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TÝDENNÍ PŘEHLED DĚNÍ V EVROPSKÝCH INSTITUCÍCH (11. – 17. 9. 2017) 

PONDĚLÍ 11. 9. 2017 

Rada EU 

Neformální zasedání ministrů pro rozvoj, Tallinn   
Poradci pro spravedlnost a vnitřní věci   
Politicko-vojenská skupina (PMG)  
Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM)  
Pracovní skupina pro duševní vlastnictví – autorské právo  
Pracovní skupina pro finanční služby  
Pracovní skupina pro komodity (PROBA)  
Pracovní skupina pro Mašrek/Maghreb  
Pracovní skupina pro oblast západního Balkánu (COWEB)  
Pracovní skupina pro otázky občanského práva (JUSTCIV)  
Pracovní skupina pro pozemní dopravu  
Pracovní skupina pro schengenské záležitosti  
Pracovní skupina pro sociální otázky  
Pracovní skupina pro spolupráci v trestních věcech (COPEN)  
Pracovní skupina pro veřejné zdraví  
Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG)  
Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG) – HTF  
Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii (COEST)  
Pracovní skupina pro výzkum  
Pracovní skupina pro životní prostředí  
Výbor pro civilní aspekty řešení krizí (CIVCOM)  
Pracovní skupina radů pro finanční věci  
Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)  
Rozpočtový výbor  
Skupina Nicolaidis  

EP 
ROZPRAVY: Provádění směrnice o mediaci; Evropské fondy rizikového kapitálu a evropské fondy 
sociálního podnikání; Kosmická strategie pro Evropu; Dopad mezinárodního obchodu a obchodních 
politik EU na globální hodnotové řetězce; Fungování franšíz v maloobchodním odvětví 

EP CONT 

ROZPRAVY: Finanční pravidla platná pro souhrnný rozpočet Unie; Kontrola výdajů a sledování 
nákladů a efektivnosti programu EU ‘‘záruka pro mladé‘‘; VÝMĚNA NÁZOZŮ s Johannesem Hahnem, 
komisařem pro evropskou politiku sousedství a jednávání o rozšíření o řádném finančním řízení; 
ROZPRAVY: Plnění 2015: Obecný rozpočet EU - Rada a Evropská rada 

EP ENVI 
VÝMĚNA NÁZORŮ s Vytenisem Andriukaitisem, komisařem pro Zdraví a bezpečnost potravin na 
téma bezpečnosti a nelegálního používání přípravku Fipronil v drůbežích farmách; ROZPRAVA: 
Řízení energetické unie 

EP ITRE ROZPRAVA: Řízení Energetické unie 

EP AFCO ROZPRAVA: Složení Evropského parlamentu 

EHSV 
SOC/564 – veřejné slyšení a 3. schůze studijní skupiny Dopad sociálního rozměru a evropského pilíře 
sociálních práv na budoucnost EU 
Schůze rozpočtové skupiny 

ÚTERÝ 12. 9. 2017 

Rada EU 

Skupina ANTICI 
Atašé ve finančních službách  
Skupina přátel předsednictví  
Poradci pro spravedlnost a vnitřní věci  
Politický a bezpečnostní výbor (PSC)  
Pracovní skupina právníků-lingvistů  
Pracovní skupina pro africké, karibské a tichomořské státy (AKT)  
Pracovní skupina pro duševní vlastnictví – autorské právo  
Pracovní skupina pro energetiku  
Pracovní skupina pro Evropské sdružení volného obchodu (ESVO)  
Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh  
Pracovní skupina pro Latinskou Ameriku a Karibik  
Pracovní skupina pro leteckou dopravu  
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http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/fac/2017/09/11/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/mpo/2017/9/jha-counsellors-(etias,-mxd-cttee)-(260859)/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/mpo/2017/9/jha-counsellors-(etias,-mxd-cttee)-(260859)/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/POLITICO-MILITARY-WORKING-PARTY-%28259042%29/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/MIDDLE-EAST-/-GULF-%28259037%29/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/INT--PROPERTY--COPYRIGHT-%28259051%29/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/mpo/2017/9/financial-services-(emir-ccp)-(259703)/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/COMMODITIES-%28259052%29/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/MASHRAK/MAGHREB-%28259036%29/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/WESTERN-BALKANS-REGION-%28259039%29/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/WORKING-PARTY-ON-CIVIL-LAW-MATTERS-%28INSOLVENCY%29-%28259044%29/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/LAND-TRANSPORT-%28259046%29/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/mpo/2017/9/wp-for-schengen-matters-(schengen-acquis,-mxd-cttee)-(260253)/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/SOCIAL-QUESTIONS-%28259043%29/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/COOPERATION-IN-CRIMINAL-MATTERS-%28ECRIS%29-%28259045%29/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/PUBLIC-HEALTH-%28259053%29/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/MILITARY-COMMITTEE-WORKING-GROUP-%28259035%29/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/HEADLINE-GOAL-TASK-FORCE-%28259040%29/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/EASTERN-EUROPE-AND-CENTRAL-ASIA-%28259214%29/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/RESEARCH-%28259050%29/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/ENVIRONMENT-%28259047%29/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/COMMITTEE-FOR-CIVILIAN-ASPECTS-OF-CRISIS-MANAGEMENT-%28259041%29/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/FINANCIAL-COUNSELLORS-%28260220%29/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/FOREIGN-RELATIONS-COUNSELLORS-%28259054%29/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/BUDGET-COMMITTEE-%28259049%29/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/NICOLAIDIS-GROUP-%28259038%29/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AGENDA&reference=20170911&secondRef=SIT&language=CS
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AGENDA&reference=20170911&secondRef=SIT&language=CS
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AGENDA&reference=20170911&secondRef=SIT&language=CS
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bCOMPARL%2bCONT-OJ-20170911-1%2b01%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bCOMPARL%2bCONT-OJ-20170911-1%2b01%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bCOMPARL%2bCONT-OJ-20170911-1%2b01%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bCOMPARL%2bCONT-OJ-20170911-1%2b01%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201709/ENVI/ENVI(2017)0911_1/sitt-6929602
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201709/ENVI/ENVI(2017)0911_1/sitt-6929602
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201709/ENVI/CJ10(2017)0911_1/sitt-6823207
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201709/ENVI/CJ10(2017)0911_1/sitt-6823207
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201709/ENVI/CJ10(2017)0911_1/sitt-6823207
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201709/AFCO/AFCO(2017)0911_1/sitt-6829790
https://memportal.eesc.europa.eu/Meeting/PublicActions/Convocations?meetingId=2138981&meetingSessionId=2173118
https://memportal.eesc.europa.eu/Meeting/PublicActions/Convocations?meetingId=2138981&meetingSessionId=2173118
https://memportal.eesc.europa.eu/Agenda/Documents?meetingId=2137874&meetingSessionId=2172802
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/ANTICI-GROUP---1-%28260275%29/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/FINANCIAL-SERVICES-ATTACHES-%28CCP---RECOVERY-AND-RESOLUTION-OF-CENTRAL-COUNTERPARTS%29-%28259079%29/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/FRIENDS-OF-THE-PRESIDENCY-%28COPEN/ECRIS%29-%28259081%29/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/JHA-COUNSELLORS-%28ASYLUM%29-%28260226%29/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/POLITICAL-AND-SECURITY-COMMITTEE-%28257651%29/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/LEGAL/LINGUISTIC-EXPERTS-%28259678%29/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/ACP-%28259080%29/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/INT--PROPERTY--COPYRIGHT-%28SUITE%29-%28259063%29/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/ENERGY-%28259074%29/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/WORKING-PARTY-ON-EFTA-%28259078%29/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/COMPETITIVENESS-AND-GROWTH-%28INTERNAL-MARKET%29-%28259071%29/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/mpo/2017/9/latin-america-and-caribbean-(capitals)-(259058)/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/AVIATION-WORKING-PARTY-%28259075%29/
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Pracovní skupina pro otázky občanského práva (JUSTCIV)  
Pracovní skupina pro rozšíření a pro země jednající o přistoupení k EU  
Pracovní skupina pro schengenské záležitosti  
Pracovní skupina pro sociální otázky  
Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost  
Pracovní skupina pro terorismus (TWP)  
Pracovní skupina pro transatlantické vztahy (COTRA)  
Pracovní skupina pro víno a alkohol  
Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG) – HTF  
Pracovní skupina pro vymáhání práva (LEWP)  
Pracovní skupina pro vymáhání práva (LEWP)  
Pracovní skupina pro životní prostředí  
Skupina pro kodex chování (zdanění podniků)  

EE PRES Konference Young EUROSAI, 11. – 14. 9. 2017, Tallinn 

EP 

ROZPRAVY: Podpora připojení k internetu v místních komunitách; Opatření na zajištění bezpečnosti 
dodávek zemního plynu; HLASOVÁNÍ: Zrušení zastaralých nařízení v odvětví vnitrozemských 
vodních cest a silniční přepravy zboží; ROZPRAVY: Vývoz zbraní: provádění společného postoje 
2008/944/SZBP; Politické vztahy EU s Indií; Politické vztahy EU se zeměmi jihovýchodní Asie a 
Sdružením států jihovýchodní Asie (ASEAN); Politické vztahy EU s Latinskou Amerikou; Prezentace 
postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu na rozpočtový rok 2018 

EHSV 

Předsednictvo řídícího výboru pro strategii Evropa 2020 
Mimořádná schůze skupiny III věnovaná tématu „Inteligentní řešení pro udržitelnou a inkluzivní 
společnost“, 12.–13. září 2017, Tallinn 
ECO/434 – Zdanění ekonomiky sdílení – slyšení a 2. schůze studijní skupiny 

VR 
7. výroční zasedání a konference regionálních a místních orgánů zemí Východního partnerství 
(CORLEAP) 

PSP ČR 
VLÁDNÍ NÁVRH: k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o přistoupení k Obchodní dohodě mezi 
Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé s ohledem 
na přistoupení Ekvádoru - druhé čtení   

STŘEDA 13. 9. 2017 

Rada EU 

Poradci pro spravedlnost a vnitřní věci  
Politický a bezpečnostní výbor (PSC)  
Politicko-vojenská skupina (PMG)  
Pracovní skupina pro Afriku (COAFR)  
Pracovní skupina pro Asii-Oceánii (COASI)  
Pracovní skupina pro celní spolupráci (CCWP)  
Pracovní skupina pro daňové otázky – nepřímé zdanění  
Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě  
Pracovní skupina pro jaderné otázky (WPAQ)  
COREPER II.zástupců  
Vojenský výbor Evropské unie (EUMC)  
Výbor pro civilní aspekty řešení krizí (CIVCOM)  
Pracovní skupina pro mořské právo  
Pracovní skupina pro obchodní otázky (WPTQ)  
Pracovní skupina pro otázky občanského práva (JUSTCIV)  
Pracovní skupina pro sociální otázky  
Pracovní skupina pro technickou harmonizaci – motorová vozidla  
Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost  
Pracovní skupina pro víno a alkohol  
Pracovní skupina pro zboží dvojího užití  
Pracovní skupina vedoucích veterinárních služeb  

EE PRES 
Evropské zajišťování kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (EQAVET) 
 – peer learing, 13. – 14. 9. 2017, Tallinn 
Konference Future of Work: Making It e-Easy, 13. – 14. 9. 2017, Tallinn 

EP 

ROZPRAVA: Stav Unie; HLASOVÁNÍ: Prodloužení evropského statistického programu až do roku 
2020; Jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí; Podrobení akryl-fentanylu 
kontrolním opatřením; Mnohostranná dohoda o vytvoření společného evropského leteckého prostoru; 
Návrh opravného rozpočtu č. 3 k souhrnnému rozpočtu na rok 2017: rozpočtové prostředky Iniciativy 
na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI), vypracování plánů pro ACER a SESAR2; Uvolnění 
prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: EGF/2017/002 FI/MICROSOFT; 
ROZPRAVY: Požární bezpečnost v budovách; Požadavky na přístupnost u výrobků a služeb; Hnojivé 
výrobky s označením CE; Budoucnost programu Erasmus+; Společná rozprava - Obchodní vztahy 
s Chile;  

EHSV ECO/434 – Zdanění ekonomiky sdílení – slyšení a 2. schůze studijní skupiny 
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http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/WORKING-PARTY-ON-CIVIL-LAW-MATTERS-%28INSOLVENCY%29-%28SUITE%29-%28259062%29/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/ENLARGEMENT-/-COUNTRIES-NEGOTIATING-ACCESSION-TO-THE-EU-%28259070%29/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/mpo/2017/9/wp-for-schengen-matters-(schengen-acquis,-mxd-cttee,-suite)-(259067)/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/mpo/2017/9/social-questions-(259061)/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/TELECOMMUNICATIONS-AND-INFORMATION-SOCIETY-%28259073%29/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/TERRORISM-%28259076%29/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/TRANSATLANTIC-RELATIONS-%28259059%29/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/WINES-AND-ALCOHOL-%28259077%29/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/HEADLINE-GOAL-TASK-FORCE-%28259060%29/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/JNT-LAW-ENFORCEMENT-WORKING-PARTY/TERRORISM-%28259069%29/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/mpo/2017/9/law-enforcement-working-party-(mxd-cttee)-(259068)/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/mpo/2017/9/environment---waste-package-(259701)/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/mpo/2017/9/code-of-conduct-group-(business-taxation-subgroup-on-third-countries)-(259066)/
https://www.eu2017.ee/political-meetings/young-eurosai-conference-yes
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AGENDA&reference=20170912&secondRef=SIT&language=CS
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AGENDA&reference=20170912&secondRef=SIT&language=CS
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AGENDA&reference=20170912&secondRef=SIT&language=CS
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AGENDA&reference=20170912&secondRef=SIT&language=CS
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AGENDA&reference=20170912&secondRef=SIT&language=CS
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AGENDA&reference=20170912&secondRef=SIT&language=CS
https://memportal.eesc.europa.eu/Meeting/PublicActions/Convocations?meetingId=2136838&meetingSessionId=2169516
https://memportal.eesc.europa.eu/Meeting/PublicActions/Convocations?meetingId=2136838&meetingSessionId=2169516
https://memportal.eesc.europa.eu/Meeting/PublicActions/Convocations?meetingId=2137461&meetingSessionId=2172920
https://memportal.cor.europa.eu/Agenda/Documents?meetingId=2135838&meetingSessionId=2168211
https://memportal.cor.europa.eu/Agenda/Documents?meetingId=2135838&meetingSessionId=2168211
http://www.psp.cz/sqw/ischuze.sqw?o=7&s=60
http://www.psp.cz/sqw/ischuze.sqw?o=7&s=60
http://www.psp.cz/sqw/ischuze.sqw?o=7&s=60
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/JHA-COUNSELLORS-%28ASYLUM%29-%28260145%29/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/POLITICAL-AND-SECURITY-COMMITTEE-%28257652%29/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/POLITICO-MILITARY-WORKING-PARTY-%28259089%29/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/AFRICA-%28259087%29/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/ASIA-OCEANIA-%28259086%29/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/CUSTOMS-COOPERATION-%28259101%29/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/mpo/2017/9/indirect-taxation-(vat)-(260704)/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/TRANSPORT---INTERMODAL-QUESTIONS-AND-NETWORKS-%28259102%29/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/ATOMIC-QUESTIONS-%28259100%29/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/COREPER-2-%28257654%29/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/MILITARY-COMMITTEE-%28259085%29/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/COMMITTEE-FOR-CIVILIAN-ASPECTS-OF-CRISIS-MANAGEMENT-%28259088%29/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/LAW-OF-THE-SEA-%28259099%29/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/TRADE-QUESTIONS-%28259098%29/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/WORKING-PARTY-ON-CIVIL-LAW-MATTERS-%28GENERAL-QUESTIONS%29-%28259095%29/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/SOCIAL-QUESTIONS-%28SUITE%29-%28259092%29/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/TECHN--HARMONISATION--MOTOR-VEHICLES-%28259096%29/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/TELECOMMUNICATIONS-AND-INFORMATION-SOCIETY-%28SUITE%29-%28259094%29/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/WINES-AND-ALCOHOL-%28SUITE%29-%28259090%29/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/DUAL-USE-GOODS-%28259097%29/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/CHIEF-VETERINARY-OFFICERS-%28260259%29/
https://www.eu2017.ee/political-meetings/european-quality-assurance-vocational-education-and-training-eqavet-peer
https://www.eu2017.ee/political-meetings/european-quality-assurance-vocational-education-and-training-eqavet-peer
https://www.eu2017.ee/political-meetings/future-work-making-it-e-easy
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AGENDA&reference=20170913&secondRef=SIT&language=CS
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Mimořádná schůze skupiny III věnovaná tématu „Inteligentní řešení pro udržitelnou a inkluzivní 
společnost“, 12.–13. září 2017, Tallinn 
3. schůze stálé studijní skupiny Začlenění Romů – slyšení 

VR 
7. schůze řídící skupiny pro subsidiaritu 
Konzultace zúčastněných stran o jednotném digitálním trhu: přezkum v polovině období 

ČTVRTEK 14. 9. 2017 

Rada EU 

Skupina přátel předsednictví  
Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM)  
Pracovní skupina pro civilní ochranu (PROCIV)  
Pracovní skupina pro civilní ochranu (PROCIV)  
Pracovní skupina pro energetiku  
Pracovní skupina pro e-právo  
Pracovní skupina pro hospodářskou soutěž  
Pracovní skupina pro humanitární pomoc a potravinovou pomoc  
Rada pro spravedlnost a vnitřní věci  
Pracovní skupina pro Mašrek/Maghreb  
Pracovní skupina pro mládež  
Pracovní skupina pro oblast západního Balkánu (COWEB)  
Pracovní skupina pro pozemní dopravu  
Pracovní skupina pro rozvojovou spolupráci  
Pracovní skupina pro sociální otázky  
Pracovní skupina pro terorismus (mezinárodní aspekty)  
Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG)  
Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG) – HTF  
Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii (COEST)  
Pracovní skupina vedoucích veterinárních služeb  
Pracovní skupina veterinárních odborníků – zdraví zvířat  
Výbor pro kulturní otázky  
Výbor pro vzdělávání  

EE PRES 

Konference EU o kybernetické bezpečnosti: "Jednotný digitální trh, společná digitální bezpečnost 
2017", 14. – 15. 9. 2017, Tallinn 
European Young Leaders, 14. – 16. 9. 2017, Tallinn 
Evropské zajišťování kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (EQAVET) 
 – peer learing, 13. – 14. 9. 2017, Tallinn 
Konference Future of Work: Making It e-Easy, 13. – 14. 9. 2017, Tallinn 

EP 
ROZPRAVY: Nová agenda dovedností pro Evropu; Akademické pokračující a dálkové vzdělávání 
jako součást evropské strategie celoživotního učení; Závažné interpelace (článek 130b jednacího 
řádu) 

EP S&D 
Konference Investice do Evropy - investování do lidí! Budoucnost evropské politiky soudržnosti, 
Valencie 

EP AFET 
NÁVRH ZPRÁVY: Doporučení Radě, Komisi a ESVČ o Východním partnerství v době před summitem 
v listopadu 2017; VÝMĚNA NÁZORŮ: Perspektivy summitu Východního partnerství v listopadu 2017 
s předsednictvem Parlamentního shromáždění Euronest 

EP BUDG 

ROZPRAVY: Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018 - všechny oddíly; Mobilizace 
Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí záloh ve všeobecném rozpočtu Unie na rok 
2018; Opravný rozpočet č. 5 k souhrnnému rozpočtu na rok 2017 - Poskytnutí financování 
Evropskému fondu pro udržitelný rozvoj (EFSD) a zvýšení rezervy na pomoc při mimořádných 
událostech (EAR) v návaznosti na revizi nařízení o víceletém finančním rámci; Mobilizace nástroje 
flexibility k financování Evropského fondu pro udržitelný rozvoj; Další MFF: Příprava postoje 
Parlamentu k víceletému finančnímu rámci po roce 2020; Garanční fond pro vnější vztahy; Záruka 
Evropské unie Evropské investiční bance na ztráty z finančních operací na podporu investičních 
projektů mimo Unii 

EHSV 

ECO/435 – Hospodářská politika eurozóny (2017) (dodatkové stanovisko) – 2. schůze studijní 
skupiny 
Schůze Střediska pro sledování jednotného trhu 
NAT/717 – Akční plán pro přírodu, lidi a hospodářství – 1. schůze 
INT/829 – Zpráva o politice hospodářské soutěže v roce 2016 – 2. schůze skupiny 
Schůze stálé studijní skupiny Podniky sociální ekonomiky 

PÁTEK 15. 9. 2017 

Rada EU 

Neformální zasedání ministrů hospodářství a financí, 15.–16. 9. 2017, Tallinn  
Euroskupina  
Skupina přátel předsednictví  
Poradci pro spravedlnost a vnitřní věci  
Pracovní skupina ERAC - GPC  
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https://memportal.eesc.europa.eu/Meeting/PublicActions/Convocations?meetingId=2133358&meetingSessionId=2165031
http://cor.europa.eu/en/events/Pages/dig-sing-mkt.aspx
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/FRIENDS-OF-THE-PRESIDENCY%28EUROJUST%29-%28260121%29/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/MIDDLE-EAST-/-GULF-%28259111%29/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/CIVIL-PROTECTION-%28259125%29/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/JOINT-CIVIL-PROTECTION/HUMANITARIAN-AID-%28260248%29/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/ENERGY-%28259126%29/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/WORKING-PARTY-ON-E-LAW-%28259129%29/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/COMPETITION-%28259131%29/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/WP-ON-HUMANITARIAN-AID-AND-FOOD-AID-%28259118%29/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/jha/2017/09/14/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/MASHRAK/MAGHREB-%28259110%29/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/YOUTH-WORKING-PARTY-%28259130%29/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/WESTERN-BALKANS-REGION-%28259112%29/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/LAND-TRANSPORT-%28259958%29/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/DEVELOPMENT-COOPERATION-%28259124%29/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/mpo/2017/9/social-questions-(259117)/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/TERRORISM-%28INTERNATIONAL-ASPECTS%29-%28COTER%29-%28259123%29/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/MILITARY-COMMITTEE-WORKING-GROUP-%28259109%29/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/HEADLINE-GOAL-TASK-FORCE-%28259505%29/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/EASTERN-EUROPE-AND-CENTRAL-ASIA-%28259113%29/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/CHIEF-VETERINARY-OFFICERS-%28260260%29/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/VETERINARY-EXPERTS--ANIMAL-HEALTH-%28259120%29/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/CULTURAL-AFFAIRS-COMMITTEE-%28259121%29/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/EDUCATION-COMMITTEE-%28259119%29/
https://www.eu2017.ee/political-meetings/eu-cyber-security-conference-digital-single-market-common-digital-security-2017
https://www.eu2017.ee/political-meetings/eu-cyber-security-conference-digital-single-market-common-digital-security-2017
https://www.eu2017.ee/political-meetings/friends-europe-0
https://www.eu2017.ee/political-meetings/european-quality-assurance-vocational-education-and-training-eqavet-peer
https://www.eu2017.ee/political-meetings/european-quality-assurance-vocational-education-and-training-eqavet-peer
https://www.eu2017.ee/political-meetings/future-work-making-it-e-easy
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AGENDA&reference=20170914&secondRef=SIT&language=CS#TF10
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AGENDA&reference=20170914&secondRef=SIT&language=CS#TF10
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+AGENDA+20170914+SIT+DOC+XML+V0//CS
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+AGENDA+20170914+SIT+DOC+XML+V0//CS
http://www.socialistsanddemocrats.eu/events/investing-europe-investing-people-future-european-cohesion-policy
http://www.socialistsanddemocrats.eu/events/investing-europe-investing-people-future-european-cohesion-policy
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/afet/draft-agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/afet/draft-agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/afet/draft-agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bCOMPARL%2bBUDG-OJ-20170914-1%2b01%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bCOMPARL%2bBUDG-OJ-20170914-1%2b01%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bCOMPARL%2bBUDG-OJ-20170914-1%2b01%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bCOMPARL%2bBUDG-OJ-20170914-1%2b01%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bCOMPARL%2bBUDG-OJ-20170914-1%2b01%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bCOMPARL%2bBUDG-OJ-20170914-1%2b01%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bCOMPARL%2bBUDG-OJ-20170914-1%2b01%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bCOMPARL%2bBUDG-OJ-20170914-1%2b01%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
https://memportal.eesc.europa.eu/Meeting/PublicActions/Convocations?meetingId=2138232&meetingSessionId=2171263
https://memportal.eesc.europa.eu/Meeting/PublicActions/Convocations?meetingId=2138232&meetingSessionId=2171263
https://memportal.eesc.europa.eu/Meeting/PublicActions/Convocations?meetingId=2138399&meetingSessionId=2171498
https://memportal.eesc.europa.eu/Meeting/PublicActions/Convocations?meetingId=2140364&meetingSessionId=2174048
https://memportal.eesc.europa.eu/Meeting/PublicActions/Convocations?meetingId=2132522&meetingSessionId=2173798
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/ecofin/2017/09/15-16/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/eurogroup/2017/09/15/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/FRIENDS-OF-THE-PRESIDENCY-%28IMP%29-%28259148%29/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/mpo/2017/9/jha-counsellors(expulsion/visa)-(259150)/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/mpo/2017/9/erac---gpc-(259143)/
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Výbor pro obchodní politiku (TPC) – zástupci  
Pracovní skupina právníků-lingvistů  
Pracovní skupina pro e-právo  
Pracovní skupina pro humanitární pomoc a potravinovou pomoc  
Pracovní skupina pro mládež  
Pracovní skupina pro rozšíření a pro země jednající o přistoupení k EU  
Pracovní skupina pro strukturální opatření  
Pracovní skupina pro technickou harmonizaci – nebezpečné látky  
Pracovní skupina pro vnitřní/vnější rybářskou politiku  
Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG) – HTF  
Pracovní skupina vedoucích veterinárních služeb  
Pracovní skupina veterinárních odborníků – zdraví zvířat  
Výbor pro vzdělávání  

EE PRES 

Setkání generální ředitelů škol, 15. – 19. 9. 2017, Tallinn 
Konference EU o kybernetické bezpečnosti: "Digitální jednotný trh, společná digitální bezpečnost 
2017", 14. – 15. 9. 2017, Tallinn 
9. konference o bydlení v Pobaltí: "Udržitelné životní prostředí: osvědčené postupy v oblasti bydlení", 
14. – 15. 9. 2017, Rakvere 

EHSV REX/493 – Modrá ekonomika v západním Středomoří – 1. schůze 

VR Investice do Evropy, investice do lidí – mimořádná schůze skupiny SES v Evropském výboru regionů 

SOBOTA 16. 9.  2017 

Rada EU Neformální zasedání ministrů hospodářství a financí, 15.–16. 9. 2017, Tallinn  

NEDĚLE 17. 9. 2017 

 
 

Veřejné konzultace 

do 15. 9. Rybolovná práva na rok 2018 v rámci společné rybářské politiky 

do 18. 9. Legální migrace občanů ze zemí, které nejsou členy EU – veřejná konzultace 

do 22. 9. Veřejná konzultace týkající se provádění akčního plánu pro Atlantský oceán 

do 29. 9. Veřejná konzultace o hodnocení programu pro vyřazování jaderných zařízení z provozu v polovině období 

do 4. 10.  Hodnocení nařízení č. 996/2010 o šetření a prevenci nehod a incidentů v civilním letectví v EU 

do 8. 10. Veřejná konzultace k cílenému přezkumu směrnic EU v oblasti spotřebitelského práva 

do 8. 10. Veřejná konzultace o předpisech týkajících se maloobchodního prodeje v kamenných obchodech a online 

do 12. 10. Veřejná konzultace ohledně transformace zdravotní a jiné péče v kontextu jednotného digitálního trhu 

do 16. 10. Veřejné konzultace zkoumají možnosti snížení emisí do prostředí mikroplastik 

do 16. 10. Veřejná konzultace o výměně celních informací s třetími zeměmi 

do 19. 10. Veřejná konzultace k interoperabilitě informačních systémů EU pro hranice a bezpečnost 

do 20. 10. Veřejná konzultace k revizi směrnice 2009/103 / ES o pojištění motorových vozidel 

do 20. 10. 
Veřejná konzultace o vývoji sekundárních trhů s nesplácenými úvěry a nouzovými aktivy a o ochraně 

zajištěných věřitelů před selháním dlužníků 

do 22. 10. 
Veřejná konzultace týkající se revize nařízení o obecné bezpečnosti vozidel a nařízení o bezpečnosti 

chodců 

do 23. 10. 
Veřejná konzultace o možných opatřeních k regulaci dopadu, které mají podnikové servery a výrobky 

sloužící k ukládání dat na životní prostředí 

do 23. 10. 
Veřejná konzultace na podporu hodnocení Evropské agentury pro životní prostředí a její evropské 

informační a pozorovací sítě pro životní prostředí 

do 25. 10. Veřejná konzultace týkající se hodnocení rámce EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů do roku 2020 

do 27. 10. 
Veřejná konzultace k zlepšení přeshraničního přístupu k informacím v elektronické podobě v kriminálních 

záležitostech 
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http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/TRADE-POLICY-COMMITTEE-%28DEPUTIES%29-%28259140%29/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/LEGAL/LINGUISTIC-EXPERTS-%28259698%29/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/WORKING-PARTY-ON-E-LAW-%28259149%29/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/WP-ON-HUMANITARIAN-AID-AND-FOOD-AID-%28SUITE%29-%28259136%29/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/YOUTH-WORKING-PARTY-%28SUITE%29-%28259138%29/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/ENLARGEMENT-/-COUNTRIES-NEGOTIATING-ACCESSION-TO-THE-EU-%28259134%29/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/STRUCTURAL-MEASURES-%28259146%29/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/TECHN--HARMONISATION--FERTILISERS-%28259680%29/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/INTERNAL-AND-EXTERNAL-FISHERIES-POLICY-%28259145%29/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/HEADLINE-GOAL-TASK-FORCE-%28259133%29/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/CHIEF-VETERINARY-OFFICERS-%28260261%29/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/VETERINARY-EXPERTS--ANIMAL-HEALTH-%28SUITE%29-%28259137%29/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/MPO/2017/9/EDUCATION-COMMITTEE-%28SUITE%29-%28259135%29/
https://www.eu2017.ee/political-meetings/meeting-directors-general-schools
https://www.eu2017.ee/political-meetings/eu-cyber-security-conference-digital-single-market-common-digital-security-2017
https://www.eu2017.ee/political-meetings/eu-cyber-security-conference-digital-single-market-common-digital-security-2017
https://www.eu2017.ee/political-meetings/9th-baltic-housing-conference-sustainable-living-environment-best-practices
https://www.eu2017.ee/political-meetings/9th-baltic-housing-conference-sustainable-living-environment-best-practices
https://memportal.eesc.europa.eu/Meeting/PublicActions/Convocations?meetingId=2139323&meetingSessionId=2173902
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/ecofin/2017/09/15-16/
http://ec.europa.eu/info/consultations/fishing-opportunities-2018-under-common-fisheries-policy_cs
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/consultation-european-unions-eu-legislation-legal-migration-non-eu-citizens-fitness-check-eu_en
http://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-implementation-atlantic-action-plan_cs
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-mid-term-evaluation-nuclear-decommissioning-assistance-programme
https://ec.europa.eu/transport/content/evaluation-regulation-9962010-investigating-aviation-accidents-eu_en
http://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-targeted-revision-eu-consumer-law-directives_cs
http://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-retail-regulations-multi-channel-environment_cs
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-transformation-health-and-care-digital-single-market_cs
http://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-investigating-options-reducing-releases-environment-microplastics_cs
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ExchangeCustomsInfoThirdCountries
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/consultation-interoperability-eu-information-systems-borders-and-security_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2017-motor-insurance_cs
http://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2017-non-performing-loans_cs
http://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2017-non-performing-loans_cs
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-revision-vehicle-general-safety-regulation-and-pedestrian-safety-regulation_cs
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-revision-vehicle-general-safety-regulation-and-pedestrian-safety-regulation_cs
http://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-potential-measures-regulating-environmental-impact-enterprise-servers-and-data-storage-products_cs
http://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-potential-measures-regulating-environmental-impact-enterprise-servers-and-data-storage-products_cs
http://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-support-evaluation-european-environment-agency-and-its-european-environment-information-and-observation-network-0_cs
http://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-support-evaluation-european-environment-agency-and-its-european-environment-information-and-observation-network-0_cs
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-eu-framework-national-roma-integration-strategies-2020_cs
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-improving-cross-border-access-electronic-evidence-criminal-matters_cs
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-improving-cross-border-access-electronic-evidence-criminal-matters_cs
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do 30. 10 Veřejná konzultace o transparentnosti a poplatcích při přeshraničních transakcích v EU 

do 31. 10. Veřejná konzultace ke zhodnocení Dobrovolnického sboru EU Aid Volunteers 

do 02. 11. 
Veřejná konzultace týkající se hodnocení Evropské agentury pro námořní bezpečnost a jejích zásahů při 

znečištění moří 

do 03. 11. 
Veřejná konzultace týkající předcházení a smírčí řešení sporů mezi investory a orgány veřejné moci na 

jednotném trhu  

do 10. 11. Veřejná konzultace týkající se hodnocení pilotního programu ověřování environmentálních technologií 

do 09. 11. Veřejná konzultace k zefektivnění realizace transevropské dopravní sítě 

do 09. 11. Veřejná konzultace ke snížení věku dětí pro otisk prstů v rámci procedury o žádání víz z 12 na 6 let 

do 15. 11. 
Veřejná konzultace k obchodování v rámci Unie kapitálových trhů: odstraňování překážek a strategie pro 

budoucí vývoj  

do 17. 11. 
Veřejná konzultace k seznamu EU pro nařízení o bezpečnosti leteckého provozu (černá listina pro letecké 

společnosti).  

do 17. 11. Veřejná konzultace ke zlepšení potravinového dodavatelského řetězce 

do 21. 11. Veřejná konzultace týkající se komplexního hodnocení humanitární pomoci v letech 2012-2016 

do 28. 11 Veřejná konzultace o hodnocení směrnice o bateriích 

 

 

Nové konzultace vypsané v tomto týdnu. 

 
 

Veřejné konzultace (přehled) 

http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_cs.htm  

Úřední věstník EU 

http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=cs 

 
 

Sledované instituce 

Rada EU ► Rada Evropské unie 

Evrop. rada ► Evropská rada 

EE PRES ► Estonské předsednictví 

EK  ► Evropská komise 

EP ► Evropský parlament 

EHSV ► Evropský hospodářský a sociální výbor 

VR ► Výbor regionů 

Vláda ČR ► Vláda České republiky 

PSP ČR ► Poslanecká sněmovna, Parlament ČR 

Senát PČR ► Senát, Parlament ČR 

CEBRE ► Česká podnikatelská reprezentace při Evropské unii 

Organizace a politické skupiny 

EPP ► Evropská lidová strana 

S&D ► Pokrokové spojenectví socialistů a demokratů 

ECR ► Evropští konzervativci a reformisté 

ALDE ► Aliance liberálů a demokratů pro Evropu 

GUE-NGL ► Evropská sjednocená levice a Severská zelená levice 

Greens–EFA ► Zelení – Evropská svobodná aliance 

EFDD ► Evropa svobody a přímé demokracie 
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https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2017-cross-border-transactions-fees_cs
http://ec.europa.eu/echo/partnerships/consultations/echo-volunteers-evaluation_en
https://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/consultations/2017-emsa-evaluation_cs
https://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/consultations/2017-emsa-evaluation_cs
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2017-investment-protection-mediation_cs
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2017-investment-protection-mediation_cs
https://ec.europa.eu/info/consultations/evaluation-environmental-technologies-verification-pilot-programme_cs
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/consultations/2017-ten-t-implementation_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/consultation-lowering-fingerprinting-age-children-visa-procedure-12-years-6-years_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2017-post-trade_cs
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2017-post-trade_cs
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-air-safety-list-black-list-airlines-regulation_cs
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-air-safety-list-black-list-airlines-regulation_cs
https://ec.europa.eu/info/consultations/food-supply-chain_cs
http://ec.europa.eu/echo/partnerships/consultations/cha-evaluation_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-batteries-directive_cs
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_cs.htm
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ENF ► Evropa národů a svobody 

Sledované výbory Evropského parlamentu 

EP AFET ► Zahraniční výbor 

→ DROI ► Podvýbor pro lidská práva 

→ SEDE ► Podvýbor pro bezpečnost a obranu 

EP DEVE ► Výbor pro rozvoj 

EP INTA ► Výbor pro mezinárodní obchod 

EP BUDG ► Rozpočtový výbor 

EP CONT ► Výbor pro rozpočtovou kontrolu 

EP ECON ► Hospodářský a měnový výbor 

EP EMPL ► Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 

EP ENVI ► Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

EP ITRE ► Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 

EP IMCO ► Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 

EP TRAN ► Výbor pro dopravu a cestovní ruch 

EP REGI ► Výbor pro regionální rozvoj 

EP AGRI ► Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 

EP CULT ► Výbor pro kulturu a vzdělání 

EP JURI ► Výbor pro právní záležitosti 

EP LIBE ► Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

EP AFCO ► Výbor pro ústavní záležitosti 

EP EMIS ► Vyšetřovací výbor pro měření emisí v automobilovém průmyslu 

EP PANA ► 
Vyšetřovací výbor pro prošetření údajných porušení a nesprávného úředního postupu při 
uplatňování právních předpisů Unie v souvislosti s praním peněz, vyhýbáním se daňovým 
povinnostem a daňovými úniky 

 
 
 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU dne 8. 9. 2017. 
Kontakt: brussels@cebre.cz. 
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