Newsletter
českého předsednictví
18. května 2009

Významné události nadcházejícího týdne:

Ministr zahraničí Jan Kohout bude předsedat Radě pro všeobecné záležitosti a
vnější vztahy
Ministr zahraničních věcí ČR a předseda rady ministrů zahraničních věcí EU Jan Kohout
bude 18. a 19. května řídit v Bruselu zasedání Rady pro všeobecné záležitosti a vnější
vztahy EU.
http://www.eu2009.cz/cz/news-and-documents/news/ministr-zahranici-jan-kohoutbude-predsedat-rade-pro-vseobecne-zalezitosti-a-vnejsi-vztahy-23330/
Summit EU - Čína (Trojka)
Prezident republiky Václav Klaus bude dne 20. května 2009 na Pražském hradě
předsedat summitu Evropská unie – Čínská lidová republika.
http://www.eu2009.cz/event/1/3817/
Evropské šampionáty zemědělské mládeže
http://www.eu2009.cz/event/1/685/
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Významné události minulého týdne:
Ministr pro evropské záležitosti ČR Štefan Füle a ministr zahraničních věcí Irska
se setkali v Dublinu
Irský ministr zahraničních věcí Micheál Martin T.D. a český ministr pro evropské
záležitosti Štefan Füle se setkali v Dublinu, aby společně diskutovali o právních zárukách
souvisejících s Lisabonskou smlouvou, o současné mezinárodní hospodářské situaci a
přípravách na kodaňskou konferenci o klimatických změnách.
http://www.eu2009.cz/cz/news-and-documents/press-releases/czech-minister-foreuropean-affairs--stefan-fule--and-irish-minister-for-foreign-affairs-meet-in-dublin-23099/
„V Kaliningradu zasedali ministři vnitra a spravedlnosti EU – Ruská federace“
Ve dnech 14. a 15. května 2009 se v ruském Kaliningradu uskutečnilo zasedání Rady
stálého partnerství ve formátu ministrů vnitra a spravedlnosti Evropské unie a Ruské
federace.
http://www.eu2009.cz/cz/news-and-documents/press-releases/_v-kaliningradu-zasedaliministri-vnitra-a-spravedlnosti-eu-_-ruska-federace_--23329/
Evropský soutěžní den skončil diskuzí o hospodářské krizi
Dvoudenní mezinárodní konference Evropský soutěžní den, která je součástí programu
předsednictví České republiky v Radě Evropské unie, byla ve čtvrtek odpoledne
slavnostně zakončena v brněnském hotelu Holiday Inn.
http://www.eu2009.cz/event/1/682/
Společné zasedání ministrů zahraničí EU a ministrů zahraničí skupiny Rio v
Praze
České předsednictví v Radě EU ve dnech 11. – 14. května 2009 pořádá v Praze v pořadí
již 14. společné zasedání ministrů zahraničí Evropské unie a ministrů zahraničí skupiny
Rio.
http://www.eu2009.cz/cz/news-and-documents/news/spolecne-zasedani-ministruzahranici-eu-a-ministru-zahranici-skupiny-rio-se-uskutecni-v-polovine-kvetna-v-praze-19015/
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České předsednictví prosadilo posílení spolupráce škol a zaměstnavatelů a
vytyčilo cestu pro evropské školství do r. 2020
V Bruselu se dnes uskutečnilo řádné zasedání Rady ministrů pro vzdělávání. Pod vedením
českého předsednictví byly přijaty dva zásadní dokumenty, které shrnují dosavadní úsilí v
této oblasti. Ministři také uctili výročí pádu železné opony.
http://www.eu2009.cz/cz/news-and-documents/press-releases/ceske-predsednictviprosadilo-posileni-spoluprace-skol-a-zamestnavatelu-a-vytycilo-cestu-pro-evropskeskolstvi-do-r--2020--21944/
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