
• Seminář  Jaká  je  budoucnost  SZP  po  roce  2013?,  středa  14.  prosince  2012  v Evropském  domě  od  17  do  19  hodin.  Na  semináři  vystoupily  Šárka  Picková  z Ministerstva zemědělství ČR a Tereza Svačinová z Fakulty sociálních věd UK v Praze a Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM. 
• Publikace  Česká debata o víceletém finančním rámci Evropské unie je  výstupem stejnojmenného  projektu  (informace  o  něm  naleznete  zde),  který  proběhl  ve spolupráci  s  Glopolis,  za  finanční  podpory  pražského  zastoupení  Heinrich-Böll-

Stiftung. 
 

• Najšlová L. Akú EÚ potrebuje Stredomorie? (Zahraničná politika, číslo 5/2011). 
• Najšlová L., Duleba A. What kind of EU does the Mediterranean need? (Pasos Policy Brief No. 3, 2011).

Následující  policy  papers  jsou  výstupem  projektu  Transparentnost  lobbingu  v  
členských státech EU střední a východní Evropy,  který byl součástí mezinárodního 

Nedávné akce:

Publikace:

Policy Papers :

Nadcházející akce:
• Seminář  EU a občané,  středa 11.  ledna 2012 v Evropském domě od 17 do 19 hodin. Tématem semináře bude Evropský parlament po přijetí Lisabonské smlouvy a evropská občanská iniciativa. Na semináři vystoupí Jana Linková z Úřadu vlády ČR a Vít Beneš z Ústavu mezinárodních vztahů v Praze. 
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http://www.europeum.org/index.php/cz/vnitrni-politiky-eu-a-rozpocet/82-akce/1746-seminar-v-evropskem-dome-11-ledna-2011
http://www.europeum.org/index.php/cz/svoboda-bezpecnost-a-spravedlnost/101-projekty/1623-transparentnost-lobbingu-v-clenskych-statech-eu-stredni-a-vychodni-evropy
http://www.europeum.org/index.php/cz/svoboda-bezpecnost-a-spravedlnost/101-projekty/1623-transparentnost-lobbingu-v-clenskych-statech-eu-stredni-a-vychodni-evropy
http://www.europeum.org/images/pdf/lucia_pasos.pdf
http://www.zahranicnapolitika.sk/?id=15&id=1389
http://www.europeum.org/index.php/cz/vnitrni-politiky-eu-a-rozpocet/81-projekty/1624-ceska-debata-o-viceletem-financnim-ramci-evropske-unie
http://www.europeum.org/index.php/cz/vnitrni-politiky-eu-a-rozpocet/83-publikace/1737-ceska-debata-o-viceletem-financnim-ramci-evropske-unie


projektu PASOS a konal se v několika státech střední a východní Evropy. 
• Špok  R.,  Weiss  T.,  Kříž  J. Regulation  of  Lobbying  in  the  Czech  Republic.  History,  

Debate and Perspective.

• Kalniņš  V. Transparency  in  Lobbying:  Comparative  Review  of  Existing  and  
Emerging Regulatory Regimes.

• David  Král  založil  nový  blog  na  iHNed.cz.  V  rámci  tohoto  blogu  bude  poskytovat prostor dalším expertům z Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM, aby se mohli vyjádřit  k současnému dění okolo nás.  Dne 14.  prosince 2011 zde publikoval  první příspěvek s názvem Česko by mělo přispět do záchranného fondu Eurozóny. Je čas  
skončit s jízdou načerno.

• Tomáš Weiss citován ve  článku  Tied to  euro zone,  Eastern  Europe  eyes  summit.  
Poland  calls  for  unity;  Czech  Republic  among  the  EU  skeptics (MarketWatch, 7. prosince 2011).

• Tomáš  Weiss  vystoupil  ve  Studiu  6  České  televize  na  téma  Přísná  pravidla  pro 
eurozónu (Studio 6, Česká televize, 20. prosince 2011).

• Tomáš  Weiss  byl  hostem  Světa  o  desáté  na  Rádiu  Česko.  Británie  se  k  půjčce  na 
záchranu eurozóny může připojit později. (Svět o desáté, Radio Česko, 20. prosince 2011).

S podporou Evropské unie: 
Podpora organizací aktivních na evropské úrovni v oblasti aktivního evropského občanství

Europeum v médiích :
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http://www.rozhlas.cz/zpravy/ekonomikavevrope/_zprava/992529
http://www.rozhlas.cz/zpravy/ekonomikavevrope/_zprava/992529
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/embed/iFramePlayer.php?hash=2c09114d796da8b5fcad5c37b9e41be2ff1f0894&flash&IDEC=211%20411%2001010/1220&index=182965
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/embed/iFramePlayer.php?hash=2c09114d796da8b5fcad5c37b9e41be2ff1f0894&flash&IDEC=211%20411%2001010/1220&index=182965
http://www.marketwatch.com/story/tied-to-euro-zone-eastern-europe-eyes-summit-2011-12-07?pagenumber=2
http://www.marketwatch.com/story/tied-to-euro-zone-eastern-europe-eyes-summit-2011-12-07?pagenumber=2
http://kral.blog.ihned.cz/c1-54201810-cesko-by-melo-prispet-do-zachranneho-fondu-eurozony-je-cas-skoncit-s-jizdou-nacerno
http://kral.blog.ihned.cz/c1-54201810-cesko-by-melo-prispet-do-zachranneho-fondu-eurozony-je-cas-skoncit-s-jizdou-nacerno
http://www.europeum.org/images/lobby_pasos_final.pdf
http://www.europeum.org/images/lobby_pasos_final.pdf
http://www.europeum.org/images/spok-paper-lobbing.pdf
http://www.europeum.org/images/spok-paper-lobbing.pdf

