Európska Obranná Politika: Kam smeruje?
25 November 2019 (Pondelok)
17.00-19.00
Miesto: Tabačka Kulturfabrik (Kinosála)
Gorkého 2, 040 01 Košice

Program
17:00 – 17:45

Vízia(e) Európskej obrannej politiky
Súdiac podľa úrovne vývoja Európskej obrannej politiky očividne nie je problém dospieť k záveru, že
Európska Únia (EÚ) nebude mať kapacity na úplné nahradenie NATO. Avšak, EÚ a jej členské štáty
investujú stále viac a viac do tvorby vlastnej obrannej politiky. Bude sa EÚ držať predominantne
inkluzívnych (t.j. zjednocujúcich) foriem spolupráce, alebo bude presadzovať exkluzívne štruktúry pod
záštitou "koalície ochotných"?
Rečníci:
• Gen. Pavel Macko, Expert na obranu a bezpečnosť, SPOLU - občianska demokracia,
Bratislava
• Katarína Jurišová, Poradca štátneho tajomníka Róberta Ondrejcsáka, Ministerstvo obrany
Slovenskej republiky, Bratislava
• Col. Jozef Zekucia (Ret.), Riaditeľ, Stratpol, Bratislava
Moderátor: Martin Reguli, Výskumný pracovník, Program obrany, GLOBSEC Policy Institute,
Bratislava

17:45-18:00

Pauza na kávu

18:00-18:45

Je stredná a východná Európa pripravená na formovanie Európskej obrannej politiky
budúcnosti?
Bližšia integrácia v obrane by priniesla viac bezpečnosti pre európskych občanov, viac stability na
európskych hraniciach a silnejší hlas pre EÚ ako globálneho aktéra. Silná európska obrana by tiež
posilnila NATO, čím by sa zlepšila efektivita v susedných krajinách. Ako môžu krajiny strednej
a východnej Európy (SVE) prispieť k úspechu Európskej obrannej integrácie? Čo znamená bližšia
Európska obranná integrácia pre Slovensko a pre širší región strednej a východnej Európy? Ako by
mohli štáty SVE najlepšie profitovať z tejto spolupráce?
Rečníci:
• Vladimír Tarasovič, Starší výskumný pracovník, Slovenská Spoločnosť Pre Zahraničnú
Politiku, Bratislava
• Tomáš A. Nagy, Poradca štátneho tajomníka Róberta Ondrejcsáka, Ministerstvo obrany
Slovenskej republiky, Bratislava
• Tomáš Koziak, Rektor, Vysoká škola politických a společenských věd, Kutná Hora/
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice
Moderátor: Martina Babikova, Výskumný pracovník, Program národnej bezpečnosti, GLOBSEC
Policy Institute, Bratislava

Aký je cieľ?
Cieľom tejto city talk je zvýšiť záujem o participáciu v Európskej Únii medzi širokou verejnosťou a podporiť tak aktívne európske
občianstvo. Taktiež je cieľom prehĺbiť porozumenie procesov, ktoré súvisia s diferencovanou integráciou a ktoré sa odohrávajú
v Bruseli. Facebook: https://www.facebook.com/events/537171793781803/
Táto city talk je súčasťou väčšieho, 2 roky trvajúceho medzinárodného projektu implementovaného GLOBSEC, ktorý sa nazýva DIFF
GOV: European Governance: Potential of Differentiated Cooperation. DIFF GOV je možný vďaka podpore Európskej komisie Jean
Monnet Activities of the EU Programme Erasmus+

