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Významné události nadcházejícího týdne:

Český premiér a předseda Evropské rady Jan Fischer uskuteční 8. a 9.6.
pracovní návštěvu Bruselu
8.6. se setká s generálním tajemníkem NATO Jaap de Hoop Schefferem. Tématem
setkání bude mimo jiné aktuální bezpečnostní situace s důrazem na probíhající operace
pod vedením Aliance.
http://www.eu2009.cz/cz/news-and-documents/news/cesky-premier-a-predsedaevropske-rady-jan-fischer-uskutecni-8--a-9-6--24869/
Poslední jednání Rady Ecofin pod patronací českého předsednictví
V úterý 9. června se naposledy za českého předsednictví setkají v Lucemburku ministři
financí a hospodářství zemí Evropské unie. Jednání Rady ECOFIN bude předsedat český
ministr financí a předseda Rady ECOFIN Eduard Janota.
http://www.eu2009.cz/cz/news-and-documents/news/posledni-jednani-rady-ecofin-podpatronaci-ceskeho-predsednictvi-24813/
Rada ministrů pro dopravu, telekomunikace a energetiku - energetika a
telekomunikace
http://www.eu2009.cz/event/1/1661/
Rada ministrů pro dopravu, telekomunikace a energetiku - doprava
http://www.eu2009.cz/event/1/1658/
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Rada ministrů pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele
Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO) ve
formaci ministrů práce a sociálních věcí zasedne pod vedením ministra Petra Šimerky v
Lucemburku
http://www.eu2009.cz/event/1/1640/
Zasedání Trojky EU – Nigerie na ministerské úrovni
Dne 9. června 2009 se v Praze uskuteční zasedání Trojky EU s Nigérií na ministerské
úrovni.
http://www.eu2009.cz/cz/news-and-documents/news/zasedani-trojky-eu-_-nigerie-naministerske-urovni-24818/

Významné události minulého týdne:
Poslední Rada ministrů spravedlnosti během českého předsednictví skončila
úspěchem
Ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová dnes předsedala závěrečnému setkání
ministrů spravedlnosti EU za českého předsednictví. Ministři v Lucemburku schválili
návrhy nařízení, kterými se upravuje postup pro sjednávání a uzavírání bilaterálních
dohod, ocenili pokrok dosažený v oblasti e-Justice, ale též prodiskutovali otázku
mezinárodních únosů dětí do nesmluvních států Haagské úmluvy.
http://www.eu2009.cz/cz/news-and-documents/press-releases/posledni-rada-ministruspravedlnosti-behem-ceskeho-predsednictvi-skoncila-uspechem-24866/
Martin Pecina: Rozhodli jsme dnes o dalším směřování systému SIS
Dne 4. června 2009 se v Lucemburku uskutečnilo poslední jednání Rady pro spravedlnost
a vnitřní věci vedené českým předsednictvím, ministrem vnitra Martinem Pecinou.
http://www.eu2009.cz/cz/news-and-documents/press-releases/martin-pecina:-rozhodlijsme-dnes-o-dalsim-smerovani-systemu-sis--24832/

web@eu2009.cz

Evropská „tour de capitales“ českého předsednictví pokračuje v Rumunsku a
Maďarsku
Ministr pro evropské záležitosti Štefan Füle navštíví v rámci příprav Evropské rady v
pátek 5.června 2009 Rumunsko a Maďarsko.
http://www.eu2009.cz/cz/news-and-documents/press-releases/evropska-_tour-decapitales_-ceskeho-predsednictvi-pokracuje-v-rumunsku-a-madarsku-24729/
Přehled nejdůležitějších legislativních aktů dohodnutých za českého
předsednictví k 31.5.2009
Jedním z hlavních úkolů předsednictví je hledání kompromisní podoby nových evropských
právních předpisů mezi členskými státy, v případě spolurozhodování navíc i mezi Radou a
Evropským parlamentem. Legislativní proces Evropské unie je kontinuální, české
předsednictví v tomto ohledu od předsednictví francouzského převzalo celou řadu
legislativních návrhů v různých fázích schvalovacího procesu.
http://www.eu2009.cz/cz/news-and-documents/news/prehled-nejdulezitejsichlegislativnich-aktu-dohodnutych-za-ceskeho-predsednictvi-k-31-5-2009-24711/
Brno centrem evropského zemědělství
Neformální rada pro zemědělství a rybářství, jako vrcholná resortní akce předsednictví,
přivede ve dnech 31. května až 2. června do Brna téměř dvacítku šéfů resortů
zemědělství celé EU a stovky expertů na agrární politiku. Hlavním tématem jednání byla
zvolena budoucí podoba Společné zemědělské politiky, hlavně systému přímých plateb,
na jejichž nerovné rozdělení si dlouhodobě stěžují farmáři z nových členských států EU.
http://www.eu2009.cz/cz/news-and-documents/press-releases/brno-se-stava-centremevropskeho-zemedelstvi---dve-desitky-evropskych-ministru--stovky-agrarnich-expertua-jedno-tema:-system-primych-plateb---24337/
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