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 Shrnutí nejdůležitějších událostí 
Nadcházející pracovní týden se z důvodu volna některých evropských institucí ponese ve volnějším duchu. 
V kyperské Nicosii proběhne dvoudenní neformální setkání ministrů dopravy a telekomunikací a také zde 
k neformálnímu jednání zasedne Rada EU pro konkurenceschopnost. K dvoudennímu jednání dále 
zasedne Rada EU pro zemědělství a rybolov. Na plenárním zasedání Výboru regionů budou přijata 
stanoviska k mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů; k programu pro 
životní prostředí a oblast klimatu (LIFE); k udělování koncesí; letištnímu balíčku; nástroji pro 
propojení Evropy; balíčku „Odpovědné podniky“. 
 
 

 Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů  

Pondělí 16. července  

 V kyperské Nicosii proběhne dvoudenní neformální setkání ministrů dopravy a telekomunikací. 

 K dvoudennímu jednání zasedne Rada EU pro zemědělství a rybolov. 

Úterý 17. července  

 Evropská komise uspořádá konferenci s názvem „Určování projektů společného zájmu v 

oblasti energetické infrastruktury“. 

Středa 18. července  

 K jednání se sejde Coreper I. 

 V kyperské Nicosii k  neformálnímu dvoudennímu jednání zasedne Rada EU pro 
konkurenceschopnost (průmysl). 

 Na plenárním zasedání Výboru regionů bude přijato stanovisko k finančnímu nástroji EU v 
oblasti vnitřních věcí. 

Čtvrtek 19. července  

 Na plenárním zasedání Výboru regionů budou přijata stanoviska k mechanismu monitorování 

a vykazování emisí skleníkových plynů; k programu pro životní prostředí a oblast klimatu 

(LIFE); k udělování koncesí; letištnímu balíčku; nástroji pro propojení Evropy; balíčku 

„Odpovědné podniky“. 

 V německém Frankfurtu nad Mohanem k jednání zasedne Rada guvernéru ECB. 

Pátek 20. července 

 K jednání se sejde Coreper I. 
 V kyperské Nicosii k  neformálnímu jednání zasedne Rada EU pro konkurenceschopnost 

(výzkum). 

  
 Evropská komise tento týden schválí tyto dokumenty: 

 

 Doporučení k rozhodnutí o zahájení jednání o dohodě volného obchodu s Japonskem (Ashton, De 

Gucht)   

 Sdělení a doporučení Komise o přístupu a uchování vědeckých informací a Sdělení o Evropském 

výzkumném prostoru    
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 Probíhající veřejné konzultace: 

 

Do 20.07.2012 Veřejná konzultace týkající se Iniciativy Evropské Unie na snížení nákladů na 
vybudování vysoce rychlostní komunikační infrastruktury v Evropě 

Do 07.08.2012 Konzultace týkající se stěžejní iniciativy v oblasti průmyslové politiky v rámci strategie 
Evropa 2020 

Do 06.09.2012 Veřejná konzultace – Na poptávku zaměřené politiky, které povzbudí evropský 
průmysl k inovacím na globálním trhu 

Do 20.09.2012 Seznam projektů, jež byly předloženy k posouzení jako potenciální „projekty 
společného zájmu“ v  oblasti energetické infrastruktury 

Do 01.10.2012 Konzultace týkající se akčního plánu Podnikání 2020 
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http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/cost_reduction_hsi/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/cost_reduction_hsi/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/industrial-policy/consultations/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/industrial-policy/consultations/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/documents/innovation-consultation_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/documents/innovation-consultation_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/consultations/20120620_infrastructure_plan_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/consultations/20120620_infrastructure_plan_en.htm
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