
• Seminář Jaké  jsou  šance  euroskeptických  stran  dostat  se  do  Evropského
parlamentu – bude to mít vliv na další směřování EU?  se konal ve středu 7. 5. 2014
v Evropském domě od 17:00 hodin do 19:00 hodin. Záznamy z jednotlivých seminářů
najdete zde.  

• Debata  Kampaň do eurovoleb v České republice: PR nebo vize? se uskutečnila v
úterý  20.  5.  od  17:00 do 19:00 v  prostorách  Fakulty  sociálních  studií  Masarykovy
univerzity v Brně.

• Seminář Zájem českých médií a veřejnosti o EU – jak moc nás vlastně zajímá? se
konal  ve středu  21.  5.  2014  v  Evropském  domě  od  17:00  hodin  do  19:00  hodin.
Záznamy z jednotlivých seminářů najdete zde.  

• Mezinárodní konference  National Identities in CEE – Reflection of EP election se
uskutečila ve středu 28. 5. od 14:00 do 17:30 v prostorách Anglo-American University.
Konference se konala  v rámci  projektu National identities in CEE.  Více informací o
projektu je možné získat zde.

Nadcházející akce:
• Seminář “Pomůže ukrajinská krize k hlubší integraci a vyšší akceschopnosti

EU?“ proběhne ve středu 4. 6. 2014 v Evropském domě od 17:00 hodin do 19:00
hodin.

• Seminář “Jak chápat výsledek voleb do Evropského parlamentu?“  proběhne
ve středu 18. 6. 2014 v Evropském domě od 17:00 hodin do 19:00 hodin. 

Nedávné akce:
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http://www.youtube.com/user/EuropeumPrague?feature=watch
http://ceeidentity.eu/
http://www.youtube.com/user/EuropeumPrague?feature=watch


• Vladimír Bartovic komentoval  10 let  členství  České republiky v EU na konferenci
"2004-2014: Ten Years at the Table for the EU’s New Member States" organizované
Institute of International and European Affairs. Možno shlédnout zde.

• Věra Řiháčková komentovala pro EurActiv.cz v článku “Do europarlamentu vysíláme
lepší sestavu, slibují si malí podnikatelé.”  Možno přečíst zde.

• Článek “V europarlamentu se nepředřeli. Sobotka s nimi ale problém nemá” se věnuje
analýze Věry Řiháčkové “Činnost a pracovitost českých europoslanců v období  2009–
2014”. Možno přečíst zde.

• Článek  „V  Bruselu  se  nepředřeli,  ČSSD  je  znovu  posílá  do  voleb.  Těmhle  studiím
nevěřím, vzkazuje Sobotka“ se věnuje analýze Věry Řiháčkové „Činnost a pracovitost
českých europoslanců v období 2009–2014“. Možno přečíst zde.

• V obdobé od 9.6. do 13.6. proběhne celostátní kolo souteže pro středoškolské studenty
EuropaSecura ve Vojenském újezdu Brdy. Projekt přibližuje studentům Evropskou unii
a Severoatlantickou alianci a jejich role v sytému světové bezpečnosti. Více informací
nalezente zde. 

Europeum v médiích:
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Další:

http://www.europasecura.cz/information.php
https://www.youtube.com/watch?v=8J7ToFFVdz8
http://www.euractiv.cz/cr-v-evropske-unii/clanek/do-europarlamentu-vysilame-lepsi-sestavu-slibuji-si-mali-podnikatele-011875
http://www.lidovky.cz/maji-nalepku-nepracantu-presto-do-europarlamentu-kandiduji-znovu-10n-/zpravy-domov.aspx?c=A140509_102413_ln_domov_sk
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/V-Bruselu-se-nepredreli-CSSD-je-znovu-posila-do-voleb-Temhle-studiim-neverim-vzkazuje-Sobotka-318532

