
• Seminář v Evropském domě Kdo určuje směřování EU? se konal ve středu 27. 2. 2013 od 17 hodin do 19 hodin. Na semináři vystoupili Milena Vicenová z Kanceláře strategie, analýz  a  plánování  Ministerstva  zahraničních  věcí  ČR  a  Vladimír  Handl,  výzkumný pracovník  Ústavu  mezinárodních  vztahů.  Semináře  jsou  ke  shlédnutí  na  Youtube 
kanálu Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM.

• Seminář v Evropském domě Proměny vztahů USA a EU po prezidentských volbách se konal  ve  středu  13.  2.  2013  v  Evropském  domě  od  17  do  19  hodin.  Na  semináři  vystoupili  Tomáš  Karásek  z  Asociace  pro  mezinárodní  otázky  a  Daniel  Anýž, komentátor  Hospodářských  novin.  Semináře  jsou  ke  shlédnutí  na  Youtube  kanálu Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM.
• Bartovic V.  The Czech Presidential Elections: Return to the past?, článek pro Center for European Policy Analysis (CEPA) sídlící ve Washingtonu D.C.
• Najšlová  L.  Turecko  a  EU  2013:  vysoký  hřebínek  a  stažený  ocas?,  článek  pro Zahraničnou politiku (Číslo 4/2012-13).
• Schulzová H. Všichni prezidentovi muži a ženy, článek pro časopis Zahraničná politika (číslo 4/2012-13).
• Najšlová  L.  Foreign  Democracy  Assistance  in  the  Czech  and  Slovak  Transitions:  

what lessons for the Arab world?, working paper napsán pro FRIDE A European think 

Nedávné akce:

Analýzy, články, komentáře:

Nadcházející akce:

• Seminář v Evropském domě Post-arabské jaro se uskuteční ve středu 13. 3. 2013 od 17 hodin  do 19 hodin.  Na semináři  vystoupí  Lucia  Najšlová z Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM.
• Seminář  v Evropském  domě  Ztratí  členské  státy  ekonomickou  a  fiskální  

suverenitu? se uskuteční ve středu 27. 3. 2013 od 17 hodin do 19 hodin.
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http://www.europeum.org/cz/vnitrni-politiky-eu-a-rozpocet/82-akce/1998-kdo-urcuje-smerovani-eu-27-unora-2013
http://www.europeum.org/cz/demokratizace-a-transformacni-spoluprace/95-analyzy-clanky-komentare/1996-working-paper-foreign-democracy-assistance-in-the-czech-and-slovak-transitions-what-lessons-for-the-arab-world
http://www.europeum.org/cz/demokratizace-a-transformacni-spoluprace/95-analyzy-clanky-komentare/1996-working-paper-foreign-democracy-assistance-in-the-czech-and-slovak-transitions-what-lessons-for-the-arab-world
http://www.europeum.org/cz/spolecna-zahranicni-a-bezpecnostni-politika/85-analyzy-clanky-komentare/1994-clanek-vsichni-prezidentovi-muzi-a-zeny
http://www.europeum.org/cz/spolecna-zahranicni-a-bezpecnostni-politika/85-analyzy-clanky-komentare/1992-clanek-turecko-a-eu-2013-vysoky-hrebinek-a-stazeny-ocas
http://www.europeum.org/cz/spolecna-zahranicni-a-bezpecnostni-politika/85-analyzy-clanky-komentare/1976-article-the-czech-presidential-election-return-to-the-past
http://www.youtube.com/europeumprague
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/europeumprague
http://www.youtube.com/europeumprague


tank for global action (Španělsko).
• Najšlová L.,  Řiháčková V.,  Shumylo-Tapiola O.  The EU in the East: too ambitious in  

rhetoric, too unfocused in action, výstup projektu Think Global - Act European IV pod vedením organizace Notre Europe- Institut Jacques Delors.
• Vladimír Bartovic nejen o postoji České republiky k euru v pořadu České televize 

Horizont ČT24, 3. února 2013.
• Rozhovor s Lucií Najšlovou v rámci programu Inside Outside na tureckém rádiu Open Radio  (Açık  Radyo)  nejen  o  českých  prezidentských  volbách  a  česko-tureckých vztazích, 4. února 2013. K poslechnutí zde. 
• Vladimír  Bartovic  citován  v  článku  Středoevropským  státům  schází  strategické  

uvažování, říkají experti na EurActiv.cz, 4. února 2013.
• Vyjádření Vladimíra Bartovice ve zprávách Studia ČT24 o žádosti Lotyšska o vstup do eurozóny, 5. února 2013.
• Lucia Najšlová v pořadu K veci na Rádiu Slovensko o návštěvě tureckého premiéra na Slovensku, 6. února 2013.

Europeum v médiích:
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http://www.rozhlas.sk/radio-slovensko/k-veci/K-veci:-budu-pred-obchodmi-tabule-s-udajom-kolko--slovenskych-vyrobkov-predavaju/K-veci:-budu-pred-obchodmi-tabule-s-udajom-kolko--slovenskych-vyrobkov-predavaju...?l=3&i=57575&p=1
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/213411058060205/
http://www.euractiv.cz/cr-v-evropske-unii/clanek/stredoevropskym-statum-casto-schazi-strategicke-uvazovani-rikaji-experti-visegradska-ctyrka-polsko-ceska-republika-nemecko-eu-krize-eurozony-stredni-evropa-010583
http://www.euractiv.cz/cr-v-evropske-unii/clanek/stredoevropskym-statum-casto-schazi-strategicke-uvazovani-rikaji-experti-visegradska-ctyrka-polsko-ceska-republika-nemecko-eu-krize-eurozony-stredni-evropa-010583
http://www.guzeldere.eu/index.php/radio/265-4-february-2013-inside-outside-with-lucia-najslova-on-presidential-elections-in-the-cr-and-bilateral-relations
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10316155327-horizont-ct24/video/
http://www.europeum.org/cz/rozsireni-eu-a-evropska-politika-sousedstvi/90-analyzy-clanky-komentare/2003-policy-paper-the-eu-in-the-east-too-ambitious-in-rhetoric-too-unfocused-in-action
http://www.europeum.org/cz/rozsireni-eu-a-evropska-politika-sousedstvi/90-analyzy-clanky-komentare/2003-policy-paper-the-eu-in-the-east-too-ambitious-in-rhetoric-too-unfocused-in-action

