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Významné události nadcházejícího týdne:

Neformální zasedání ministrů dopravy
Obsahem jednání neformálního zasedání ministrů dopravy v Litoměřicích v České
republice bude problematika tzv. „Inteligentních dopravních systémů“ (ITS). Mottem
českého předsednictví je Evropa bez bariér, a tedy mottem neformální Rady je
„Inteligentní mobilita bez bariér“.
http://www.eu2009.cz/event/1/580/
Neformální zasedání Rady pro konkurenceschopnost
Zasedání za účasti ministrů členských zemí Evropské unie a Evropského sdružení volného
obchodu zodpovědných za oblast průmyslu a vnitřního trhu.
http://www.eu2009.cz/event/1/586/
V Lucemburku proběhne zasedání Rady pro všeobecné záležitosti a vnější
vztahy EU
Dvoudenní zasedání začíná v pondělí 27. dubna 2009.
http://www.eu2009.cz/cz/news-and-documents/news/v-lucemburku-probehne-zasedanirady-pro-vseobecne-zalezitosti-a-vnejsi-vztahy-eu-18468/
Ptejte se ministra pro místní rozvoj Cyrila Svobody v online evropském chatu
Ministr pro místní rozvoj Cyril Svoboda zodpoví vaše dotazy v online evropském chatu v
pondělí 27.4. v 15:00.
http://www.eu2009.cz/cz/news-and-documents/news/ptejte-se-ministra-pro-mistnirozvoj-cyrila-svobody-v-online-evropskem-chatu-18367/
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Ministerská konference Budování migračních partnerství
Ve dnech 27. – 28. dubna 2009 se v Paláci Žofín v Praze uskuteční ministerská
konference Budování migračních partnerství.
http://www.eu2009.cz/cz/news-and-documents/news/ministerska-konference-budovanimigracnich-partnerstvi-17953/
AVÍZO: 28.4.2009 tisková konference Ministerské troiky EU - USA pro
spravedlnost a vnitřní věci
Dne 28. dubna 2009 se v Praze uskuteční zasedání Trojky ministrů vnitra a spravedlnosti
Evropské unie a Spojených států.
http://www.eu2009.cz/cz/news-and-documents/news/28-4-2009-tiskova-konferenceministerske-troiky-eu---usa-pro-spravedlnost-a-vnitrni-veci-18003/

Významné události minulého týdne:
V Lucemburku proběhlo zasedání Rady pro zemědělství a rybolov
Dvoudennímu zasedání Rady předsedal ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič.
http://www.eu2009.cz/cz/news-and-documents/news/dnes:-rada-pro-zemedelstvi-arybolov-v-lucemburku--18082/
Neformální zasedání ministrů pro regionální rozvoj
V pátek 24. dubna v Mariánských Lázních skončilo setkání ministrů pro regionální rozvoj.
Tématem jednání byla výměna názorů na hlavní principy a cíle budoucí kohezní politiky.
http://www.eu2009.cz/cz/news-and-documents/news/zitra:-zacina-tridenni-neformalnizasedani-ministru-pro-regionalni-rozvoj--17927/
Český premiér jednal v Jeruzalémě a Ramalláhu s nejvyššími představiteli
izraelské a palestinské vlády
Rozhovory byly věnovány obnově pásma Gazy a dalším perspektivám blízkovýchodního
mírového uspořádání.
http://www.eu2009.cz/cz/news-and-documents/news/cesky-premier-jednal-vjeruzaleme-a-ramallahu-s-nejvyssimi-predstaviteli-izraelske-a-palestinske-vlady-18313/
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Topolánek: je důležité, aby Moldavsko zachovalo proevropskou orientaci
Předseda ER Mirek Topolánek vyzval při své návštěvě Kišiněva, na níž ho doprovázeli i
zmocněnci Evropské komise, nejvyšší představitele moldavské vlády i opozice k dialogu,
který by v jejich zemi obnovil klid.
http://www.eu2009.cz/cz/news-and-documents/news/topolanek:-je-dulezite--abymoldavsko-zachovalo-proevropskou-orientaci-18066/
Dohoda sjednaná českým předsednictvím zefektivní pomoc nákladní dopravě
Evropští dopravci se snáze dostanou k finanční pomoci určené na projekty, které zvyšují
efektivitu nákladní dopravy a snižují její dopad na životní prostředí.
http://www.eu2009.cz/cz/news-and-documents/press-releases/dohoda-sjednanaceskym-predsednictvim-zefektivni-pomoc-nakladni-doprave-18030/
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