D0585
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32014D0585
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0166(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex%3A31993L0013
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spotřebitelských smlouvách, směrnici o ochraně spotřebitelů při označování cen 
výrobků nabízených spotřebiteli, směrnici o nekalých obchodních praktikách vůči 
spotřebitelům a směrnici o právech spotřebitelů. Jejím cílem je zajistit lepší 
vymáhání a modernizaci právních předpisů EU na ochranu spotřebitele, zejména s 
ohledem na digitální rozvoj. Další informace naleznete zde.

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých aspektech smluv o prodeji 
zboží6

Cílem této směrnice je přispět k podpoře 
růstu vytvořením skutečného jednotného 
digitálního trhu, který je v zájmu 
spotřebitelů i podniků, a to odstraněním 
hlavních překážek, které souvisejí se 
smluvním právem a které brání přeshraničnímu 
obchodu. Další informace naleznete zde.

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých aspektech smluv o poskytování 
digitálního obsahu8

Tato směrnice stanoví určité požadavky 
týkající se smluv o poskytování 
digitálního obsahu spotřebitelům, 
zejména pravidla týkající se souladu 
digitálního obsahu se smlouvou, 
prostředků nápravy v případě nesouladu se smlouvou 
a podmínek pro uplatnění uvedených prostředků 
nápravy, jakož i změny nebo ukončení těchto smluv. 
Další informace naleznete zde.

 Nařízení (EU) 2017/2394 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro 
vymáhání dodržování právních předpisů na ochranu zájmů spotřebitelů

Nařízení (EU) 2017/2394 pozměňuje 
nařízení (ES) č. 2006/2004, které stanoví 
harmonizovaná pravidla a postupy pro 
usnadnění spolupráce mezi 
vnitrostátními orgány odpovědnými za 
vymáhání přeshraničních právních předpisů na 
ochranu spotřebitelů. Další informace naleznete zde.

4. Celní politika 

V oblasti cel přijaly Evropský parlament a Rada v 8. volebním období tyto návrhy předložené 
Komisí7:

6 Zveřejnění v Úř. věst. se v době vzniku tohoto dokumentu připravovalo. 
7 Výbor IMCO  přijal zprávy týkající se dvou dalších důležitých legislativních návrhů v oblasti cel, které předložila Komise v rámci přípravy 
příštího víceletého finančního rámce. Jedná se o:  zprávu výboru IMCO týkající se návrhu Komise ohledně nařízení, kterým se jako součást 
Fondu pro integrovanou správu hranic zřizuje nástroj pro finanční podporu vybavení pro celní kontroly (VFR), a zprávu výboru IMCO týkající 
se návrhu Komise ohledně nařízení, kterým se zavádí program „Clo“ pro spolupráci v oblasti cel (VFR). První čtení Parlamentu  skončilo  17. 
dubna 2019. V obou případech by měla být jednání dokončena (dohoda na začátku druhého čtení) společně s dalšími spisy týkajícími se 
VFR.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex%3A31993L0013
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A31998L0006
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A31998L0006
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex%3A32005L0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex%3A32005L0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0083
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0090(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0288(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0287(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32017R2394
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32017R2394
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0148(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/IMCO-PR-628634_CS.pdf?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0464_CS.pdf


DT\1185009CS.docx 9/21 PE638.713v04-00

CS

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady o dovozu kulturních statků8

Toto nařízení stanoví podmínky a postup vstupu kulturních statků na celní území 
Unie. Nevztahuje se na kulturní statky, které jsou v tranzitu přes celní území Unie. 
Další informace naleznete zde.

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/632 ze dne 17. dubna 2019, 
kterým se mění nařízení (EU) č. 952/2013 za účelem prodloužení přechodného 
používání jiných způsobů než metod elektronického zpracování dat stanovených v 
celním kodexu Unie

Nařízení (EU) 2019/632 pozměňuje nařízení (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví 
celní kodex Unie. Nařízení (EU) 2019/632 stanoví prodloužení používání jiných 
způsobů než metod elektronického zpracování dat stanovených v celním kodexu 
Unie. Další informace naleznete zde.

 Nařízení (EU) 2016/2339 ze dne 14. prosince 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 
952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, pokud jde o zboží, které dočasně 
opustilo celní území Unie námořní nebo vzdušnou cestou 

Nařízení (EU) 2016/2339 pozměňuje nařízení (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví 
celní kodex Unie, pokud jde o zboží, které dočasně opustilo celní území Unie 
námořní nebo vzdušnou cestou a vrací se na celní území. Další informace naleznete 
zde.

 Rozhodnutí Rady (EU) 2016/979 ze dne 20. května 2016 o přistoupení Chorvatska k 
Úmluvě o vzájemné pomoci a spolupráci mezi celními správami, vypracované na 
základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii

Rozhodnutí Rady (EU) 2016/979 ze dne 20. května 2016 stanoví postup ohledně 
přistoupení Chorvatska k Úmluvě o vzájemné pomoci a spolupráci mezi celními 
správami, vypracované na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii. Další 
informace naleznete zde.

 Nařízení (EU) 2015/1525 ze dne 9. září 2015, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 
515/97 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci 
s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů

Nařízení (EU) 2015/1525 pozměňuje nařízení Rady (ES) č. 515/97 o vzájemné 
pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k 
zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů. Další informace 
naleznete zde.

II. Nelegislativní zprávy (z vlastního podnětu)

 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. října 2018 o balíčku v oblasti strategie 
pro zadávání veřejných zakázek (2017/2278(INI))

 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. září 2018 o dvojí kvalitě výrobků na 
jednotném trhu (2018/2008(INI))

8 Zveřejnění v Úř. věst. se v době vzniku tohoto dokumentu připravovalo.

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0158(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32019R0632
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32019R0632
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32019R0632
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32019R0632
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0040(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/2339/oj?locale=cs
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/2339/oj?locale=cs
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/2339/oj?locale=cs
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0229(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2016/979/oj?locale=cs
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2016/979/oj?locale=cs
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2016/979/oj?locale=cs
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0261(NLE)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2015/1525/oj?locale=cs
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2015/1525/oj?locale=cs
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2015/1525/oj?locale=cs
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0410(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2278(INI)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2008(INI)&l=en


PE638.713v04-00 10/21 DT\1185009CS.docx

CS

 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. července 2017 o evropských normách 
pro 21. století (2016/2274(INI))

 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. července 2017 o delší životnosti výrobků: 
přínosy pro spotřebitele a společnosti (2016/2272(INI))

 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. června 2017 o on-line platformách 
a jednotném digitálním trhu (2016/2276(INI))

 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. června 2017 o evropském programu pro 
ekonomiku sdílení (2017/2003(INI))

 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. května 2017 o akčním plánu EU pro 
„eGovernment“ na období 2016–2020 (2016/2273(INI))

 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. února 2017 o výroční zprávě o správě 
jednotného trhu v rámci evropského semestru 2017 (2016/2248(INI))

 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. června 2016 o nekalých obchodních 
praktikách v potravinářském dodavatelském řetězci (2015/2065(INI))

 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. května 2016 o necelních překážkách na 
jednotném trhu (2015/2346(INI))

 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. května 2016 o strategii pro jednotný trh 
(2015/2354(INI))

 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. ledna 2016 o směřování k Aktu o 
jednotném digitálním trhu (2015/2147(INI))

 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. dubna 2016 o cestě k lepší regulaci 
jednotného trhu (2015/2089(INI))

 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. února 2016 o správě jednotného trhu 
v rámci evropského semestru 2016 (2015/2256(INI))

 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 9. září 2015 o EHP-Švýcarsku: o 
překážkách ve vztahu k plnému zavedení vnitřního trhu (2015/2061(INI))

III. Nelegislativní zprávy (z vlastního podnětu) o provádění

 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. února 2019 o posílení 
konkurenceschopnosti vnitřního trhu rozvíjením celní unie EU a její správy 
(2018/2109(INI))

 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. ledna 2019 o provádění směrnice 
2011/7/EU o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích 
(2018/2056(INI))

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/2274(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/2272(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/2276(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2003(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/2273(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/2248(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/2065(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/2346(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/2354(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/2147(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/2089(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/2256(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/2061(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/2109(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/2056(INI)
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 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. ledna 2018 o provádění směrnice 
2005/36/ES, pokud jde o regulaci a nutnost reformy odborných služeb 
(2017/2073(INI))

IV. Legislativní stanoviska výboru IMCO 
V 8. volebním období vypracoval výbor IMCO stanoviska k různým návrhům předloženým 
Komisí, na jejichž základě byly nakonec přijaty tyto legislativní akty: 

 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1 ze dne 11. prosince 2018 
o posílení postavení orgánů pro hospodářskou soutěž v členských státech tak, aby 
mohly účinněji prosazovat pravidla, a o zajištění řádného fungování vnitřního trhu

 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1971 ze dne 11. prosince 2018 
o zřízení Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických 
komunikací (BEREC) a Agentury na podporu BEREC (Úřad BEREC)

 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/644 ze dne 18. dubna 2018 
o službách přeshraničního dodávání balíků

 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 ze dne 11. prosince 2018, 
kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace

 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1092 ze dne 18. července 2018, 
kterým se zřizuje Evropský program rozvoje obranného průmyslu s cílem podpořit 
konkurenceschopnost a inovační kapacitu obranného průmyslu Unie

 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/957 ze dne 28. června 2018, 
kterou se mění směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb

 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/826 ze dne 17. května 2017, 
kterým se na období let 2017–2020 zřizuje program Unie na podporu zvláštních 
činností na zvýšení zapojení spotřebitelů a ostatních koncových uživatelů finančních 
služeb do tvorby politik Unie v oblasti finančních služeb

 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1128 ze dne 14. června 2017 
o přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního 
trhu

 nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/746 ze dne 5. dubna 2017 
o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro

 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 
o zdravotnických prostředcích

 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 
o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů 
k obchodování na regulovaném trhu

 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2073(INI)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1552313985096&uri=CELEX%3A32019L0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1552313985096&uri=CELEX%3A32019L0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1552313985096&uri=CELEX%3A32019L0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1552313985096&uri=CELEX%3A32019L0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1552560445147&uri=CELEX%3A32018R1971
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1552560445147&uri=CELEX%3A32018R1971
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1552560445147&uri=CELEX%3A32018R1971
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1552560482137&uri=CELEX%3A32018R0644
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1552560482137&uri=CELEX%3A32018R0644
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1552560522745&uri=CELEX%3A32018L1972
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1552560522745&uri=CELEX%3A32018L1972
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1552560560936&uri=CELEX%3A32018R1092
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1552560560936&uri=CELEX%3A32018R1092
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1552560560936&uri=CELEX%3A32018R1092
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1552560653546&uri=CELEX%3A32018L0957
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1552560653546&uri=CELEX%3A32018L0957
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1552561454409&uri=CELEX%3A32017R0826
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1552561454409&uri=CELEX%3A32017R0826
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1552561454409&uri=CELEX%3A32017R0826
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1552561454409&uri=CELEX%3A32017R0826
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1552561489599&uri=CELEX%3A32017R1128
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1552561489599&uri=CELEX%3A32017R1128
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1552561489599&uri=CELEX%3A32017R1128
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1552561519450&uri=CELEX%3A32017R0746
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1552561519450&uri=CELEX%3A32017R0746
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1552561569968&uri=CELEX%3A32017R0745
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1552561569968&uri=CELEX%3A32017R0745
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1552561637318&uri=CELEX%3A32017R1129
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1552561637318&uri=CELEX%3A32017R1129
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1552561637318&uri=CELEX%3A32017R1129
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1552561677949&uri=CELEX%3A32016R0679
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o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/943 ze dne 8. června 2016 
o ochraně nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního 
tajemství) před jejich neoprávněným získáním, využitím a zpřístupněním

 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628 ze dne 14. září 2016 
o požadavcích na mezní hodnoty emisí plynných a tuhých znečišťujících látek 
a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích

 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1017 ze dne 25. června 2015 
o Evropském fondu pro strategické investice, Evropském centru pro investiční 
poradenství a Evropském portálu investičních projektů

 rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2240 ze dne 25. listopadu 2015, 
kterým se zavádí program pro řešení interoperability a společné rámce pro evropské 
orgány veřejné správy, podniky a občany (program ISA2)

 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2120 ze dne 25. listopadu 2015, 
kterým se stanoví opatření týkající se přístupu k otevřenému internetu

Výbor IMCO rovněž vydal své stanovisko k řadě dalších důležitých legislativních návrhů 
předložených Komisí, které jsou stále projednávány nebo mají být přijaty:

 stanovisko výboru IMCO ze dne 8. června 2017 k návrhu směrnice o autorském 
právu na jednotném digitálním trhu, který předložila Komise9

 stanovisko výboru IMCO ze dne 24. září 2018 k návrhu směrnice o nekalých 
obchodních praktikách mezi podniky v potravinovém řetězci, který předložila 
Komise

 stanovisko výboru IMCO ze dne 22. listopadu 2018 k návrhu směrnice o zástupných 
žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů, který předložila Komise

 stanovisko výboru IMCO ze dne 5. listopadu 2018 k návrhu nařízení předloženému 
Komisí, kterým se zavádí program Digitální Evropa na období 2021–2017

 stanovisko výboru IMCO ze dne 12. července 2018 k návrhu nařízení o hodnocení 
zdravotnických technologií, který předložila Komise

 stanovisko výboru IMCO ze dne 4. června 2018 k návrhu nařízení o právech a 
povinnostech cestujících v železniční dopravě, který předložila Komise

 stanovisko výboru IMCO ze dne 17. května 2018 k návrhu nařízení o reformě 
agentury ENISA a o dobrovolném rámci EU pro certifikaci kybernetické bezpečnosti 
pro produkty a služby IKT, který předložila Komise

9 Zveřejnění v Úř. věst. se v době vzniku tohoto dokumentu připravovalo.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1552561677949&uri=CELEX%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1552561677949&uri=CELEX%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1552561710551&uri=CELEX%3A32016L0943
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1552561710551&uri=CELEX%3A32016L0943
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1552561710551&uri=CELEX%3A32016L0943
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1552561737477&uri=CELEX%3A32016R1628
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1552561737477&uri=CELEX%3A32016R1628
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1552561737477&uri=CELEX%3A32016R1628
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1552561764538&uri=CELEX%3A32015R1017
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1552561764538&uri=CELEX%3A32015R1017
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1552561764538&uri=CELEX%3A32015R1017
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1552561789602&uri=CELEX%3A32015D2240
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1552561789602&uri=CELEX%3A32015D2240
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1552561789602&uri=CELEX%3A32015D2240
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1552561883872&uri=CELEX%3A32015R2120
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1552561883872&uri=CELEX%3A32015R2120
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0280(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0082(COD)&l=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0633&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0633&from=CS
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0089(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0227(COD)&l=EN
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0018(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0237(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0225(COD)&l=en
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 stanovisko výboru IMCO ze dne 5. listopadu 2018 k návrhu nařízení předloženému 
Komisí, kterým se zřizuje Evropský obranný fond

 stanovisko výboru IMCO ze dne 28. září 2017 k návrhu nařízení o soukromí a 
elektronických komunikacích, který předložila Komise

 stanovisko výboru IMCO ze dne 25. září 2017 k návrhu nařízení o přístupu zboží a 
služeb třetích zemí na vnitřní trh Unie s veřejnými zakázkami, který předložila 
Komise 

 stanovisko výboru IMCO ze dne 11. května 2017 k návrhu nařízení předloženému 
Komisí o autorském právu a právech s ním souvisejících, jež se použijí na některá 
online vysílání vysílacích organizací a přenosy vysílání televizních a rozhlasových 
pořadů

 stanovisko výboru IMCO ze dne 4. března 2019 k návrhu nařízení o předcházení 
šíření teroristického obsahu online, který předložila Komise

 stanovisko výboru IMCO ze dne 21. února 2019 k návrhu směrnice o ukončení 
sezónních změn času, který předložila Komise

 stanovisko výboru IMCO ze dne 11. října 2018 k návrhu směrnice o opakovaném 
použití informací veřejného sektoru, který předložila Komise

 stanovisko výboru IMCO ze dne 19. června 2018 k návrhu nařízení o panevropském 
osobním penzijním produktu (PEPP), který předložila Komise

 stanovisko výboru IMCO ze dne 23. září 2015 k návrhu nařízení o snížení emisí 
znečišťujících látek ze silničních vozidel, který předložila Komise

V. Nelegislativní stanoviska výboru IMCO 

V 8. volebním období vypracoval výbor IMCO tato nelegislativní stanoviska: 

 nelegislativní stanovisko výboru IMCO k „doporučení k dohodě o institucionálním 
rámci mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací“ 

 nelegislativní stanovisko výboru IMCO ke „komplexní evropské průmyslové politice 
v oblasti umělé inteligence a robotiky“

 nelegislativní stanovisko výboru IMCO k „provádění směrnice o přeshraniční 
zdravotní péči“

 nelegislativní stanovisko výboru IMCO k „autonomnímu řízení vozidel v evropské 
dopravě“ 

 nelegislativní stanovisko výboru IMCO k tématu „zavádění infrastruktury pro 
alternativní paliva v Evropské unii: čas jednat“

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0254(COD)&l=EN
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0003(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/0060(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0284(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0331(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0332(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0111(COD)&l=EN
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0143(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/0012(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2262(INI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2088(INI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2108(INI)&l=EN
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2089(INI)&l=EN
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2023(INI)&l=en
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 nelegislativní stanovisko výboru IMCO k „evropské strategii týkající se 
spolupracujících inteligentních dopravních systémů“ 
nelegislativní stanovisko výboru IMCO k „výroční zprávě o politice hospodářské 
soutěže“ 

 nelegislativní stanovisko výboru IMCO k tématu „směrem ke strategii v oblasti 
digitálního obchodu“

 nelegislativní stanovisko výboru IMCO k „akčnímu plánu v oblasti retailových 
finančních služeb“

 nelegislativní stanovisko výboru IMCO k tématu: „záchrana životů: zvyšování 
bezpečnosti vozidel v EU“

 nelegislativní stanovisko výboru IMCO k „boji proti kyberkriminalitě“

 nelegislativní stanovisko výboru IMCO ke „kosmické strategii pro Evropu“ 

 nelegislativní stanovisko výboru IMCO k „nové agendě dovedností pro Evropu“

 nelegislativní stanovisko výboru IMCO k tématu „ internetová konektivita pro růst, 
konkurenceschopnost a soudržnost:  evropská gigabitová společnost a 5G“

 nelegislativní stanovisko výboru IMCO ke zprávě o „provádění Evropského fondu pro 
strategické investice“

 nelegislativní stanovisko výboru IMCO k tématu „finanční technologie („fintech“):  
vliv technologií na budoucnost finančnictví“

 nelegislativní stanovisko výboru IMCO k tématu „digitalizace evropského průmyslu – 
dosažení maximálních přínosů jednotného digitálního trhu“

 nelegislativní stanovisko výboru IMCO k evropské iniciativě v oblasti cloud 
computingu – vybudování konkurenceschopné evropské ekonomiky založené na 
datech a znalostech

 nelegislativní stanovisko výboru IMCO ke zprávě o politice hospodářské soutěže 
v roce 2015

 nelegislativní stanovisko výboru IMCO k občanskoprávním pravidlům pro robotiku

 nelegislativní stanovisko výboru IMCO ke strategii pro evropské letectví

 nelegislativní stanovisko výboru IMCO k tématu „realizace nových politik pro 
spotřebitele energie“

 nelegislativní stanovisko výboru IMCO k zelené knize o retailových finančních 
službách

 nelegislativní stanovisko výboru IMCO k evropské obranné unii

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2016)0766&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2191(INI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2065(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2066(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2016)0787&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2068(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2016)0705&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2016)0381&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2016)0588&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2064(INI)&l=EN
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2243(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2271(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2064(INI)&l=EN
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2243(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2103(INL)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2015)0598&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2323(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2056(INI)&l=EN
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2052(INI)&l=EN
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 nelegislativní stanovisko výboru IMCO k politice hospodářské soutěže v roce 2014

 nelegislativní stanovisko výboru IMCO k novým výzvám a strategiím pro podporu 
cestovního ruchu v Evropě

 nelegislativní stanovisko výboru IMCO k evropskému semestru pro koordinaci 
hospodářských politik: provádění priorit na rok 2014

 nelegislativní stanovisko výboru IMCO k politice hospodářské soutěže v roce 2013

 nelegislativní stanovisko výboru IMCO k přezkumu rámce pro správu ekonomických 
záležitostí: kontrolní hodnocení a výzvy

 nelegislativní stanovisko výboru IMCO k tématu „cesta k obnovenému konsensu o 
prosazování práv duševního vlastnictví: akční plán EU“

 nelegislativní stanovisko výboru IMCO ke vnějšímu dopadu politiky EU v oblasti 
obchodu a investic na iniciativy veřejného a soukromého sektoru v zemích mimo EU

 nelegislativní stanovisko výboru IMCO k dopadu vývoje evropských trhů s obranným 
vybavením na bezpečnostní a obrannou schopnost v Evropě

 nelegislativní stanovisko výboru IMCO k Programu pro účelnost a účinnost právních 
předpisů (REFIT): současný stav a výhled do budoucnosti

 nelegislativní stanovisko výboru IMCO k dopadu vývoje evropských trhů s obranným 
vybavením na bezpečnostní a obrannou schopnost v Evropě

 nelegislativní stanovisko výboru IMCO k transatlantickému obchodnímu 
a investičnímu partnerství (TTIP)

 Nelegislativní stanovisko výboru IMCO k tématu Harmonizace určitých aspektů 
autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti (INFOSOC)

 Nelegislativní stanovisko výboru IMCO k tématu Evropská strategie energetické 
bezpečnosti

 Nelegislativní stanovisko výboru IMCO k možnému rozšíření unijní ochrany 
zeměpisných označení na nezemědělské produkty

 Nelegislativní stanovisko výboru IMCO k návrhu zprávy o evropském semestru pro 
koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2015

 Nelegislativní stanovisko výboru IMCO k jednání o dohodě o obchodu se službami 
(TISA)

 Nelegislativní stanovisko výboru IMCO k tématu virtuální měny

 Nelegislativní stanovisko výboru IMCO k tématu „Nová, do budoucna orientovaná a 
inovativní budoucí strategie týkající se obchodu a investic“

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2015)0247&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2241(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2014/2059(INI)
file://ipolbrusnvf01/imco/WPDOC/HEARINGS,%20CONFERENCES%20&%20WORKSHOPS/2019/Welcome%20Pack%202019/ACTIVITY%20REPORT/Competition%20policy%202013
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2145(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2151(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2233(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2037(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2150(INI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2037(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2228(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2256(INI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2153(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2014)0469&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0229(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2233(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2007(INI)&l=fr
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2105(INI)&l=en
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 Nelegislativní stanovisko výboru IMCO ke směrnici o poštovních službách

 Nelegislativní stanovisko výboru IMCO k tématu evropský semestr pro koordinaci 
hospodářských politik: provádění priorit na rok 2016

 Nelegislativní stanovisko výboru IMCO k tématu snížení emisí znečišťujících látek ze 
silničních vozidel

VI. Otázky výboru IMCO k ústnímu zodpovězení a návrhy usnesení 

 Otázka k ústnímu zodpovězení na téma „Směrnice o rádiových zařízeních“, 22. března 
2018

 Otázka k ústnímu zodpovězení na téma „Na cestě k prosperující ekonomice založené 
na datech“, 2. března 2016

 Nelegislativní stanovisko výboru IMCO k usnesení výboru ITRE „Na cestě 
k prosperující ekonomice založené na datech“, 10. března 2016

 Usnesení Evropského parlamentu o „Řešení výzev spojených s prováděním celního 
kodexu Unie“, 19. ledna 2017

 Usnesení Evropského parlamentu o „Měření emisí v automobilovém odvětví“, 27. 
října 2015 

 Otázka k ústnímu zodpovězení o „Měření emisí v automobilovém odvětví“, 28. září 
2015 

VII. Legislativní přezkum výboru IMCO 

 Legislativní přezkum výboru IMCO na téma „Nařízení o zdravotnických 
prostředcích“, 21.– 22. ledna 2019

 Legislativní přezkum výboru IMCO na téma „Provádění směrnice o odborných 
kvalifikacích a evropský profesní průkaz“, 21.– 22. listopadu 2018

 Legislativní přezkum výboru IMCO na téma „Směrnice o zbraních“, 21.– 22. února 
2018

 Legislativní přezkum výboru IMCO na téma „ Směrnice 2014/53 o rádiových 
zařízeních“, 21. listopadu 2017 

 Legislativní přezkum výboru IMCO na téma „Akční plán na posílení sítě SOLVIT“, 
25. září 2017

 Legislativní přezkum výboru IMCO na téma „Návrh aktu Unie o rozdílech 
v prohlášeních, složení a chuti výrobků na středoevropských/východoevropských 
a západoevropských trzích EU“, 22. června 2017

 Legislativní přezkum výboru IMCO na téma „Směrnice o rádiových zařízeních z roku 
2014“, 2. května 2017

 Legislativní přezkum výboru IMCO na téma provádění „Směrnice 2016/1148 
o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních 
systémů v Unii (směrnice NIS)“, 11. května 2017

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2010(INI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2101(INI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/0012(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2018-000037_CS.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2016-000040_CS.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2612(RSP)&l=EN
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/3024(RSP)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2865(RSP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2015-000113_CS.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/IMCO-CM-618033_CS.pdf?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/IMCO-CM-603079_CS.pdf?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/IMCO-CM-603079_CS.pdf?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/IMCO-CM-604662_CS.pdf?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/IMCO-CM-604662_CS.pdf?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/IMCO-CM-604662_CS.pdf?redirect
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 Legislativní přezkum výboru IMCO na téma „Regulovaná povolání v EU“, 6. února 
2017

 Legislativní přezkum výboru IMCO na téma „Výsledky evropského summitu 
spotřebitelů 2016 o kontrole účelnosti právních předpisů v oblasti ochrany spotřebitele 
a marketingu“, 28.–29. listopadu 2016

 Legislativní přezkum výboru IMCO na téma „ Směrnice 2014/53 o rádiových 
zařízeních“, 21. listopadu 2016

 Legislativní přezkum výboru IMCO na téma „Nařízení č. 305/2011, kterým se stanoví 
harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh“, 9.–10. listopadu 
2016

 Legislativní přezkum výboru IMCO na téma „Nástroj pro posouzení dopadů na 
spotřebitele“, 10.–11. října 2016

 Legislativní přezkum výboru IMCO na téma „Nástroj pro posouzení dopadů na 
spotřebitele“, 10.–11. října 2016

 Legislativní přezkum výboru IMCO na téma „Vaše Evropa – Poradenství“, 14. června 
2016 

 Legislativní přezkum výboru IMCO na téma zvláštní zpráva „Evropského účetního 
dvora o provádění směrnice o službách“, 30. května 2016

 Legislativní přezkum výboru IMCO na téma „Přechodná pravidla pro některá 
ustanovení celního kodexu Unie, pokud příslušné elektronické systémy dosud nejsou 
v provozu“, 25. ledna 2016 

 Legislativní přezkum výboru IMCO na téma „Nesplnění povinnosti“, 10. prosince 
2015

 Legislativní přezkum výboru IMCO na téma „Stavební výrobky“, 7. prosince 2015

 Legislativní přezkum výboru IMCO na téma „Registrace motorových vozidel v EU“, 
10. prosince 2015

 Legislativní přezkum výboru IMCO na téma „Zadávání veřejných zakázek“, 
9. listopadu 2015

 Legislativní přezkum výboru IMCO na téma „Politický a bezpečnostní výbor“, 
12. října 2015

 Legislativní přezkum výboru IMCO na téma „Emisní skandál Volkswagenu“, 12. října 
2015

 Legislativní přezkum výboru IMCO na téma „Řízení pro nesplnění povinností v rámci 
jednotného trhu“, 12. října 2015

 Legislativní přezkum výboru IMCO na téma „Celní kodex Unie“, 22.–23. září 2015

 Legislativní přezkum výboru IMCO na téma „Opožděné platby“, 23. června 2015

 Legislativní přezkum výboru IMCO na téma provedení „Směrnice 2013/55/EU, kterou 
se mění směrnice o uznávání odborných kvalifikací“, 6. května 2015

 Legislativní přezkum výboru IMCO na téma „Provedení nových směrnic o zadávání 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/IMCO-CM-569851_CS.pdf?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/IMCO-CM-557119_CS.pdf?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/IMCO-CM-557119_CS.pdf?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/IMCO-CM-554705_CS.pdf?redirect
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veřejných zakázek “, 23. dubna 2015

 Legislativní přezkum výboru IMCO na téma „Uplatňování nařízení o řešení 
spotřebitelských sporů on-line: platforma pro řešení sporů on-line“, 7. prosince 2015 

 Legislativní přezkum výboru IMCO na téma „on-line: platforma“, 23. dubna 2015 

 Legislativní přezkum výboru IMCO na téma „Uplatňování nařízení o řešení 
spotřebitelských sporů on-line: platforma pro řešení sporů on-line“, 3. března 2015

VIII. Strukturovaný dialog výboru IMCO

Během 8. volebního období uspořádal výbor IMCO v rámci strukturovaného dialogu výměnu 
názorů s těmito komisaři:

 Elżbietou Bieńkowskou, komisařkou pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé 
a střední podniky

 Mariyou Gabrielovou, komisařkou odpovědnou za komunikační sítě, obsah 
a technologie

 Pierrem Moscovicim, komisařem pro ekonomické a finanční záležitosti, daně a cla

 Věrou Jourovou, komisařkou pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů.

IX. Veřejná slyšení a semináře výboru IMCO

 Společné veřejné slyšení výborů CONT a IMCO na téma „Boj proti celním 
podvodům“, 8. dubna 2019

 Veřejné slyšení výboru IMCO na téma „Harmonizace jako zásada právních předpisů 
o jednotném trhu“, 22. ledna 2019 

 Veřejné slyšení výboru IMCO na téma „Dopad a stav provádění směrnice 
o opožděných platbách v členských státech“, 12. července 2018 

 Veřejné slyšení výboru IMCO na téma „Lepší prosazování a modernizace pravidel EU 
na ochranu spotřebitele“, 11. července 2018

 Veřejné slyšení výboru IMCO na téma „Řešení nekalých obchodních praktik 
ve vztazích B2B v internetovém prostředí“, 19. června 2018

 Veřejné slyšení výboru IMCO na téma „Horizontální regulační rámec EU pro 
odstraňování nezákonného obsahu v rámci jednotného digitálního trhu“, 19. června 
2018

 Veřejné slyšení výboru IMCO na téma „Balíček týkající se zboží“, 21. března 2018

 Veřejné slyšení výboru IMCO na téma „Evropský elektronický průkaz služeb“, 
21. června 2017

 Veřejné slyšení výboru IMCO na téma „Evropský kodex pro elektronické 
komunikace“, 21. března 2017

 Veřejné slyšení výboru IMCO na téma „Evropské normy pro 21. století“, 26. ledna 
2017

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/IMCO-CM-554705_CS.pdf?redirect
http://www.europarl.europa.eu/committees/cs/imco/events-hearings.html?id=20190328CHE06241
http://www.europarl.europa.eu/committees/cs/imco/events-hearings.html?id=20190328CHE06241
http://www.europarl.europa.eu/committees/cs/imco/events-hearings.html?id=20190109CHE05561
http://www.europarl.europa.eu/committees/cs/imco/events-hearings.html?id=20190109CHE05561
http://www.europarl.europa.eu/committees/cs/imco/events-hearings.html?id=20180705CHE04621
http://www.europarl.europa.eu/committees/cs/imco/events-hearings.html?id=20180705CHE04621
http://www.europarl.europa.eu/committees/cs/imco/events-hearings.html?id=20180706CHE04661
http://www.europarl.europa.eu/committees/cs/imco/events-hearings.html?id=20180706CHE04661
http://www.europarl.europa.eu/committees/cs/imco/events-hearings.html?id=20180613CHE04322
http://www.europarl.europa.eu/committees/cs/imco/events-hearings.html?id=20180613CHE04322
http://www.europarl.europa.eu/committees/cs/imco/events-hearings.html?id=20180613CHE04321
http://www.europarl.europa.eu/committees/cs/imco/events-hearings.html?id=20180613CHE04321
http://www.europarl.europa.eu/committees/cs/imco/events-hearings.html?id=20180315CHE03661
http://www.europarl.europa.eu/committees/cs/imco/events-hearings.html?id=20170613CHE01901
http://www.europarl.europa.eu/committees/cs/imco/events-hearings.html?id=20170316CHE01122
http://www.europarl.europa.eu/committees/cs/imco/events-hearings.html?id=20170316CHE01122
http://www.europarl.europa.eu/committees/cs/imco/events-hearings.html?id=20170120CHE00781
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 Veřejné slyšení výboru IMCO na téma „Přezkum nařízení o spolupráci v oblasti 
ochrany spotřebitele“, 9. listopadu 2016

 Veřejné slyšení výborů IMCO a JURI na téma „Smluvní vztahy a ochrana spotřebitele 
v digitální sféře“, 24. května 2016

 Veřejné slyšení výboru IMCO na téma „Jak zlepšit zadávání zakázek v oblasti obrany 
pro jednotný trh?“, 21. dubna 2016

 Veřejné slyšení výborů IMCO a INTA na téma „TTIP: Veřejné zakázky – výzvy 
a příležitosti pro EU a USA“, 20. dubna 2016

 Veřejné slyšení výboru IMCO na téma „Přezkum nařízení o zbraních“, 15. března 
2016

 Veřejné slyšení výboru IMCO na téma „Strategie pro jednotný trh“, 23. února 2016

 Veřejné slyšení výboru IMCO na téma „Necelní překážky obchodu na vnitřním trhu“, 
14. ledna 2016

 Veřejné slyšení výboru IMCO na téma „EHP–Švýcarsko: překážky ve vztahu 
k plnému zavedení vnitřního trhu“, 7. května 2015

 Veřejné slyšení výborů IMCO a INTA na téma „TTIP: Výzvy a příležitosti pro vnitřní 
trh“, 24. února 2015

 Veřejné slyšení výboru IMCO na téma „Proč potřebuje Evropa právní rámec pro celní 
sankce“, 22. ledna 2015

 Veřejné slyšení výboru IMCO na téma „Dopad transatlantického obchodního a 
investičního partnerství na vnitřní trh“, 17. března 2014

Následující semináře uspořádala tematická sekce A: Hospodářská a vědecká politika pro 
výbor IMCO:

 Seminář na téma „Požadavky pro schvalování typu motorových vozidel“, listopad 
2018

 Seminář na téma „Posílení konkurenceschopnosti vnitřního trhu“, říjen 2018

 Seminář na téma „ Příspěvek vnitřního trhu a ochrany spotřebitelů k růstu ”, červenec 
2018

 Seminář na téma „Volný tok dat – nařízení o datech – úhelný kámen jednotného 
digitálního trhu“, únor 2018

 Seminář na téma „Balíček strategie pro zadávání veřejných zakázek“, únor 2018

 Seminář na téma „ Reforma profesionálních služeb“, červenec 2017 

 Seminář na téma „ Seminář o důsledcích brexitu“, únor 2017

 Seminář na téma „Seminář o ekonomice sdílení“, listopad 2016

 Seminář na téma „ Reforma jednotného trhu s hnojivými výrobky“, říjen 2016 

 Seminář na téma „Vztahy mezi poskytovateli franšíz a nabyvateli franšíz: regulační 
rámec a současná výzva“, červenec 2016” 

http://www.europarl.europa.eu/committees/cs/imco/events-hearings.html?id=20161108CHE00261
http://www.europarl.europa.eu/committees/cs/imco/events-hearings.html?id=20161108CHE00261
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http://www.europarl.europa.eu/committees/cs/imco/events-hearings.html?id=20160421CHE00121
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http://www.europarl.europa.eu/committees/cs/imco/events-hearings.html?id=20160315CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/cs/imco/events-hearings.html?id=20160223CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/cs/imco/events-hearings.html?id=20160114CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/cs/imco/events-hearings.html?id=20150507CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/cs/imco/events-hearings.html?id=20150507CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/cs/imco/events-hearings.html?id=20150210CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/cs/imco/events-hearings.html?id=20150210CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/cs/imco/events-hearings.html?id=20150129CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/cs/imco/events-hearings.html?id=20150129CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/cs/imco/events-hearings.html?id=20140225CHE79924
http://www.europarl.europa.eu/committees/cs/imco/events-hearings.html?id=20140225CHE79924
http://www.europarl.europa.eu/committees/cs/imco/events-workshops.html?id=20180907WKS01861
http://www.europarl.europa.eu/committees/cs/imco/events-workshops.html?id=20180907WKS01861
http://www.europarl.europa.eu/committees/cs/imco/events-workshops.html?id=20180703WKS01801
http://www.europarl.europa.eu/committees/cs/imco/events-workshops.html?id=20180208WKS01341
http://www.europarl.europa.eu/committees/cs/imco/events-workshops.html?id=20180208WKS01341
http://www.europarl.europa.eu/committees/cs/imco/events-workshops.html?id=20180206WKS01321
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http://www.europarl.europa.eu/committees/cs/imco/events-workshops.html?id=20161019WKS00001
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PE638.713v04-00 20/21 DT\1185009CS.docx

CS

 Seminář na téma „Boj proti nekalým obchodním praktikám mezi podniky v rámci 
potravinového řetězce, březen 2015.

 Seminář na téma „Stavební kameny všudypřítomného jednotného digitálního trhu“, 
listopad 2014

X. Mise, delegace a další akce 

 Pracovní cesta výboru IMCO do Řecka (přístav Pireus, Kréta), 17.–19. prosince 2018

 Pracovní cesta výboru IMCO do Japonska (Tokio – Kjóto), 17.–21. září 2018

 Pracovní cesta výboru IMCO do Číny (Šanghaj a Kuang-čou), 17.–19. července 2018

 Pracovní cesta výboru IMCO do Itálie (Florencie a Livorno), 4.–6. dubna 2018 

 Pracovní cesta výboru IMCO do Španělska (Madrid), 12.–14. února 2018

 Návštěva delegace výboru IMCO v Kanadě (Ottawa), 17.–21. července 2017

 Návštěva delegace výboru IMCO v USA (Washington DC), 19.– 21. září 2017

 Pracovní cesta výboru IMCO do Estonska (Tallin), 19.–21. dubna 2017 

 Návštěva delegace výboru IMCO v Indii (Bombaj a Nové Dillí), 21.–23. února 2017 

 Návštěva delegace výboru IMCO v Mexiku (Kankún), 6.–9. prosince 2016

 Návštěva delegace výboru IMCO v Švýcarsku (Ženeva), 31. října 2016

 Pracovní cesta výboru IMCO do Spojeného království, 21.–23. září 2016

 Návštěva delegace výboru IMCO v Mexiku, 20.–23. prosince 2016

 Pracovní cesta výboru IMCO do Lotyšska 16.–17. února 2015

 Delegace výboru IMCO v Nizozemsku, 5. a 6. listopadu 2015

 Návštěva delegace výboru IMCO v USA (Silicon Valley), 21.–23. července 2015

Pracovní skupiny výboru IMCO:

 Pracovní skupina pro jednotný digitální trh 

Během osmého mandátu Evropského parlamentu se celkem konalo 17 schůzí pracovní 
skupiny, během nichž členové výboru IMCO diskutovali o řadě klíčových otázek 
týkajících se jednotného digitálního trhu, jako je elektronický obchod, zeměpisné 
blokování, umělá inteligence, falešné zprávy, hospodářská soutěž a možnost výběru 
pro spotřebitele. Další podrobné informace o těchto tématech najdete zde.

Další pracovní skupiny výboru:

 Pracovní skupina pro právní otázky týkající se rozvoje robotiky

 Pracovní skupina pro reformu práva duševního vlastnictví a autorská práva“

 Pracovní skupina pro digitální unii 

 Pracovní skupina pro dopady digitalizace, robotiky a umělé inteligence na trh práce

http://www.europarl.europa.eu/committees/cs/imco/events-workshops.html?id=20150313CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/cs/imco/events-workshops.html?id=20150313CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/cs/imco/events-workshops.html?id=20141030CHE92286
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/IMCO-CM-632968_CS.pdf?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/IMCO-CM-629644_CS.pdf?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/IMCO-CM-627737_CS.pdf?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/IMCO-CM-621972_CS.pdf?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/IMCO-CM-619265_CS.pdf?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/IMCO-CM-615439_CS.pdf?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/IMCO-CM-605929_CS.pdf?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/IMCO-CM-601155_CS.pdf?redirect
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-585.759+01+DOC+PDF+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/imco/cr/1052/1052911/1052911en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/IMCO-CM-571708_CS.pdf?redirect
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-567.663+02+DOC+PDF+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/committees/cs/imco/subject-files.html?id=20130307CDT62446
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/163940/Summary%20of%20meetings%20-%208th%20Term.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/cs/juri/subject-files.html?id=20150504CDT00301
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20141216IPR02126/legal-affairs-new-working-group-on-ipr-and-copyright-reform
http://www.europarl.europa.eu/committees/cs/empl/subject-files.html?id=20160114CDT00461
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Další akce a činnost: 

 Konference výboru IMCO: „Vzdělávání MSP v oblasti ochrany spotřebitele – pilotní 
projekt EP: zhodnocení a následná opatření“, 27. listopadu 2018

 IMCO „Kulatý stůl o maloobchodním trhu“, 15. února 2016

 Mezivýborová síť pro provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním 
postižením (CRPD)

 Síť pro začleňování hlediska rovnosti žen a mužů

 Síť pro VFR 

 Petiční síť

 Monitorovací skupina výboru INTA pro USA o jednáních o TTIP Transatlantickém 
obchodním a investičním partnerství

 Fórum na vysoké úrovni pro lepší fungování potravinového řetězce – mechanismus 
zpětné vazby od Komise

http://www.europarl.europa.eu/committees/cs/imco/events-other.html?id=20181114EOT03341
http://www.europarl.europa.eu/committees/cs/imco/events-other.html?id=20181114EOT03341
http://www.europarl.europa.eu/committees/cs/imco/events-hearings.html?id=20160215CHE00121

