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ORANŽOVÝ KLUB A FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG - ZASTOUPENÍ V ČR
si Vás dovolují pozvat na pracovní setkání:

Jak se postavit k návrhům prohloubení integrace EU?
pátek 30. srpna 2013, od 9.30 do 14.00 hod.
v konferenční místnosti Era svět, Jungmannovo náměstí 767, 110 00 Praha 1
Eurozóna je nucena řešit své problémy, které byly odkryty a umocněny probíhající hospodářskou
a finanční krizí. V zimě minulého roku byl předložen tzv. Blueprint Evropské komise a zpráva čtyř
předsedů EU Směrem ke skutečné hospodářské a měnové unii. Rozhodnutí Evropské rady o konkrétním
harmonogramu zásadního prohloubení evropské integrace bylo odsunuto na období po uskutečnění
parlamentních voleb v Německu. V Polsku se v této souvislosti uvažuje o rychlém přijetí eura. Polsko
velmi dobře - slovy ministra zahraničí Sikorského - chápe, že „kdo není u stolu, je na talíři“. Topolánkova
a Nečasova vláda přivedly ČR až na samou periferii EU. Cílem setkání je navrhnutá opatření představit
a diskutovat je ze sociálně demokratické perspektivy.
Moderátoři:
Patrik Eichler, novinář a Anna Kárníková, výzkumná pracovnice Friedrich-Ebert-Stiftung
1. blok: Politická unie (9.30 – 11.30 hod.)
 Řeší návrhy Komise demokratický deficit? - Kateřina Svíčková, Oranžový klub
 O jakou EU by měla usilovat sociální demokracie? - Libor Rouček, europoslanec a místopředseda
frakce Socialistů a demokratů
 Prohloubení integrace a některé jeho předpoklady - Jan Kudrna, Katedra ústavního práva,
Právnická fakulta, Univerzity Karlovy v Praze
 Obraz EU ve veřejném mínění a vztah demokratického deficitu a demontáže sociálního státu Oto Novotný (tbc), vedoucí Politicko-analytického oddělení ČSSD
 Jak zvýšit zájem občanů o dění v EU a evropské volby? (tbc) – Richard Falbr, europoslanec a
vedoucí delegace ČSSD v Evropském parlamentu
 Role národních parlamentů v legislativním procesu EU - Jiří Dienstbier, senátor
11.30 – 12.00 hod.: přestávka na oběd formou bufet
2. blok: Hospodářská a měnová unie (12.00 – 14.00 hod.)
 Co Evropská komise navrhuje? - Tamara Reisig, asistentka europoslankyně
 Pozice Senátu PČR - Dagmar Zvěřinová, senátorka a zpravodajka Blueprintu
 Jak zajistit funkčnost eurozóny? - Aleš Chmelař, výzkumný pracovník think-tanku Centre for
European Policy Studies
 ČR a bankovní unie - Jan Mládek, stínový ministr financí
 Posílení rozpočtové a hospodářské integrace - Jana Maláčová, zástupkyně Senátu při Evropském
parlamentu
 Jak by měl vypadat sociální pakt EU? - Vladimír Špidla, bývalý premiér a člen Evropské komise,
ředitel Masarykovy demokratické akademie
 Jak by měl vypadat ideální dlouhodobý rozpočet EU? - Zuzana Brzobohatá, europoslankyně
Vzhledem k omezené kapacitě svou účast prosím nahlaste nejpozději do středy 28. srpna t.r.
na emailovou adresu: Barbora.Nechanicka@fesprag.cz.
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