LISTOPAD 2013

Nadcházející akce:
• Regionální seminář na Vysoké škole evropských a regionálních studií, o. p. s.
na téma Poslední vývoj v Eurozóně - vícerychlostní Evropa a role ČR, pondělí
9. 12. 2013 od 10:30 do 12:00
• Seminář v Evropském domě Vnitřní trh EU, volný pohyb pracovníků - funguje
bez problémů?, středa 11. 12. 2011 v Evropském domě od 17:00 hodin do 19:00
hodin.

Nedávné akce:
• Kulatý stůl Česká politika v EU - Artikulace zájmů a taktika při jejich prosazování
se uskutečnil dne 21. listopadu 2013. Jednalo se o součást druhé série kulatých stolů
probíhajících v rámci národního fóra o budoucnosti Evropské unie. Diskusi zahájil
státní tajemník pro evropské záležitosti Vojtěch Belling a ředitel Institutu
pro evropskou politiku EUROPEUM David Král.
• Seminář v Evropském domě EU a Turecko – jaký signál vyslaly protesty v Istanbulu?
se konal 13. listopadu 2013 v evropském domě od 17:00 do 19:00 hodin. Na semináři
vystoupila Lucia Najšlová z FSV UK/EUROPEUM a Erik Siegel z Ústavu Blízkého
východu a Afriky, FF UK. Záznamy z jednotlivých seminářů najdte zde.
• Seminář v Evropském domě Transatlantická dohoda o obchodu a investicích mezi
EU a USA – kdo na ní získá víc? se konal 27. listopadu 2013 v Evropském domě
od 17:00 do 19:00 hodin. Na semináři vystoupila Ludmila Štěrbová z Fakulty
mezinárodních vztahů VŠE a Marino Radačič z Ministerstva průmyslu a obchodu.
Záznamy z jednotlivých seminářů najdte zde.

Analýzy, články, komentáře:
• David Král, Česká politika v EU – artikulace zájmů a taktitka při jejich prosazování.
Jedná se o diskusní přípěvek, který vznikl jako podkladový materiál pro kulatý stůl
Česká politika v EU - Artikulace zájmů a taktika při jejich prosazování (viz výše).
Dokument představoval odrazový můstek pro navazující debatu. Text je ke stažení
zde.
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• Vladimír Bartovic, Úvod do české rozvojové politiky. Analýza vznikla jako součást
komplexního projektu Update of the current status of implementation of
international/bilateral trade regimes with ODA recipients and the current role of civil
society and private sectors as development actors in the new EU Member states.
Text je ke stažení zde.
• Radomír Špok, Role českého soukromého sektoru v zahraniční rozvojové
spolupráci. Analýza se soustředí na českou zahraniční rozvojovou spolupráci a
zapojení soukromého sektoru do ní. Práce vznikla v rámci projektu Update of the
current status of implementation of international/bilateral trade regimes with ODA
recipients and the current role of civil society and private sectors as development actors
in the new EU Member states. Text je ke stažení zde.
• Věra Řiháčková, Role občanské společnosti v rozvojové spolupráci. Analýza
se soustředí na českou zahraniční rozvojovou spolupráci a její realizaci skrze
organizace občanské společnosti. Práce vznikla v rámci projektu Update of the current
status of implementation of international/bilateral trade regimes with ODA recipients
and the current role of civil society and private sectors as development actors in the new
EU Member states. Text je ke stažení zde.

Europeum v médiích:

• David Král pro Pravda.sk Íri sú z krízy von. Vďaka eurovalu, 25. května 2011. Text je
k shlédnutí zde.

2

