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VÝBOR PRO EU 

 
Č. j.:  07801/09-OKE 
 
 

         V Praze dne 8. května 2009 
 
 
 

PROGRAM 
33. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO EU NA VLÁDNÍ ÚROVNI 

 
které se koná v pátek 8. května po zasedání vlády 

na Úřadu vlády ČR 
 
 

 

I. AKTUÁLNÍ ÚSTNÍ INFORMACE K PRŮBĚHU CZ PRES 

1. Informace o průběhu neformální Rady pro konkurenceschopnost ve 

dnech 3. - 5. května  v Praze 

Obvykle informují: ministr průmyslu a obchodu Vladimír Tošovský a ministryně 

školství, mládeže a tělovýchovy Miroslava Kopicová (dnes informaci poskytne 

náměstek ministra pro evropské záležitosti Marek Mora) 

2. Informace o průběhu summitu EU - Japonsko dne 4. května v Praze 

Obvykle informuje: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Jan Kohout 

(dnes informaci poskytne náměstek ministra pro evropské záležitosti Marek Mora) 

3. Informace o průběhu Rady pro hospodářské a finanční záležitosti dne     

5. května v Bruselu 

Obvykle informuje: ministr financí Eduard Janota (dnes informaci poskytne 

náměstek ministra pro evropské záležitosti Marek Mora) 

4. Informace o průběhu summitu EU - Kanada dne 6. května v Praze 

Obvykle informuje: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Jan Kohout 

(dnes informaci poskytne náměstek ministra pro evropské záležitosti Marek Mora) 
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5. Informace o průběhu summitu zaměstnanosti dne 7. května v Praze 

Obvykle informují: ministr pro evropské záležitosti Štefan Füle a ministr práce a 

sociálních věcí Petr Šimerka (dnes informaci poskytne náměstek ministra pro 

evropské záležitosti Marek Mora) 

6. Informace o průběhu summitu k Východnímu partnerství dne 7. května 

v Praze 

Obvykle informují: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Jan Kohout 

a ministr pro evropské záležitosti Štefan Füle (dnes informaci poskytne náměstek 

ministra pro evropské záležitosti Marek Mora) 

7. Informace o průběhu summitu Jižní koridor – nová Hedvábná stezka             

dne 8. května v Praze 

Obvykle informují: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Jan Kohout 

a ministr pro evropské záležitosti Štefan Füle (dnes informaci poskytne náměstek 

ministra pro evropské záležitosti Marek Mora) 

II. INFORMACE O PŘÍPRAVĚ FORMÁLNÍCH A NEFORMÁLNÍCH 
RAD A KLÍČOVÝCH ZASEDÁNÍ 

1. Informace o přípravě zasedání skupiny EU – RIO ve dnech 13. a 14. 

května v Praze 

Uvede místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Jan Kohout  

2. Informace o přípravě zasedání Rady pro všeobecné záležitosti a vnější 

vztahy ve dnech 18. a 19. května v Bruselu  

Uvede místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Jan Kohout společně s 

náměstkem ministra pro evropské záležitosti Markem Morou 

 III.      RŮZNÉ 

1. Informace o koordinačních mechanismech během CZ PRES a modalitách 

fungování vládního Výboru pro EU 

 

Informuje: ministr pro evropské záležitosti Štefan Füle  

 

Za správnost: Mgr. Hana Kavánková a Alice Krutilová 


