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Významné události nadcházejícího týdne:
Ministr Schwarzenberg povede delegaci Trojky EU do Moskvy
Předseda rady ministrů zahraničních věcí EU a ministr zahraničních věcí ČR Karel
Schwarzenberg povede 11. února 2009 delegaci Trojky EU, která bude jednat v Moskvě
se zástupci Ruské federace.
http://www.eu2009.cz/cz/news-and-documents/news/ministr-schwarzenberg-povededelegaci-trojky-eu-do-moskvy-9165/

Oficiální přijetí prezidenta Slovenské republiky
http://www.eu2009.cz/cz/news-and-documents/press-releases/oficialni-prijetiprezidenta-slovenske-republiky-9087/

Ministři financí EU se v Bruselu sejdou na zasedání Rady Ecofin
V úterý 10. února se v tomto roce již podruhé sejdou ministři financí a hospodářství zemí
Evropské unie na jednání Rady Ecofin. Zasedání bude předsedat ministr financí České
republiky Miroslav Kalousek.
http://www.eu2009.cz/cz/news-and-documents/news/ministri-financi-eu-se-v-bruselusejdou-na-zasedani-rady-ecofin-8969/
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Významné události minulého týdne:
Prohlášení předsednictví EU k švýcarskému referendu o Dohodě o volném
pohybu osob
Předsednictví Rady EU vítá kladný výsledek referenda o prodloužení Dohody o volném
pohybu osob a o jejím rozšíření na Bulharsko a Rumunsko, které se konalo ve Švýcarsku
8. února 2009.
http://www.eu2009.cz/cz/news-and-documents/cfsp-statements/prohlasenipredsednictvi-eu-k-svycarskemu-referendu-o-dohode-o-volnem-pohybu-osob-9175/

Ministři pro rodinu: Je třeba reflektovat zájem dítěte, kvalitu péče a svobodu
rodiny
Velmi plodná a korektní diskuse ukázala, že členské státy považují debatu na témata
péče o děti za velmi žádoucí.
http://www.eu2009.cz/cz/news-and-documents/news/ministri-pro-rodinu:-je-trebareflektovat-zajem-ditete--kvalitu-pece-a-svobodu-rodin-9001/

České předsednictví vyzývá ke koordinaci podpory automobilového průmyslu v
EU
Cílem českého předsednictví je stimulovat evropský automobilový průmysl, neboť se
jedná o klíčové odvětví, na něž těžce dolehla globální hospodářská krize.
http://www.eu2009.cz/cz/news-and-documents/news/cars-8827/

Dvanáct bodů ke snahám českého předsednictví otevřít debatu o barcelonských
cílech
Reakce českého předsednictví na kritiku Evropského parlamentu.
http://www.eu2009.cz/cz/news-and-documents/news/dvanact-bodu-k-snaham-ceskehopredsednictvi-otevrit-debatu-o-barcelonskych-cilech-8760/
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EU musí nadále prosazovat další liberalizaci mezinárodního obchodu
Problémy světové ekonomiky a role Evropy v globální ekonomice patřily mezi hlavní
témata, o kterých v kontextu ekonomického poklesu a rostoucí hrozby protekcionismu
diskutovali účastníci pražské Konference o liberalizaci obchodu.
http://www.eu2009.cz/cz/news-and-documents/news/eu-musi-nadale-prosazovat-dalsiliberalizaci-mezinarodniho-obchodu--8747/

Jan Dusík: Obamova administrativa se aktivně zapojí do jednání o klimatu
Tým prezidenta Baracka Obamy si zřetelně uvědomuje důležitost klimatického summitu
OSN, který proběhne v prosinci v Kodani. Konstatuje to první náměstek ministra
životního prostředí a zvláštní vyslanec českého předsednictví pro klima Dusík.
http://www.eu2009.cz/cz/news-and-documents/news/dusik:-obamova-administrativase-aktivne-zapoji-do-jednani-o-klimatu-8740/
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