EURÓPA A JEJ SUSEDIA
Aká je budúcnosť európskej politiky susedstva?
16. mája 2019 (štvrtok)
17.00-18.30

Miesto: 1011 CAMPUS UNIQ Staromestská 3 (3. poschodie), Bratislava

Program
Diskutujúci:
Ján Cingel, výskumný pracovník, Program európskeho susedstva, GLOBSEC Policy Institute, Bratislava,
Slovensko
Miriam Lexmann, odborníčka na zahraničnú politiku a riaditeľka Európskej kancelárie Medzinárodného
republikánskeho inštitútu (IRI), kandidátka do Európskeho parlamentu (KDH), Brusel, Belgicko
Matej Navrátil, výskumný pracovník, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko
Ivan Štefanec, poslanec Európskeho parlamentu (KDH), Brusel-Bratislava
Michal Šimečka, kandidát do Európskeho parlamentu (koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU),
Bratislava, Slovensko
Ondřej Zacha, projektový manažér, vedecký pracovník, Stratpol, Brno, Česká Republika
Moderátorka: Zuzana Kovačič Hanzelová, redaktorka, Denník SME
Diskusia sa uskutočnila v slovenčine. Livestream

Tento City Talks GLOBSEC bol organizovaný v spolupraci so Nadaciou Hannsa Seidela a je súčasťou 2
ročného medzinárodného projektu DIFF GOV: European Governance: Potential of Differentiated
Cooperation.
Aký bol cieľ diskusie?
Menej ako dva týždne pred voľbami do Európskeho parlamentu budeme diskutovať o tom, ako externé
a interné faktory ovplyvnia budúce vzťahy EÚ s jej susedmi. Diskutujúci sa snažili nájsť odpovede aj na
tieto otázky: Posilní sa po voľbách jednota EÚ v otázkach susedstva? Alebo kvôli veľkej podpore
protieurópskych strán bude EÚ rozdelená a nebude môcť hovoriť jednotným hlasom v tejto téme? Sme
svedkami viacrýchlostnej spolupráce v zahraničnej politike EÚ? Aká je rola štátov strednej a východnej
Európy v zahranično-politických iniciatívach EÚ? Štáty strednej a východnej Európy profitovali z aktivít EÚ
v oblastiach, akými sú vzťahy s Ruskom, spolupráca s balkánskymi štátmi a so štátmi Východného
partnerstva. Na druhej strane štáty strednej a východnej Európy v rovnakom čase ponúkli len slabú
podporu EÚ v iných oblastich ako je napr. južné krídlo. Zmení sa tento prístup?
DIFF GOV je podporený Európskou komisiou v rámci programu Jean Monnet Activities of the EU
Programme Erasmus+.
Viac informácií: https://www.globsec.org/events/diff-gov-city-talk-in-bratislava/
Facebook: https://www.facebook.com/events/449873509085192/

Hashtag na sli.do #DIFFGOV Twitter: @GLOBSEC @HSSde @EUErasmusPlus

