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Stanoviska SP ČR k unijní problematice 2016 

Vstup do veřejné konzultace k evropskému pilíři sociálních práv 

Stanovisko k Pracovnímu programu Evropské komise na rok 2017 

Stanovisko SP ČR k obnovené iniciativě společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických 
osob (CCCTB)  

Stanovisko k Roční analýze růstu 2017 a návrhu o zaměstnanosti 

Stanovisko k Nové agendě dovedností pro Evropu 

Stanovisko SP ČR k návrhu modifikované modré karty 

SP ČR k nařízení o přeshraničním doručování balíků 

Vstup do veřejné konzultace k regulovaným profesím 

SP ČR k postoji Evropské komise ohledně tržního statusu Číny 

Veřejná konzultace k Iniciativě pro začínající podniky 

Vstup do veřejné konzultace k pasu pro poskytovatele služeb 

Vstup do veřejné konzultace ke Kosmické strategii pro EU 

Vstup SP ČR do veřejné konzultace o vytvoření komplexní a integrované strategie pro výzkum, inovace a 
konkurenceschopnost energetické unie 

Stanovisko SP ČR ke specifickým doporučením Komise pro ČR 2016 

Příspěvek SP ČR v rámci kulatého stolu Národního konventu o EU k tématu sociální dimenze evropské 
integrace 

Vstup SP ČR do veřejné konzultace k evropskému pilíři sociálních práv 

Vstup SP ČR do veřejné konzultace Evropské komise k nezávazným pokynům k metodice vypracování 
zpráv obsahujících nefinanční informace 

Stanovisko SP ČR k aktuálnímu sdělení Evropské komise „Ocelářství – Jak v Evropě uchránit udržitelná 

pracovní místa“ 

Stanovisko do veřejné konzultace k zhodnocení směrnice o hluku ve venkovním prostředí 

Stanovisko ke směrnici o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů 

Stanovisko k návrhu směrnice měnící směrnici 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=cs&catId=89&newsId=2487&furtherNews=yes
http://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/10383-stanovisko-k-pracovnimu-programu-ek-2017
http://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/10376-stanovisko-sp-cr-k-obnovene-iniciative-ccctb
http://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/10376-stanovisko-sp-cr-k-obnovene-iniciative-ccctb
http://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/10356-stanovisko-k-rocni-analyze-rustu-2017-a-navrhu-spolecne-zpravy-o-zamestnanosti
http://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/10065-stanovisko-k-nove-agende-dovednosti-pro-evropu
http://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/10054-stanovisko-sp-cr-k-navrhu-modifikovane-modre-karty
http://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/10036-svaz-se-zapojuje-do-vyjednavani-narizeni-o-preshranicnim-dorucovani-baliku
http://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/10020-vstup-do-verejne-konzultace-k-regulovanym-profesim
http://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/9966-sp-cr-k-postoji-evropske-komise-ohledne-trzniho-statusu-cine
http://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/9983-verejna-konzultace-k-iniciative-pro-zacinajici-podniky
http://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/9951-vstup-do-verejne-konzultace-k-pasu-pro-poskytovatele-sluzeb
http://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/9940-vstup-do-verejne-konzultace-ke-kosmicke-strategii-pro-eu
http://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/9841-vstup-do-verejne-konzultace-ke-strategii-pro-vyzkum-inovace-a-konkurenceschopnost-energeticke-unie
http://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/9841-vstup-do-verejne-konzultace-ke-strategii-pro-vyzkum-inovace-a-konkurenceschopnost-energeticke-unie
http://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/9797-stanovisko-ke-specifickym-doporucenim-komise-pro-cr-2016
http://www.spcr.cz/images/EU/Stanovisko_SPD.pdf
http://www.spcr.cz/images/EU/Stanovisko_SPD.pdf
http://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/9756-vstup-do-verejne-konzultace-k-evropskemu-piliri-socialnich-prav
http://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/9653-sp-cr-k-nezavaznym-pokynum-k-metodice-vypracovani-zprav-obsahujicich-nefinancni-informace
http://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/9653-sp-cr-k-nezavaznym-pokynum-k-metodice-vypracovani-zprav-obsahujicich-nefinancni-informace
http://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/9593-stanovisko-k-aktualnimu-sdeleni-ek-ocelarstvi-jak-v-evrope-uchranit-udrzitelna-pracovni-mista
http://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/9593-stanovisko-k-aktualnimu-sdeleni-ek-ocelarstvi-jak-v-evrope-uchranit-udrzitelna-pracovni-mista
http://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/9550-verejna-konzultace-k-hluku
http://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/9553-stanovisko-ke-smernici-o-vytvoreni-systemu-pro-obchodovani-s-povolenkami-na-emise-sklenikovych-plynu
http://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/9547-stanovisko-k-navrhu-smernice-menici-smernici-96-71-es-o-vysilani-pracovniku-v-ramci-poskytovani-sluzeb


Stanovisko ke Zprávě Evropské komise o České republice (tzv. Country report)  

Veřejná konzultace k efektivnějšímu plánování a řízení Energetické unie 

Veřejná konzultace k regulaci aukcí emisních povolenek 

Příspěvek SP ČR do veřejné konzultace EK k modernizaci vysokoškolského vzdělávání v EU 

Pozice SP ČR a HK ČR k balíčku EK proti vyhýbání se daňovým povinnostem („anti-tax avoidance 

package“) a souvisejícím tématům 

Veřejná konzultace k hodnocení směrnice o energetické účinnosti 

Veřejná konzultace k nové směrnici o obnovitelných zdrojích 

Příspěvek SP ČR do veřejné konzultace Možná opatření k odstranění překážek bránících pracujícím 

rodičům a pečujícím osobám dosáhnout rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem 

Konzultace EK ke standardizaci v ICT 

Konzultace EK k platformám a sdílené ekonomice 

Mezinárodní vztahy, 29. 12. 2016 

http://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/9487-stanovisko-ke-zprave-o-ceske-republice-2016-tzv-country-report
http://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/9507-verejna-konzultace-k-efektivnejsimu-planovani-a-rizeni-energeticke-unie
http://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/9509-verejna-konzultace-k-regulaci-aukci-emisnich-povolenek
http://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/9436-prispevek-sp-cr-do-verejne-konzultace-ek-k-modernizaci-terciarniho-vzdelavani-v-eu
http://www.spcr.cz/images/Stanovisko_k_anti_tax_avoidance_package_15022016_SP_a_HK.pdf
http://www.spcr.cz/images/Stanovisko_k_anti_tax_avoidance_package_15022016_SP_a_HK.pdf
http://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/9352-verejna-konzultace-k-hodnoceni-smernice-o-energeticke-ucinnosti
http://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/9361-verejna-konzultace-k-nove-smernici-o-obnovitelnych-zdrojich
http://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/9349-verejna-konzultace-ke-sladovani-pracovniho-a-soukromeho-zivota
http://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/9349-verejna-konzultace-ke-sladovani-pracovniho-a-soukromeho-zivota
http://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/9251-konzultace-ek-ke-standardizaci-v-ict
http://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/9250-odpoved-sp-cr-do-verejne-konzultace-ek-k-platformam-a-sdilene-ekonomice

