
• Institut  pro  evropskou  politiku  EUROPEUM  a  International  Visegrad  Fund  ve 
spolupráci s Institute of World Economics, Centre for Economic and Regional Studies, 
Hungarian Academy of Sciences (HU), Warsaw School of Economics (PL) a Institute of 
Economic  Research,  Slovak  Academy  of  Sciences  (SK)  uspořádali  mezinárodní 
konferenci  Po  krizi:  hledání  možných  budoucích  hybatelů  spolupráce  zemí  V4. 
Konference  se  uskutečnila  25.  června  2013  od  15  do  18  hodin  v Institutu  pro 
evropskou politiku EUROPEUM (Rytířská 31, Praha 1). Program akce naleznete zde.

• Institut pro evropskou politiku EUROPEUM a IKV Pax Christi uspořádali diskuzi Izrael  
a Palestina: Je vznik dvou států stále možný?. Akce se uskutečnila 19. června 2013 od 
10 do 13 hodin na Ministerstvu zahraničních věcí ČR. Akci otevřeli svými příspěvky 
profesor  Izhak  Schnell z Telavivské  univerzity,  p.  Ashraf  Eid  Al-Ajrami,  bývalý 
ministr  pro  vězeňské  záležitosti  Palestinské  samosprávy,  p.  Ilan  Baruch,  bývalý 
izraelský velvyslanec a mírový aktivista, a  p. Walid Salem,  člen Palestinské národní 
rady  Organizace  pro  osvobození  Palestiny  a  ředitel  Centre  for  Democracy  and 
Community Development.  Akce byla uzavřená a pracovním jazykem byla angličtina. 
Program naleznete zde. 

• Seminář v Evropském domě  Připravte si pasy, prosím, hraniční kontrola: Můžeme  
očekávat návrat hranic v Schengenu? se uskutečnil ve středu 19. června 2013 od 17 
do 19 hodin.  Na semináři  vystoupil Tomáš Urubek,  vedoucí  oddělení zahraničních 
vztahů a informací o zemích původu odboru azylové a migrační politiky Ministerstva 
vnitra  ČR, a  Tomáš  Weiss,  výzkumný  pracovník  Fakulty  sociálních  věd  Univerzity 
Karlovy  v Praze  a  Institutu  pro  evropskou  politiku  EUROPEUM. Semináře  jsou  ke 
zhlédnutí na Youtube kanálu Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM.

• Kulatý stůl  Východní partnerství:  kam po Vilniusu?. Uzavřena akce se uskutečnila 
v pondělí 17. června od 15 do 17 hodin na Ministerstvu zahraničních věcí ČR. Účastníci 

Nedávné akce:

Nadcházející akce:
• Institut pro evropskou politiku EUROPEUM uspořádá Evropskou letní školu 2013 

pod názvem „United States  of  Europe –  Federalization As A Response to  EU  
Crisis?“.   Evropská letní škola 2013 se uskuteční od 13. do 25. července v Praze a 
zúčastní se jí 34 studentů z 18 zemí.  Více informací naleznete zde. 
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http://www.europeum.org/ess2013/
http://www.europeum.org/cz/politika-a-instituce-eu/77-akce/2064-kulaty-stul-vychodni-partnerstvi-kam-po-vilniusu-17-cervna-2013
https://www.youtube.com/EuropeumPrague
http://www.europeum.org/cz/vnitrni-politiky-eu-a-rozpocet/82-akce/2062-seminar-pripravte-si-pasy-prosim-hranicni-kontrola-19-cervna-2013
http://www.europeum.org/cz/vnitrni-politiky-eu-a-rozpocet/82-akce/2062-seminar-pripravte-si-pasy-prosim-hranicni-kontrola-19-cervna-2013
http://www.europeum.org/images/pozvanka/pax_christi_program.pdf
http://www.europeum.org/cz/spolecna-zahranicni-a-bezpecnostni-politika/87-akce/2068-kulaty-stul-izrael-a-palestina-je-vznik-dvou-statu-stale-mozny-19-cervna-2013
http://www.europeum.org/cz/spolecna-zahranicni-a-bezpecnostni-politika/87-akce/2068-kulaty-stul-izrael-a-palestina-je-vznik-dvou-statu-stale-mozny-19-cervna-2013
http://www.europeum.org/images/pozvanka/ivf%20conference%20prague_program_final.pdf
http://www.europeum.org/cz/vnitrni-politiky-eu-a-rozpocet/82-akce/2066-konference-po-krizi-hledani-moznych-budoucich-hybatelu-spoluprace-zemi-v4-25-cerven-2013


hodnotili dosavadní aktivitu ČR v rámci Východního partnerství (VP), na co by se měla 
zaměřovat do budoucna a co konkrétního může státům VP nabídnout. Kulatý stůl je 
součástí  projektu  Série  kulatých  stolů  k  otázkám  strategických  zájmů  ČR  v  EU 
Ministerstva zahraničních věcí ČR a Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM. 

• Seminář v Evropském domě  Co náš čeká v dalších sedmi letech? se uskutečnil  ve 
středu  5.  června  2013  od  17  do  19  hodin.  Na  semináři  vystoupil Michal  Částek, 
vedoucí  oddělení  Rozpočtu EU Ministerstva financí  ČR,  a Lubor Lacina,  výzkumný 
pracovník Ústavu financí Mendelovy univerzity v Brně. Semináře jsou ke zhlédnutí na 
Youtube kanálu Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM.

• Najšlová  L.  The  EU  and  the  Turks:  tough  times  ahead,  článek  napsán  pro 
openDemocracy. 

• O souteži EuropaNostra na stránkách Ministerstva obrany ČR Europa Nostra skončila,  
vítězové pokračují do Bruselu, (7. června 2013).

Analýzy, články, komentáře:

Europeum v médiích:
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http://www.mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/europa-nostra-skoncila--vitezove-pokracuji-do-bruselu-85314/
http://www.mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/europa-nostra-skoncila--vitezove-pokracuji-do-bruselu-85314/
http://www.opendemocracy.net/lucia-najslova/eu-and-turks-tough-times-ahead
https://www.youtube.com/EuropeumPrague
http://www.europeum.org/cz/vnitrni-politiky-eu-a-rozpocet/82-akce/2056-seminar-co-nas-ceka-v-dalsich-sedmi-letech-5-cervna-2013
http://www.europeum.org/cz/politika-a-instituce-eu/76-projekty/1991-serie-kulatych-stolu-k-otazkam-strategickych-zajmu-cr-v-eu

