
Nadcházející akce:
• Seminář Stav eurozóny na začátku roku 2014 - jak jsou na tom členské státy?

středa 12. 3. 2014 v Evropském domě od 17:00 hodin do 19:00 hodin. 

• Seminář Erasmus + - má nějaké skutečné plus? středa 26. 3. 2014 v Evropském
domě od 17:00 hodin do 19:00 hodin. 

• Seminář  v  Ústí  nad  Labem  ke  Strategii  Evropa  2020  se  zaměřením  na
problematiku aktivní politiky zaměstnanosti a reformy trhu práce se uskuteční
ve středu 5. 3. od 14:00 do 16:00 v prostorách krajského úřadu v Ústí nad Labem.

• Seminář v Ostravě ke  Strategii  Evropa 2020 se zaměřením na problematiku
aktivní politiky zaměstnanosti a reformy trhu práce se uskuteční v úterý 11. 3.
od 14:15 do 16:15 v prostorách Ekonomické fakulty VŠB-TU.

• Seminář  v  Českých  Budějovicích  ke  Strategii  Evropa  2020  se  zaměřením  na
problematiku  rozvoje  příznivého  podnikatelského  prostředí  se  uskuteční v
úterý 18. 3. od 14:00 do 16:00 v prostorách Jihočeské hospodářské komory.

• Seminář v Olomouci ke  Strategii Evropa 2020 se zaměřením na problematiku
reforma vzdělávání s důrazem na reformu terciálního vzdělávání a lifelong
learning se uskuteční ve čtvrtek 20. 3. od 14:00 do 16:00 v prostorách Právnické
fakulty Palackého univerzity v Olomouci.

• Seminář v Brně ke Strategii Evropa 2020 se zaměřením na problematiku růstu
založeného na výzkumu a inovacích se uskuteční v úterý 25. 3. od 17:00 do 19:00
v prostorách Mendelovy univerzity. 

• Seminář v Liberci ke  Strategii Evropa 2020 se zaměřením na reformu veřejné
správy - zvláště zákon o veřejné službě a implementace zákona o veřejných
zakázkách se  uskuteční  ve  středu  26.3.  od  14:30  do  16:30  v  prostorách
univerzitní knihovny Technické univerzity v Liberci.  
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• Seminář v Evropském domě na téma ČR a fiskální kompakt - jak se k němu konečně
postavíme? se  konal  ve  středu  12.  2.  2014.   Na  semináři  vystoupili  David  Král  z
Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM a Lubor Lacina z Mendelovy univerzity v
Brně. Záznamy z jednotlivých seminářů najdete zde.  

• Seminář  v  Evropském  domě  na  téma  EU  a  Ukrajina  -  jak  (ne)může  EU  určovat
směřování Ukrajiny? Se konal ve středu 29.  1.  2014.  Na semináři  vystoupili  Karel
Svoboda z Institutu mezinárodních studií FSV UK a Libor Dvořák z Českého rozhlasu.
Záznamy z jednotlivých seminářů najdte zde.  

Vladimír  Bartovic  vystoupil  k  tématu  La  fin  de  l’exception  tchèque  du  traité  de
Lisbonne pro Radio Praha, 20. února 2014. Možnost poslechu zde.

Vladimír Bartovic vystoupil v rámci pořadu Studio ČT24 k tématu Evropský den s ČT24
v České televizi, 26. února 2014. Možnost shlédnout záznam je zde.

Europeum v médiích:

Nedávné akce:

ÚNOR 2014

2

http://www.youtube.com/user/EuropeumPrague?feature=watch
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/214411058270226/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/214411058270226/
http://www.radio.cz/fr/rubrique/faits/la-fin-de-lexception-tcheque-du-traite-de-lisbonne
http://www.youtube.com/user/EuropeumPrague?feature=watch

