Aktuality z Evropské unie 22. – 26. října 20188
V pondělí 22. října se v Tokiu uskutečnil první průmyslový, obchodní a hospodářský dialog na vysoké úrovni mezi
Japonskem a Evropskou unií. Diskuze se zaměřila na široké spektrum témat strategického významu pro vztahy mezi
oběma aktéry, konkrétně na globální obchod, ekonomickou transformaci související s energetikou, ochranu
životního prostředí a klimatické změny, mezinárodní iniciativy na propojení a investice, a digitální ekonomiku.
Tiskovou zprávu naleznete zde.
V úterý 23. října představila Evropská komise svůj pracovní program na nadcházející rok. Ve sdělení s názvem
Plnění slibů a příprava na budoucnost, definovala hlavní priority své legislativní činnosti do konce svého mandátu v
květnu 2019. Komise se zaměřuje na 15 nových iniciativ a dalších 10 nových hodnocení v rámci programu REFIT,
která mají přezkoumat stávající právní předpisy a zajistit, aby byly nadále funkční. Dále také uvádí 45
projednávaných prioritních návrhů na základě společného prohlášení o legislativních prioritách, které by měly
Evropský parlament a Rada přijmout ještě před volbami do Evropského parlamentu v květnu příštího roku. Komise
dále navrhuje stáhnout nebo zrušit 17 dosud neschválených návrhů či stávajících právních předpisů. Více informací
naleznete zde.
Ve středu 24. října odhlasovali členové Evropského parlamentu na plenárním zasedání návrh směrnice o omezení
dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí, která by měla vést k celounijnímu zákazu prodeje
plastových výrobků na jedno použití, včetně talířů, příborů, brček, tyček k balónkům či vatových tyčinek. Tyto
výrobky, které tvoří více než 70 % odpadků v mořích, by se na základě schváleného návrhu nové směrnice neměly
od roku 2021 dostat na trh EU. Poslanci schválili parlamentní návrh znění směrnice poměrem hlasů 571 (pro): 53
(proti): 34 (zdrželo se hlasování). Parlament tak v momentě, kdy dospějí ke společné vyjednávací pozici i ministři
členských států, zahájí jednání s Radou o konečném znění tohoto předpisu. Podrobnosti jsou dostupné zde.
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