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Program mezinárodní konference

Občané a jejich očekávání od EU: 

je nutná rekalibrace? 

9:00 - 9:15 Prezentace výsledků projektu Building Bridges 
  Vivien Pertusot, vedoucí bruselské kanceláře, Francouzský institut mezinárodních vztahů (IFRI), Francie
 

9:15 - 10:45 Mají se ještě Evropané navzájem rádi?
  Zásadní úspěch evropské integrace se zdá být pod větším tlakem než kdy dříve - mezi vzestupem protekcionistických    
  tendencí, pramenících z narůstajícího úspěchu populistických stran v celé Evropě, a uprchlickou krizí, která vyvolává 
  trpké debaty napříč Evropskou unií. To vede k napjaté situaci, jež vznesla otázku samotné životaschopnosti integrace. 
  Jak tyto tendence ovlivní svobody, jež jsou základem evropského projektu?
 

  Vladimír Bartovic, ředitel, Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, Česká republika
  Eleni Panagiotarea, výzkumná pracovnice, Helénská nadace pro evropskou a zahraniční politiku (ELIAMEP), Řecko
  Eleonora Poli, výzkumná pracovnice, Institut mezinárodních vztahů (IAI), Itálie
  Moderace: Martin Michelot, vedoucí výzkumu, Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, Česká republika
   

10:45 - 11:00 Přestávka na kávu
 

11:00 - 12:30 Hledání růstu
  Zdá se, že důsledky ekonomické krize v roce 2008 neustupují ve všech částech Evropy, což způsobuje obavy 
  z rostoucích rozdílů mezi  jednotlivými členskými státy. Jak se EU může podílet na  zvyšování konkurenceschopnosti 
  evropské ekonomiky? Jak současně zachovat sociální záchrannou síť, na níž se občané spoléhají?  
  Může mít napětí v eurozóně na tyto záruky vliv?
 

  Karlis Bukovskis, zástupce ředitele, Lotyšský institut mezinárodních vztahů (LIIA), Lotyšsko
  Marie Cross, seniorní výzkumná pracovnice, Institut mezinárodních a evropských vztahů (IIEA), Irsko
  Adriaan Schout, koordinátor EU záležitostí, Clingendael,Nizozemsko
  Moderace: Vivien Pertusot, vedoucí bruselské kanceláře, Francouzský institut mezinárodních vztahů (IFRI), Francie 

 

12:30 - 13:30 Oběd
 

13:30 - 14:00 Hlavní projev
  Petr Drulák, politický tajemník Ministerstva zahraničních věcí České republiky 
 

14:00 - 15:30 Jak posílit EU v členských zemích?
  Evropská unie je napříč členskými státy vnímána značně odlišně. V některých je pod tlakem, v jiných naopak
  bezvýhradně podporována, což ponechává málokteré občany zcela lhostejné. Stejně, jako je EU vnímána různě, bude 
  pravděpodobně potřeba různých přístupů, jak EU napříč všemi členskými státy posílit. Jaké by tedy mohly být tyto 
  přístupy? Budou významným krokem směrem k další integraci nebo konkrétnějšími a hmatatelnějšími projekty? 
  Jakou roli v tom mohou hrát národní aktéři? 
 

  Louise Borjes, analytička, Institut pro vládu (IG), Spojené království
  Tuomas Iso-Markku, výzkumný pracovník, Finský istitut mezinárodních vztahů (FIIA), Finsko
  Aras Lindh, analytik, Švédský institut mezinárodních vztahů (UI), Švédsko
  Gediminas Vitkus, profesor, Vilniuská univerzita, Litva
  Moderace: Vladimír Bartovic, ředitel, Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, Česká republika
 

15:30 - 16:00 Číše vína


