
• Dne  24.  října  2013  se  v  Evropském  domě  uskutečnil  seminář  Wilders,  Finové,  
Národní fronta a spol aneb populismus v EU“ Na semináři vystoupil politolog  Petr 
Zenkner  a  Michal  Vít,  výzkumný  pracovník  z  Institutu  pro  evropskou  politiku 
EUROPEUM. Semináře jsou ke shlédnutí na  Youtube kanálu Institutu pro evropskou 
politiku EUROPEUM. 

• Dne 10.  října  2013 se v  Evropském domě uskutečnil  seminář  Ekonomie  evropské 
integrace. Na semináři  byla pokřtěna česká verze 4.  vydání knihy autorů Richarda 
Baldwina a Charlese Wyplosze „Ekonomie evropské integrace". Akce byla podpořena 
zastoupením  Evropské  komise  v  ČR,  zastoupením  Heinrich-Böll-Stiftung  v  Praze 
a nakladatelstvím Grada. Semináře jsou ke shlédnutí na Youtube kanálu Institutu pro 
evropskou politiku EUROPEUM. 

• Ve čtvrtek 10. října 2013 se na Ministerstvu zahraničních věcí ČR konal kulatý stůl 
s tématem  Efektivní  podpora  demokracie:  nástroje  a  aktivity  EU. Účastníci 
debatovali o podpoře demokracie a lidských práv ve vnějších vztazích EU a o efektivitě 
současných nástrojů, kterými EU disponuje vůči členským zemím. Uzavřená akce byla 
součástí  projektu  Série  kulatých  stolů  k  otázkám  strategických  zájmů  ČR  v  EU 
Ministerstva zahraničních věcí ČR a Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM. 

Nedávné akce:

Nadcházející akce:

• Seminář  v Evropském  domě  EU  a  Turecko  –  jaký  signál  vyslaly  EU  protesty  
v Istanbulu?,  středa 13. listopadu 2013 v Evropském domě od 17 hodin do 19 
hodin. 
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http://www.europeum.org/cz/vnitrni-politiky-eu-a-rozpocet/82-akce/2096-seminar-wilders-finove-narodni-fronta-a-spol-aneb-populismus-v-eu-24-rijna-2013
http://www.europeum.org/cz/vnitrni-politiky-eu-a-rozpocet/82-akce/2096-seminar-wilders-finove-narodni-fronta-a-spol-aneb-populismus-v-eu-24-rijna-2013
http://www.europeum.org/cz/politika-a-instituce-eu/76-projekty/1991-serie-kulatych-stolu-k-otazkam-strategickych-zajmu-cr-v-eu
http://www.europeum.org/cz/politika-a-instituce-eu/77-akce/2090-kulaty-stul-efektivni-podpora-demokracie-nastroje-a-aktivity-eu-10-rijna-2013
http://www.europeum.org/cz/politika-a-instituce-eu/77-akce/2090-kulaty-stul-efektivni-podpora-demokracie-nastroje-a-aktivity-eu-10-rijna-2013
http://www.youtube.com/europeumprague
http://www.europeum.org/cz/vnitrni-politiky-eu-a-rozpocet/82-akce/2084-seminar-ekonomie-evropske-integrace-10-rijna-2013
http://www.europeum.org/cz/vnitrni-politiky-eu-a-rozpocet/82-akce/2084-seminar-ekonomie-evropske-integrace-10-rijna-2013
http://www.youtube.com/europeumprague


• Fawn R.  External diplomatic perceptions of Visegrad cooperation,  research paper 
napsán  v rámci projektu  Think Visegrad podpořeného Mezinárodním Visegrádským 
fondem. 

• Policy paper Energy security in Central and Eastern Europe: Towards a common 
approach. Helena Schulzová  byla členkou autorského týmu. 

• Publikace Favoriser l´émergence d´une identité européenne grâce au sport: réalité 
ou utopie? s příspěvkem od Radomíra Špoka. Publikace byla vydána evropským think-
tankem Sport and Citizenship. 

• Helena Schulzová citována v článku Americkú revolúciu nebudeme opakovať pro 
Hospodárske noviny, 17. října 2013.  

Analýzy, články, komentáře: 

Europeum v médiích:
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http://www.europeum.org/cz/europeum-v-mediich/2098-helena-schulzova-hospodarske-noviny-17-rijna-2013
http://www.europeum.org/images/publikace/publikace_identite.pdf
http://www.europeum.org/images/publikace/publikace_identite.pdf
http://www.europeum.org/en/eu-policies-and-budget/112-analyses-articles-comments/2093-policy-paper-energy-security-in-central-and-eastern-europe-towards-a-common-approach
http://www.europeum.org/en/eu-policies-and-budget/112-analyses-articles-comments/2093-policy-paper-energy-security-in-central-and-eastern-europe-towards-a-common-approach
http://www.europeum.org/cz/spolecna-zahranicni-a-bezpecnostni-politika/85-analyzy-clanky-komentare/2095-research-paper-external-diplomatic-perceptions-of-visegrad-cooperation

