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Stanoviska EHSV, na kterých se podílela česká delegace 

 

2016 

 

 Stanovisko k tématu: Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se 
mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o 
vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb 
 Přijato:          14. prosince 2016 
 Zpravodaj:    Vladimíra Drbalová 
 (EESC-2016-02470) 
 

 Stanovisko k tématu: Vhodný rámec pro transparentnost podniků 

  Přijato:          14. prosince 2016 

 Zpravodaj:     Vladimíra Drbalová 
 (EESC-2016-00828) 

 

 Stanovisko k tématu: Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se 
mění směrnice Rady 98/41/ES o registraci osob na palubách osobních lodí 
provozujících dopravu do přístavů členských států Společenství nebo z nich a 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/65/EU o ohlašovacích formalitách 
lodí připlouvajících do přístavů členských států nebo odplouvající z nich 
 Přijato:          19. října 2016 
 Zpravodaj:    Vladimír Novotný 
 (EESC-2016-04290) 

 

 Stanovisko k tématu: Nové uspořádání trhu s elektřinou a potenciální dopady na 
zranitelné spotřebitele 
 Přijato:          19. října 2016 
 Zpravodaj:    Vladimír Novotný 
 (EESC-2016-02885) 

 

 Stanovisko k tématu: Rozpočet EU založený na výkonnosti a zaměřený na výsledky: 
klíčový prvek pro řádné finanční řízení 

 Přijato:          5. října 2016 

 Zpravodaj:    Petr Zahradník 
 (EESC-2016-00760) 

 

 Stanovisko k tématu: Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se 
zavádí mechanismus výměny informací o mezivládních dohodách a nezávazných 
nástrojích mezi členskými státy a třetími zeměmi v oblasti energetiky a kterým se 
zrušuje rozhodnutí č. 994/2012/EU 
 Přijato:          21. září 2016 
 Zpravodaj:    Vladimír Novotný 
 (EESC-2016-02295) 
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 Stanovisko k tématu: Fórum evropské občanské společnosti pro udržitelný rozvoj 
  Přijato:          26. května 2016 
 Zpravodaj:    Roman Haken  
 (EESC-2016-00575) 

 

 Stanovisko k tématu: Návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o rtuti a o 
zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008 

 Přijato:          25. května 2016 

 Zpravodaj:    Vladimír Novotný 
 (EESC-2016-01268) 

 

 Stanovisko k tématu: Návrh rozhodnutí Rady, kterým se stanoví opatření s cílem 
vytvořit postupně jednotné zastoupení eurozóny v Mezinárodním měnovém fondu 

 Přijato:          17. března 2016 
 Zpravodaj:     Petr Zahradník 
 (EESC-2015-05877) 

 

 Stanovisko k  tématu: Budoucnost městské agendy EU z pohledu občanské 
společnosti 

 Přijato:          17. února 2016 

 Zpravodaj:    Roman Haken 
 (EESC-2015-05281) 

 

2015   

 

 Stanovisko k tématu: Financování rozvoje – postoj občanské společnosti 
 Přijato: 2. července 2015 

 Zpravodaj: Ivan Voleš  

 (EESC-2015-01637) 
 

 Stanovisko k tématu: Podpora tvořivosti, podnikání a mobility ve vzdělávání a 
odborné přípravě (stanovisko z vlastní iniciativy) 
 Přijato: 27. května 2015 

 Zpravodaj: Vladimíra Drbalová  
 (EESC-2014-06567) 

 

 Stanovisko k tématu: Průmyslová politika EU pro odvětví výroby potravin a nápojů 
(stanovisko z vlastní iniciativy) 
 Přijato: 27. května 2015 

 Zpravodaj: Ludvík Jírovec Spoluzpravodaj: Edwin Calleja 
 (EESC-2014-05388) 

 

 Stanovisko k tématu: Průmyslová politika pro evropský sklářský průmysl 
 Přijato: 22. května 2015 
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 Zpravodaj: Josef Zbořil Spoluzpravodaj: Enrico Gibellieri 
 (EESC-2014-04990) 

 

 Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním 
fondu, pokud jde o navýšení počáteční předběžné platby vyplácené na operační 
programy podporované z Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí 
 Přijato: 18. března 2015 

 Zpravodaj: Pavel Trantina  
 (EESC-2015-01246) 

 

2014   

 

 Stanovisko k tématu: Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) jakožto nástroj 
politiky soudržnosti na období 2014–2020 pro místní rozvoj a rozvoj venkovských, 
městských a příměstských oblasti (průzkumné stanovisko na žádost řeckého 
předsednictví) 
 Přijato: 10. prosince 2014 

 Zpravodaj: Roman Haken  
 (EESC-2014-03156) 

 

 Stanovisko k tématu: Vliv dřevozpracujícího průmyslu na uhlíkovou bilanci 
(stanovisko z vlastní iniciativy)  
 Přijato: 10. prosince 2014 

 Zpravodaj: Ludvík Jírovec Spoluzpravodaj: Pesci 
 (EESC-2014-02767) 

 

 Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské síti služeb 
zaměstnanosti, přístupu pracovníků ke službám mobility a další integraci trhů práce 
 Přijato: 4. června 2014 

 Zpravodaj: Vladimíra Drbalová Spoluzpravodaj: Pariza Castaños 
 (EESC-2014-00518) 

 

 Stanovisko ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o průzkumu o těžbě 
uhlovodíků (jako je plyn z břidlic) s použitím vysokoobjemového hydraulického 
štěpení v EU 
 Přijato: 4. června 2014 

 Zpravodaj: Josef Zbořil Spoluzpravodaj: Artur Ioniţă 
 (EESC-2014-01320) 

 

 Stanovisko ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Otevření systému 
vzdělávání: nové technologie a otevřené vzdělávací zdroje jakožto prostředky 
inovativní výuky a učení pro všechny 
 Přijato: 26. února 2014 

 Zpravodaj: Lobo Xavier Spoluzpravodaj: Pavel Trantina 
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 (CES6185-2013) 
 

 

2013  

 

 

 Stanovisko k tématu Problémy evropského strojírenského průmyslu (výroba strojů, 
elektrotechnika, elektronika a kovodělný průmysl) v měnící se globální ekonomice  
(stanovisko z vlastní iniciativy) 
 Přijato: 11. prosince 2013 

 Zpravodaj: Lucie Studničná Spoluzpravodaj: Rumen Atanasov 
 (CES3154-2013) 

 

 Stanovisko k tématu Akt o jednotném trhu - stanovení chybějících opatření 
(dodatkové stanovisko) 
 Přijato: 17. října 2013 

 Zpravodaj: Bénédicte Federspiel Spoluzpravodaj: Ivan Voleš, Siecker 
 (CES3154-2013) 

 

 Stanovisko ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Nová mezinárodní dohoda 
o změně klimatu: jak koncipovat mezinárodní politiku v oblasti klimatu po roce 2020  
 Přijato: 17. října 2013 

 Zpravodaj: Josef Zbořil  
 (CES2638-2013) 

 

 Stanovisko k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o posílení 
spolupráce mezi veřejnými službami zaměstnanosti (VSZ)  
 Přijato: 16. října 2013 

 Zpravodaj: Vladimíra Drbalová  
 (CES5207-2013) 

 

 Stanovisko k tématu Podpora potenciálu růstu evropského pivovarnictví  
 Přijato: 17. října 2013 

 Zpravodaj: Ludvík Jírovec Spoluzpravodaj: Joseph Calleja 
 (CES2391-2013) 
  

 Stanovisko k zapojení soukromého sektoru do rozvojového rámce na období po 
roce 2015 
 Přijato: 16. října 2013 

 Zpravodaj: Ivan Voleš  
 (CES4374-2013) 

 

 Stanovisko k zelené knize: Evropská strategie pro řešení problematiky plastového 
odpadu v životním prostředí 
 Přijato: 18. září 2013 

 Zpravodaj: Josef Zbořil   
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 (CES3036-2013) 

 

 Stanovisko k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o opatřeních 
usnadňujících výkon práv, která jsou pracovníkům udělena v souvislosti s volným 
pohybem pracovníků 
 Přijato: 18. září 2013 

 Zpravodaj: Pariza Castaños Spoluzpravodaj: Vladimíra Drbalová 
 (CES3905-2013) 

 

 Stanovisko ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Přehodnocení vzdělávání: 
investice do dovedností pro dosažení lepších socioekonomických výsledků 
 
 Přijato: 10. července 2013 

 Zpravodaj: Mário Soares Spoluzpravodaj: Pavel Trantina 

 ( CES658-2013) 

 

 Stanovisko ke sdělení CARS 2020: Akční plán pro konkurenceschopný a udržitelný 
automobilový průmysl v Evropě 
 Přijato: 23. května 2013 

 Zpravodaj: Virgilio Ranocchiari Spoluzpravodaj: Monika Hrušecká 

 ( CES2487-2012) 

 
 Stanovisko ke sdělení Zapojení mladých lidí do zaměstnání 

 Přijato: 21. března 2013 

 Zpravodaj: Pavel Trantina 

 (CES2419-2012) 

 
 Stanovisko k tématu Vytváření pracovních míst prostřednictvím učňovské přípravy 

a celoživotního odborného vzdělávání: úloha podnikatelské sféry ve vzdělávání v EU 

 Přijato: 20. března 2013 

 Zpravodaj: Vladimíra Drbalová 

 (CES2308-2012) 

 
 Stanovisko k návrhu směrnice, kterou se mění směrnice Rady 2011/92/EU o 

posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí 
 Přijato: 13. února 2013 

 Zpravodaj: Josef Zbořil 

 (CES2482-2012) 

 
 Stanovisko ke sdělení Akt o jednotném trhu II – Společně pro nový růst 

 Přijato: 16. ledna 2013 

 Zpravodaj: Martin Siecker Spoluzpravodaj: Ivan Voleš 

 (CES2039-2012) 
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2012 

 Stanovisko k návrhu rozhodnutí o účetních pravidlech a akčních plánech týkajících 
se emisí skleníkových plynů a jejich pohlcení v důsledku činností souvisejících s 
využíváním půdy, změnami využívání půdy a lesnictvím COM(2012) 93 final – 
2012/0042 (COD) a ke sdělení: Účetní pravidla pro využívání půdy, změny ve 
využívání půdy a lesnictví (LULUCF) v závazcích Unie v oblasti změny klimatu 
COM(2012) 94 final 
 Přijato: 19. září 2012 

 Zpravodaj: Ludvík Jírovec 

 (CESE 1167/2012) 

 
 Stanovisko k návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2006/66/ES o bateriích a 

akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech, pokud jde o uvádění na trh 
přenosných baterií a akumulátorů obsahujících kadmium, které jsou určené do 
bezšňůrových elektrických nástrojů KOM (2012) 136 final – 2012/0066 (COD) 

 Přijato: 24. května 2012 

 Zpravodaj: Josef Zbořil 

 (CESE 1309/2012) 

 
 Malý business, velký svět – nové partnerství na pomoc malým a středním 

podnikům k využití globálních příležitostí 
 Přijato: 23. května 2012 

 Zpravodaj: Ivan Voleš 

 (CESE 1293/2012) 

 
 Družstevní organizace a restrukturalizace 

 Přijato: 25. dubna 2012 

 Zpravodaj: Marie Zvolská, Jan Olsson 

 (CESE 1049/2012) 

 
 Stanovisko ke sdělení o politikách EU a dobrovolnictví: uznání a propagace 

přeshraničních dobrovolných činností v EU KOM (2011) 568 final 
 Přijato: 28. března 2012 

 Zpravodaj: Pavel Trantina 

 (CESE 824/2012) 

 
 Registrace nosičů radioaktivních materiálů 

 Přijato: 22. února 2012 

 Zpravodaj: Ludvík Jírovec 

 (CESE 487/2012) 

 
 Stanovisko k tématu Post-sekundární odborné vzdělávání a příprava jako atraktivní 

alternativa k vysokoškolskému vzdělávání 
 Přijato: 19. ledna 2012 

 Zpravodaj: Vladimíra Drbalová 

 (CESE 147/2012) 
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2011 

 

 Stanovisko k tématu Dopad krize na schopnost evropských firem investovat 

v oblasti ochrany klimatu 

 Přijato: 27. října 2011 

 Zpravodaj: Josef Zbořil 

 (CESE 1601/2011) 

 
 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice 

Rady, kterou se stanoví požadavky na ochranu zdraví obyvatelstva, pokud jde 
o radioaktivní látky ve vodě určené k lidské spotřebě KOM (2011) 385 v konečném 
znění – 2011/0170 (NLE) 
 Přijato: 27. října 2011 

 Zpravodaj: Josef Zbořil 

 (CESE 1605/2011) 

 
 Stanovisko k tématu Příležitosti a výzvy posílení konkurenceschopnosti 

evropského dřevozpracujícího a nábytkářského průmyslu 
 Přijato: 26. října 2011 

 Zpravodaj: Josef Zbořil 

 (CESE 1598/2011) 

 
 Stanovisko ke sdělení Plán přechodu na konkurenceschopné nízkouhlíkové 

hospodářství do roku 2050 KOM (2011) 112 v konečném znění 
 Přijato: 22. září 2011 

 Zpravodaj: Adams Spoluzpravodaj: Josef Zbořil 

 (CESE 1598/2011) 

 
 Stanovisko ke sdělení Řešení výzev v oblasti komoditních trhů a v oblasti surovin 

KOM (2011) 25 v konečném znění 
 Přijato: 14. července 2011 

 Zpravodaj: Josef Zbořil 

 (CESE 1177/2011) 

 
 Stanovisko ke sdělení Agenda pro nové dovednosti a pracovní místa 

 Přijato: 14. července 2011 

 Zpravodaj: Vladimíra Drbalová 

 (CESE 1172/2011) 

 
 Průzkumné stanovisko: Dopad finanční a hospodářské krize na rozložení 

pracovních sil ve výrobních odvětvích se zvláštním zaměřením na malé a střední 
podniky 

 Přijato: 4. května 2011 

 Zpravodaj: Antonello Pezzini Spoluzpravodaj: Karel Havlíček 

 (CESE 809/2011) 
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 Stanovisko ke sdělení Akt o jednotném trhu 

 Přijato: 15-16. března 2011 

 Zpravodajové:Benedicte Federspiel, Martin Siecker, Ivan Voleš 

 (CESE 525/2011) 

 
 Stanovisko: Mládež v pohybu – Iniciativa zaměřená na rozvinutí potenciálu 

mladých lidí, aby mohla Evropa růst rozumným a udržitelným způsobem, ze 
kterého budou mít prospěch všichni 
 Přijato: 15-16. března 2011 

 Zpravodaj: Pavel Trantina 

 (CESE 530/2011) 

 
 Stanovisko: Očkování proti katarální horečce ovcí 

 Přijato: 15-16. března 2011 

 Zpravodaj: Ludvík Jírovec 

 (CESE 538/2011) 

 
 Stanovisko: Druhotné suroviny 

 Přijato: 16-17. února 2011 

 Zpravodaj: Josef Zbořil 

 (CESE 355/2011) 
 

2010 

 Stanovisko: Evropského parlamentu a Rady o schvalování zemědělských a 
lesnických vozidel KOM (2010) 395 v konečném znění – 2010/0212 (COD) 
 Přijato: 9. prosince 2010 

 Zpravodaj: Ludvík Jírovec 

 (CESE 1616/2010) 

 
 Stanovisko: Vztahy EU-Rusko 

 Přijato: 9. prosince 2010 

 Zpravodaj: Ivan Voleš 

 (CESE 1625/2010) 

 
 Stanovisko ke zprávě o stavu provádění integrované výrobkové politice KOM 

(2009) 693 v konečném znění 
 Přijato: 21. října 2010 

 Zpravodaj: Josef Zbořil 

 (CESE 1373/2010) 

 
 Stanovisko ke sdělení Překročit HDP – Měření pokroku v měnícím se světě KOM 

(2009) 433 v konečném znění 
 Přijato: 29. dubna 2010 

 Zpravodaj: Josef Zbořil 
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 (CESE 647/2010) 

 
 Stanovisko k úloze občanské společnosti v EU a Černou Horou vztahy 

 Přijato: 28. dubna 2010 

 Zpravodaj: Vladimíra Drbalová 

 (CESE 651/2010) 
 

 
2009 

 Stanovisko ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, EHSV a Výboru 
regionů, Nové dovednosti pro nová pracovní místa, Předvídání a zohledňování 
potřeb trhu práce a potřebných kvalifikací KOM (2008) 868 v konečném znění 

 Přijato: 4. listopadu 2009 

 Zpravodaj: Vladimíra Drbalová 

 (CESE 1712/2009) 

 
 Stanovisko k tématu Různé typy podniků 

 Přijato: 30. září/1. října 2009 

 Zpravodaj: Miguel Ángel Cabra de Luna Spoluzpravodajka: Marie Zvolská 

 (CESE 1454/2009) 

 

 
 Stanovisko k tématu Určení přetrvávajících překážek mobility na vnitřním trhu 

práce 
 Přijato: 25/26. března 2009 

 Zpravodaj: Vladimíra Drbalová 

 (CESE 629/2009) 

 
 Stanovisko k tématu Zapojení občanské společnosti ve Východním partnerství 

 Přijato: 13. května 2009 

 Zpravodaj: Ivan Voleš 

 (CESE 889/2009) 

 
 Stanovisko k tématu Konkurenceschopnost evropského sklářského a 

keramického průmyslu se zvláštním zřetelem ke klimatickému a energetickému 
balíčku EU 

 Přijato: 16. července 2009 

 Zpravodaj: Josef Zbořil 

 (CESE 1205/2009) 

 
 Stanovisko k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví 

rámec pro zavedení inteligentních dopravních systémů v silniční dopravě a jejich 
styčné body s jinými druhy dopravy KOM(2008) 887 v konečném znění – 2008/0263 
(COD) 

 Přijato: 13. května 2009 

 Zpravodaj: Josef Zbořil 
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 (CESE 872/2009) 

 
 Stanovisko ke sdělení Cesta ke společnému plánování ve výzkumu: Spolupráce 

při účinnějším řešení společných úkolů KOM(2008) 468 v konečném znění 

 Přijato: 25. března 2009 

 Zpravodaj: Josef Zbořil 

 (CESE 614/2009) 

 
 Stanovisko: k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o strojních 

zařízeních pro aplikaci pesticidů, kterou se mění směrnice 2006/42/ES ze dne 17. 
května 2006 o strojních zařízeních KOM (2008) 535 v konečném znění – 2008/0172 
(COD) 

 Přijato: 14. ledna 2009 

 Zpravodaj: Ludvík Jírovec 

 (CESE 41/2009) 
 

2008 

 Stanovisko k tématu Dopad současného vývoje energetických trhů  na průmyslové 
hodnotové řetězce v Evropě 
 Přijato: 17. září 2008 

 Zpravodaj: Josef Zbořil 

 (CESE 1521/2008) 

 
 Stanovisko k sociálnímu rozměru vztahů s partnerskými zeměmi jižního 

Středomoří 
 Přijato: 17./18. září 2008 

 Zpravodaj: Ivan Voleš 

 (CESE 735/2008) 

 
 Stanovisko ke sdělení Evropský strategický plán pro energetické technologie (plán 

SET) „Směřování k budoucnosti s nízkými emisemi uhlíku“ KOM(2007)  723 v 
konečném znění 

 Přijato: 9. července 2008 

 Zpravodaj: Josef Zbořil 

 (CESE 1199/2008) 

 
 Stanovisko k minimálním kritériím pro inspekce ochrany životního prostředí KOM 

(2007) 707 v konečném znění 
 Přijato: 22/23. dubna 2008 

 Zpravodaj: Josef Zbořil 

 (CESE 762/2008) 

 
 Stanovisko k perspektivě evropského výzkumu v odvětví uhlí a oceli 

 Přijato: 13/14. února 2008 

 Zpravodaj: Josef Zbořil 

 (CESE 279/2008) 
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 Stanovisko k podpoře plnohodnotné účasti mladých lidí na vzdělávání, 

zaměstnanosti a ve společnosti, KOM(2007) 498 v konečném znění 

 Přijato: 16/17. ledna 2008 

 Zpravodaj: Pavel Trantina 

 (CESE 76/2008) 

 

2007 

 Stanovisko k vývoji evropského cementářského průmyslu 
 Přijato: 12/13. prosince 2007 

 Zpravodaj: Marian Krzaklewski Spoluzpravodaj: Pavel Činčera 

 (CESE 1041/2007) 

 
 Stanovisko k úloze národních rad pro udržitelný rozvoj 

 Přijato: 12/13. prosince 2007 

 Zpravodaj: Roman Haken 

 (CESE 1700/2007) 

 
 Stanovisko k vývoji odvětví evropského chemického průmyslu 

 Přijato: 26/27. září 2007 

 Zpravodaj: Josef Zbořil 

 (CESE 733/2007) 

 
 Stanovisko ke sdělení Udržitelná výroba energie z fosilních paliv: dosažení téměř 

nulových emisí z uhlí po roce 2020 KOM (2006) 843 v konečném znění 
 Přijato: 27. září 2007 

 Zpravodaj: Josef Zbořil 

 (CESE 1246/2007) 

 
 Stanovisko k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění 

směrnice Rady 96/22/ES o zákazu používání některých látek s hormonálním nebo 
tyreostatickým účinkem a beta-sympatomimetik v chovech zvířat KOM(2007)  292 
v konečném znění – 2007/0102 (COD) 
 Přijato: 26. září 2007 

 Zpravodaj: Ludvík Jírovec 

 (CESE 1253/2007) 

 
 Stanovisko k tématu Zelená kniha – Diplomatická a konzulární ochrana občanů 

Unie ve třetích zemích KOM(2006) 712 v konečném znění 
 Přijato: 14. března 2007 

 Zpravodaj: Ivan Voleš 

 (CESE 425/2007) 

 
 Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o programu 

Společenství na označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky 
KOM (2006) 576 v konečném znění - 2006/0187 (COD) 
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 Přijato: 15. března 2007 

 Zpravodaj: Ivan Voleš 

 (CESE 428/2007) 

 
2006 

 Stanovisko k udržitelnému rozvoji a průmyslovým změnám 

 Přijato: 13/14. září 2006 

 Zpravodaj: Martin Siecker Spoluzpravodaj: Pavel Činčera 

 (CESE 1142/2006) 

 
 Stanovisko k vnějším vztahům, Běloruská občanská společnost 

 Přijato: 13/14. září 2006 

 Zpravodaj: pan Stulík 

 (CESE1167/2006) 

 
 Stanovisko k tématu Účinky mezinárodních dohod o snižování skleníkových 

plynů na procesy průmyslových změn v Evropě 
 Přijato: 27. dubna 2006 

 Zpravodaj: Josef Zbořil Spoluzpravodaj: Pavel Činčera 

 (CESE 593/2006) 

 

2005 

 

 Stanovisko k technologickým parkům a průmyslovým změnám 
 Přijato: 14./ 15. prosince 2005 

 Zpravodaj: Janos Tóth Spoluzpravodaj: Jiří Kubíček 

 (CESE 1494/2005) 

 
 Stanovisko k Návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského 

institutu pro rovné postavení žen a mužů KOM(2005) 81 v konečném znění - 
2005/0017 (COD) 

 Přijato: 28. září 2005 

 Zpravodaj: Dana Štechová 

 (CESE 1066/2005) 

mailto:brussels@cebre.cz

