
• Seminář Předsednictví v Radě EU po Lisabonu: ještě na něm záleží? se uskutečnil 30. ledna 2013 v Evropském domě od 17 do 19:00 hodin. Na semináři vystoupili Jan Kára, ředitel odboru pro všeobecné záležitosti EU Ministerstva zahraničních věcí ČR, a David Král,  ředitel  Institutu pro  evropskou politiku  EUROPEUM. Video z  tohoto  semináře bude k zhlédnutí zde. 

Nedávné akce:

Nadcházející akce:
• Seminář  v  Evropském  domě  Proměny  vztahů  USA  a  EU  po  prezidentských  

volbách se uskuteční ve středu 13. února 2013  v Evropském domě od 17 do 19 hodin. Na semináři vystoupí Tomáš Karásek z Asociace pro mezinárodní otázky a Daniel Anýž, komentátor Hospodářských novin. 
• Institut  pro  evropskou  politiku  EUROPEUM  spustil  vlastní  kanál  na  Youtube 

EuropeumPrague. Zde jsou k zhlédnutí videa z letních aktivit (European Summer School, Future EU Leaders´ Academy a EuropaSecura International) a postupně i semináře v Evropském domě. 
• Dne 7. ledna 2013 byl zahájen další ročník  soutěže EuropaNostra pro studenty středních  škol.  Tato  soutěž  o  Evropské  unii,  NATO  a  bezpečnostních  otázkách navazuje  na  projekt  EuropaSecura,  kterou  Institut  pro  evropskou  politiku EUROPEUM  realizoval  v  předchozích  pěti  letech.  Soutěž  EuropaNostra  pořádá Institut pro evropskou politiku EUROPEUM ve spolupráci s Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. 
• Evropská letní škola 2013   s názvem United States of Europe – Federalization as  

a Response to EU Crisis? se  zaměřuje na perspektivy  evropského integračního procesu v tomto desetiletí,  přičemž vezme v úvahu současnou politickou a eko-nomickou krizi EU. Leták Evropské letní školy je možné stáhnout  zde a ke shléd-nutí krátké video zde.  
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http://www.europeum.org/cz/vnitrni-politiky-eu-a-rozpocet/82-akce/1974-promeny-vztahu-usa-a-eu-po-prezidentskych-volbach-13-unora-2013
http://www.europeum.org/cz/vnitrni-politiky-eu-a-rozpocet/82-akce/1974-promeny-vztahu-usa-a-eu-po-prezidentskych-volbach-13-unora-2013
http://www.youtube.com/playlist?list=PL3fkfSKybRd6TfNVeBpBcuwaeFCr09jOr&feature=edit_ok
http://www.europeum.org/cz/vnitrni-politiky-eu-a-rozpocet/82-akce/1964-predsednictvi-v-rade-eu-po-lisabonu-jeste-na-nem-zalezi-30-ledna-2013
https://www.youtube.com/watch?v=AUq2I32CxYk
http://www.europeum.org/ess2013/doc/poster2013.pdf
http://www.europeum.org/ess2013/
http://www.europeum.org/ess2013/
http://www.europeum.org/ess2013/
http://europanostra.cz/
https://www.youtube.com/user/EuropeumPrague


• Král D. Are We There Yet? The Road to a Political Union through the Eyes of the V4  
Members (Publikováno v  rámci  Towards  a V4 Position on the  Future of  Europe. Report of the Polish Institute of International Affairs). 

• Král  D.  Similar  Concerns,  Different  Attitudes.  Comparing  the  Czech  and  Polish  
Discourses on the Eurozone Crisis, výstup projektu Analýza a srovnání polského a 
českého diskurzu o současné krizi eurozóny.

• Král  D.  Against  All,  with Britain Forever,  or  Just  Wait  and See?,  výstup projektu 
Analýza a srovnání polského a českého diskurzu o současné krizi eurozóny.

• Markiewicz  O.  Have  its  cake  and  eat  it  too:  Polish  Discourse  on  the  current  
Eurozone crisis, výstup projektu Analýza a srovnání polského a českého diskurzu o  
současné krizi eurozóny. 

• Článek  Znáš  svá  práva?  Soutěž  o  nejlepší  videa  zná  své  vítěze o  semináři  2013 Evropský rok občanů: co nám přinese? na portálu Euroskop.cz (17. ledna 2013). 
• Článek „Jde o Evropu, jde o Vás“, občané by měli lépe poznat svá práva o semináři 2013 Evropský rok občanů: co nám přinese? Na portálu EurActiv.cz (18. ledna 2013). 

Analýzy, články, komentáře:

Europeum v médiích:
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http://www.europeum.org/cz/europeum-v-mediich/1960-seminar-2013-evropsky-rok-obcanu-euractivcz-18-ledna-2013
http://www.europeum.org/cz/europeum-v-mediich/1961-seminar-2013-evropsky-rok-obcanu-euroskopcz-17-ledna-2013
http://www.europeum.org/cz/vnitrni-politiky-eu-a-rozpocet/81-projekty/1752-analyza-a-srovnani-polskeho-a-ceskeho-diskurzu-o-soucasne-krizi-eurozony
http://www.europeum.org/cz/vnitrni-politiky-eu-a-rozpocet/81-projekty/1752-analyza-a-srovnani-polskeho-a-ceskeho-diskurzu-o-soucasne-krizi-eurozony
http://www.europeum.org/cz/vnitrni-politiky-eu-a-rozpocet/80-analyzy-clanky-komentare/1950-have-its-cake-and-eat-it-too-polish-discourse-on-the-current-eurozone-crisis
http://www.europeum.org/cz/vnitrni-politiky-eu-a-rozpocet/80-analyzy-clanky-komentare/1950-have-its-cake-and-eat-it-too-polish-discourse-on-the-current-eurozone-crisis
http://www.europeum.org/cz/vnitrni-politiky-eu-a-rozpocet/81-projekty/1752-analyza-a-srovnani-polskeho-a-ceskeho-diskurzu-o-soucasne-krizi-eurozony
http://www.europeum.org/cz/vnitrni-politiky-eu-a-rozpocet/80-analyzy-clanky-komentare/1958-research-paper-against-all-with-britain-forever-or-just-wait-and-see
http://www.europeum.org/cz/vnitrni-politiky-eu-a-rozpocet/81-projekty/1752-analyza-a-srovnani-polskeho-a-ceskeho-diskurzu-o-soucasne-krizi-eurozony
http://www.europeum.org/cz/vnitrni-politiky-eu-a-rozpocet/81-projekty/1752-analyza-a-srovnani-polskeho-a-ceskeho-diskurzu-o-soucasne-krizi-eurozony
http://www.europeum.org/cz/vnitrni-politiky-eu-a-rozpocet/80-analyzy-clanky-komentare/1966-research-paper-similar-concerns-different-attitudes-comparing-the-czech-and-polish-discourses-on-the-eurozone-crisis
http://www.europeum.org/cz/vnitrni-politiky-eu-a-rozpocet/80-analyzy-clanky-komentare/1966-research-paper-similar-concerns-different-attitudes-comparing-the-czech-and-polish-discourses-on-the-eurozone-crisis
http://www.pism.pl/Publications/Reports/PISM-Report-Towards-a-V4-Position-on-the-Future-of-Europe
http://www.europeum.org/cz/politika-a-instituce-eu/75-analyzy-clanky-komentare/1956-policy-brief-are-we-there-yet-the-road-to-a-political-union-through-the-eyes-of-the-v4-members
http://www.europeum.org/cz/politika-a-instituce-eu/75-analyzy-clanky-komentare/1956-policy-brief-are-we-there-yet-the-road-to-a-political-union-through-the-eyes-of-the-v4-members


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