
• Seminář v Evropském domě Z  tratí členské státy ekonomickou a fiskální suverenitu?   se konal ve středu 27. 3. 2013 od 17 hodin do 19 hodin. Na semináři vystoupili Zdeněk 
Čech, ekonomický poradce Zastoupení Evropské komise v ČR,  Jakub Mazur, vedoucí oddělení  Hospodářské  a  finanční  politiky  EU  Ministerstva  financí  ČR,  a  Petr 
Procházka,  ředitel  odboru  EU  a  mezinárodních  organizací  České  národní  banky. Semináře  jsou  ke  shlédnutí  na  Youtube  kanálu Institutu  pro  evropskou  politiku EUROPEUM.

• Seminář  Barrosův plán na prohloubení hospodářské a měnové unie se uskutečnil 25.  3.  2013  od  10:45  do  12:15  na  půdě  Ekonomické  fakulty  VŠB-TU  Ostrava.  Na semináří vystoupili David Král a Vladimír Bartovic z Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM.  Přednášející  se  věnovali  aktuálním  otázkám  současného  vývoje v Evropské unii a jejich možným důsledkům pro vznik dvourychlostní Evropy a cesty k politické unii.  Poté následovala diskuze.  Akci podpořilo Zastoupení EK v ČR, Úřad vlády ČR a Heinrich-Böll-Stiftung Praha.
• Seminář v Evropském domě  P  ost-arabské jaro   se konal ve středu 13. 3. 2013 od 17 hodin do 19 hodin. Na semináři vystoupili Petr Hladík, zástupce ředitele Odboru států Blízkého východu a severní Afriky Ministerstva zahraničních věcí ČR, a Lucia Najšlová, výzkumná pracovnice Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM.  Semináře jsou ke shlédnutí na Youtube kanálu Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM. 

Nedávné akce:

Nadcházející akce:

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM Vám přeje příjemné přežití 
Velikonočních svátků

• Seminář v Evropském domě Kdo nás bude bránit?, se uskuteční ve středu 10. 4. 2011  v  Evropském  domě  od  17  hodin  do  19  hodin.  Na  semináři  vystoupí  Jan Havránek  ze  Sekce  obranné  politiky  a  strategie  Ministerstva  obrany  ČR  a  Vít Střítecký z Ústavu mezinárodních vztahů.
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http://www.europeum.org/cz/vnitrni-politiky-eu-a-rozpocet/82-akce/2010-seminar-ztrati-clenske-staty-ekonomickou-a-fiskalni-suverenitu
http://www.youtube.com/europeumprague
http://www.europeum.org/cz/vnitrni-politiky-eu-a-rozpocet/82-akce/2006-post-arabske-jaro-13-brezna-2013
http://www.europeum.org/cz/vnitrni-politiky-eu-a-rozpocet/82-akce/2006-post-arabske-jaro-13-brezna-2013
http://www.europeum.org/cz/vnitrni-politiky-eu-a-rozpocet/82-akce/2017-seminar-barrosuv-plan-na-prohloubeni-hospodarske-a-menove-unie-25-brezna-2013
http://www.youtube.com/europeumprague
http://www.europeum.org/cz/vnitrni-politiky-eu-a-rozpocet/82-akce/2010-seminar-ztrati-clenske-staty-ekonomickou-a-fiskalni-suverenitu


• European  Council  on  Foreign  Relations  vydalo  publikaci  European  Foreign  Policy  
Scorecard  2013.   Vladimír  Bartovic  a  David  Král  byli  členy  výzkumného  týmu  v členských státech, odpovědní za Českou republiku. Publikace si klade za cíl ohodnotit účinnost EU v zahraniční politice v průběhu uplynulého roku.

• Rubešková M., Schulzová H.  Two decades on from the break-up of Czechoslovakia:  
Departures, diversions and destinations, komentář pro Centre for European Studies v Bruselu.

• Řiháčková V.  Great Expectations. Launch of European Endowment for Democracy  
should mark the beginning of a new era of EU democracy assistance, Policy Brief pro Pasos Policy Brief No. 3, 2013 .

• Lucia Najšlová citována v článku pro Aktualne.sk Členstvo Turkov v Únii je v  
nedohľadne. Obrátia sa Európe chrbtom?, 1. března 2013.

Analýzy, články, komentáře:

Europeum v médiích:
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http://www.europeum.org/cz/spolecna-zahranicni-a-bezpecnostni-politika/85-analyzy-clanky-komentare/2014-publikace-european-foreign-policy-scorecard-2013
http://www.europeum.org/cz/spolecna-zahranicni-a-bezpecnostni-politika/85-analyzy-clanky-komentare/2014-publikace-european-foreign-policy-scorecard-2013
http://aktualne.atlas.sk/clenstvo-turkov-v-unii-je-v-nedohladne-obratia-sa-europe-chrbtom/zahranicie/europa/
http://aktualne.atlas.sk/clenstvo-turkov-v-unii-je-v-nedohladne-obratia-sa-europe-chrbtom/zahranicie/europa/
http://www.europeum.org/cz/rozsireni-eu-a-evropska-politika-sousedstvi/90-analyzy-clanky-komentare/2009-policy-brief-great-expectations-launch-of-european-endowment-for-democracy-should-mark-the-beginning-of-a-new-era-of-eu-democracy-assistance
http://www.europeum.org/cz/rozsireni-eu-a-evropska-politika-sousedstvi/90-analyzy-clanky-komentare/2009-policy-brief-great-expectations-launch-of-european-endowment-for-democracy-should-mark-the-beginning-of-a-new-era-of-eu-democracy-assistance
http://www.europeum.org/cz/spolecna-zahranicni-a-bezpecnostni-politika/85-analyzy-clanky-komentare/2011-komentar-two-decades-on-from-the-break-up-of-czechoslovakia-departures-diversions-and-destinations
http://www.europeum.org/cz/spolecna-zahranicni-a-bezpecnostni-politika/85-analyzy-clanky-komentare/2011-komentar-two-decades-on-from-the-break-up-of-czechoslovakia-departures-diversions-and-destinations

