18. červen

16:00 – 19:00 Místo: Palác Lucerna, střešní terasa, Štěpánská 61, Praha
Se sklenkou vína
Globální role Evropy: Vize do budoucnosti
Současná bezpečnostní situace v Evropě i mimo ni se zdá být čím dál tím méně předvídatelná.
Proto je nutné se více soustředit na snížení existujících rizik a zajistit trvalou bezpečnost a
udržovat pravidelnou spolupráci. Cílem Globální strategie EU bylo, aby EU využila všechny
příležitosti jasně definovat svoje dlouhodobé záměry a vize. Strategie předpokládá, že EU
usiluje o větší roli v mezinárodních vztazích a řešení problémů, posílení světového řádu
založeného na pravidlech v dnešním, stále komplexnějším světě, a lepší koordinaci vnitřních a
vnějších politik, aby posílila bezpečnost a obranu. Tento rámec vyvolává několik otázek: Na co
by se měla EU zaměřit při prosazování Cílů udržitelného rozvoje, jak jsou v tomto ohledu
propojeny vnitřní a vnější rozvoj, co může EU dělat, aby oživila multilateralismus, a jakou roli v
tom všem hraje obchod a ekonomická diplomacie?
Rosa Balfour, senior transatlantic fellow, Germany Mashall Fund of the United States
Miriam Juan-Torres, výzkumník a výzkumný koordinátor, More in Common
Eric Maurice, šéfredaktor, EUobserver
Chair: Zuzana Stuchlíková, vedoucí bruselské kanceláře, Institut pro evropskou politiku
EUROPEUM

19. červen

16:00 – 18:00 Místo: Pražské kreativní centrum, Staroměstské nám. 1/4, Praha
Europe of Citizens? Veřejné vnímání EU a jejich reforem
Veřejné mínění se stále častěji dostává do popředí debat o evropské integraci. Zdá se, že se
Evropa vzpamatovává z mnoha minulých krizí a nastal čas pro další rozhodující postup.
Proveditelnost a udržitelnost reformy EU ale velmi závisí na podpoře veřejnosti. Co tedy
evropští občané opravdu chtějí? Jsou dnes již natolik skeptičtí vůči evropskému projektu, že
odmítají jakékoliv nové společné kroky? Nebo jsou nadšení představou stále těsnější Evropy?
Aleš Chmelař, Státní tajemník pro evropské záležitosti, Úřad vlády České republiky
Isabell Hoffmann, vedoucí výzkumného projektu eupinions, Bertelsmannova nadace
Yves Bertoncini, předseda Evropského hnutí ve Francii
Chair: Jan Kovář, výzkumník, Ústav mezinárodních vztahů

20. červen

16:00 – 18:00 Místo: Evropský dům, Jungmannova 745/24, Praha
Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU po Brexitu: Výzvy pro Střední Evropu
Brexit vyvolává otázky ohledně budoucí spolupráce EU a Spojeného království v oblasti
bezpečnosti, obranné a zahraniční politiky i vztahu EU k strategickým bezpečnostním
partnerům. Tyto otázky mají pro země střední a východní Evropy zásadní význam vzhledem k
jejich zeměpisné poloze, geopolitické perspektivě a historickému pozadí. Jaké jsou hlavní
výzvy, současné možnosti a budoucí modely spolupráce v celoevropských oblastech
bezpečnosti, obrany a zahraniční politiky včetně spolupráce se strategickými partnery
v Evropské unii v době po brexitu?
Péter Balázs, profesor na Středoevropské univerzitě, bývalý evropský komisař a maďarský
ministr zahraničních věcí
Josef Janning, vedoucí berlínské kanceláře ECFR, Senior Policy Fellow, European Council on
Foreign Relations
Chair: Tereza Novotná, výzkumnice, Institut pro evropskou politiku EUROPEUM

