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Významné události nadcházejícího týdne:
Rada ministrů pro zemědělství a rybolov
http://www.eu2009.cz/event/1/1301/

Ministři financí se sejdou na prvním zasedání Rady Ecofin v roce 2009
V úterý 20. ledna proběhne v Bruselu první zasedání Rady ministrů financí a hospodářství
(tzv. Ecofin) pod taktovkou českého předsednictví.
http://www.eu2009.cz/cz/news-and-documents/news/ministri-financi-se-sejdou-naprvnim-zasedani-rady-ecofin-v-roce-2009-6254/

Čeští ministři představí priority předsednictví parlamentním výborům
Ministři vlády České republiky představí příští týden v Bruselu priority českého
předsednictví v EU výborům Evropského parlamentu.
http://www.eu2009.cz/cz/news-and-documents/news/ep_cs-6483/

Neformální jednání předsedy Vojenského výboru EU
http://www.eu2009.cz/event/1/2657/
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Neformální zasedání ministrů pro zaměstnanost a sociální věci
Ve dnech 22. – 24. ledna proběhne v Luhačovicích neformální zasedání Rady ministrů
odpovědných za zaměstnanost a sociální věci. Diskusi členských států o aspektech
mobility pracovníků a směrnici o pracovní době povede ministr Petr Nečas.
http://www.eu2009.cz/event/1/193/

INCOM - Konference pro výzkum na téma inovace, výzkum a vývoj
Konference INCOM je jednou z akcí pořádaných v rámci českého předsednictví EU. Jejím
cílem je zdůraznit význam některých politických témat a pokusit se vnést do nejvyšší
úrovně politických rozhodnutí EU nové myšlenky, které vycházejí především ze
zkušenosti nových členských států. Konference bude zaměřena na problematiku inovační
politiky, ovšem v širším kontextu vědy, techniky, inovací a systémů rozvoje.
http://www.eu2009.cz/event/1/190/

Významné události minulého týdne:
Topolánek a Schwarzenberg se zúčastnili summitu v egyptském Šarm aš-Šajchu
Předseda Evropské rady Mirek Topolánek a český ministr zahraničí Karel Schwarzenberg
se zúčastnili summitu v egyptském Šarm aš-Šajchu (Sharm el-Sheikh).
http://www.eu2009.cz/cz/news-and-documents/news/topolanek-a-schwarzenberg-sezucastnili-summitu-v-egyptskem-sarm-as-sajchu-6568/

České předsednictví vítá posun v jednáních o obnovení dodávek plynu
Po intenzivním tlaku Evropské unie reprezentované českým předsednictvím a Evropskou
komisí se včera nejvyšší představitelé Ukrajiny a Ruska poprvé od vypuknutí plynové
krize setkali ke společným jednáním.
http://www.eu2009.cz/cz/news-and-documents/news/ceske-predsednictvi-vita-posun-vjednanich-o-obnoveni-dodavek-plynu-6548/

V Praze skončil druhý den neformálního zasedání Rady pro spravedlnost a
vnitřní věci
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Ministři spravedlnosti členských států Evropské unie jednali v pátek 16.1. v Kongresovém
centru Praha. Neformální zasedání vedl český ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.
http://www.eu2009.cz/cz/news-and-documents/news/v-praze-dnes-skoncil-druhy-denneformalniho-zasedani-rady-pro-spravedlnost-a-vnitrni-veci-6520/

První den neformálního zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci
Ministr vnitra Ivan Langer a ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil přivítají své resortní kolegy
ze všech členských států EU během neformálního zasedání 15. – 16. ledna v
Kongresovém centru Praha.
http://www.eu2009.cz/cz/news-and-documents/news/prvni-den-neformalniho-zasedanirady-pro-spravedlnost-a-vnitrni-veci--6020/

Jednání Trojka EU - Jihoafrická republika potvrdilo prohloubení strategického
partnerství
Evropská unie a Jihoafrická republika se v rámci jednání Trojka EU-Jihoafrická republika
dohodly na způsobu prohloubení partnerství v pěti nových oblastech.
http://www.eu2009.cz/cz/news-and-documents/news/jednani-trojka-eu---jihoafrickarepublika-potvrdilo-prohloubeni-strategickeho-partnerstvi-6462/

Mirek Topolánek vystoupil před poslanci Evropského parlamentu
Předseda vlády ČR a předseda Evropské rady Mirek Topolánek se ve středu 14. 1. od
9:00 zúčastnil plenárního zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku, kde představil
program a priority českého předsednictví.
http://www.eu2009.cz/cz/news-and-documents/news/mirek-topolanek-vystoupi-predposlanci-evropskeho-parlamentu--5846/

České předsednictví plánuje svolat donorskou konferenci k situaci v Gaze
Ministr zahraničí ČR Karel Schwarzenberg je připraven svolat mezinárodní donorskou
konferenci kvůli naléhavé humanitární situaci obyvatel Gazy.
http://www.eu2009.cz/cz/news-and-documents/news/ceske-predsednictvi-planujesvolat-donorskou-konferenci-k-situaci-v-gaze-5750/
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