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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 spravedlnosti a vnitřních věcí a v 
v Bruselu k jednání zasedne Rada EU pro zahraniční věci a Rada pro obecné záležitosti.  
 

 Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů  

Pondělí 23. července  

 V kyperské Nicosii proběhne dvoudenní neformální setkání ministrů spravedlnosti a vnitřních 

věcí. 

 K dvoudennímu jednání zasedne Rada EU pro zahraniční věci. 

 V rámci Evropské komise dojde k podpisu dohody "Společná cesta vpřed" s Angolou. 

 Proběhne setkání ministrů zahraničních věcí v rámci Východního partnerství. 

Úterý 24. července  

 Zasedání Rady pro obecné záležitosti. 

 V rámci Evropské komise zasedne Rada pro přidružení EU-Izrael. 

Středa 25. července  

 K jednání se sejde Coreper I a Coreper II. 
 
 
 Evropská komise tento týden schválí tyto dokumenty: 

 

 Pozměňovací návrhy týkající se obchodování zasvěcených osob a manipulace s trhem. 

  

 
 Probíhající veřejné konzultace: 

 

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 21.09.2012 Konzultace k evropskému výzkumnému programu pro jadernou syntézu 
Do 01.10.2012 Konzultace týkající se akčního plánu Podnikání 2020 
Do 05.10.2012 Státní podpora malým a středním podnikům při přístupu k rizikovému kapitálu 
 

 
 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU  
dne 23/07/2012 

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
http://ec.europa.eu/research/consultations/fusion-research/consultation_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/public-consultation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2012_risk_capital/index_en.html

