Program konference

ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ 2022
Priority a očekávání
27. června 2022 od 9.00 do 17.00, Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1
Po třinácti letech se Česko opět chopí předsednictví v Radě EU. Jaké úkoly má Česko
před sebou a čeho by mělo v rámci předsednictví dosáhnout? Odpověď na tyto otázky
nabídne konference pořádaná Spolkem pro evropskou politiku a serverem EURACTIV.cz.
Těšit se můžete na čtyři tematické panelové diskuse.

Evropa
jako úkol

Evropa s válkou
za humny

České předsednictví v Radě Evropské
unie začíná. Věnovala mu vláda
dostatečný čas a prostor? Jaké jsou jeho
ambice, čeho konkrétního by mělo Česko
v čele Rady EU dosáhnout?

Válka na Ukrajině je lekcí pro celý
kontinent, po které se řada států
rozhodla navýšit své závazky v oblasti
investic do obrany. Jaký potenciál
v tomto nabízí spolupráce napříč
evropskými hranicemi? Jak posílit
obranné kapacity EU ve světle války
na Ukrajině? A jak zajistit kybernetickou
bezpečnost evropských států?

9:00 - 9:05
Uvítání
MARKUS EHM
Ředitel regionálního Projektu Střední
Evropa, Hanns-Seidel-Stiftung
9:05 - 10:30
Panelová diskuse

10.30 – 11.00
Přestávka na kávu
11:00 – 12:30
Panelová diskuse

MIKULÁŠ BEK
Ministr pro evropské záležitosti

TOMÁŠ KOPEČNÝ
Náměstek pro řízení sekce průmyslové
spolupráce Ministerstva obrany ČR

MAREK MORA
Viceguvernér ČNB, náměstek ministra
pro evropské záležitosti v době českého
předsednictví 2009

JIŘÍ HYNEK
Prezident Asociace obranného
a bezpečnostního průmyslu ČR

JELISAVETA PUAČ
Odbor pro předsednictví ČR v EU,
Úřad vlády
RADEK ŠPICAR
Viceprezident Svazu průmyslu
a dopravy ČR
LUCIE STUDNIČNÁ
Vedoucí mezinárodního oddělení ČMKOS,
Viceprezidentka skupiny II EHSV

KRISTINA SOUKUPOVÁ
Prezidentka DefSec Innovation Hub
MARTINA HERANOVÁ
Bezpečnostní analytička,
CEVRO Institut
12:30 – 13:30
Oběd
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ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ 2022
Priority a očekávání
Ochrana evropské
demokracie

Budoucnost evropské
energetiky

Odolnost demokratických institucí patří
mezi klíčové priority nadcházejícího
českého předsednictví v Radě EU. Česko
se zaměří zejména na pluralitu médií
a povede jednání o Aktu o svobodě médií,
který chce Evropská komise předložit
na začátku českého předsednictví.
Jakou roli by v tomto ohledu mělo
předsednictví sehrát?

Dekarbonizace a snížení závislosti
na dovozu ruských paliv jsou dva hlavní
úkoly pro evropskou energetiku. Jak ale
co nejrychleji dosáhnout dostupné
a čisté energie? Kde se země EU mohou
inspirovat příklady dobré praxe, aby
předešly energetické chudobě a zajistily
lidem právo na energii? Jsou plány
Evropské komise pro členské státy
přijatelné a podaří se Česku najít mezi
nimi shodu?

13:30 – 15:00
Panelová diskuse
MICHAL KLÍMA
Zmocněnec pro oblast médií
a dezinformací, Úřad vlády ČR
MONIKA LADMANOVÁ
Členka kabinetu místopředsedkyně
Evropské komise Věry Jourové
MARKÉTA GREGOROVÁ
Europoslankyně (Piráti / Zelení)

15:30 – 17:00
Panelová diskuse
MARIAN JUREČKA
Ministr práce a sociálních věcí (KDU-ČSL)
PAVEL ZÁMYSLICKÝ
Ředitel Sekce energetiky a ochrany
klimatu, MŽP

JOSEF ŠLERKA
Vedoucí oboru Studia nových
médií, FF UK

IVA KOPEČNÁ
Vedoucí Oddělení koordinace
sektorových politik COREPER I,
Úřad vlády ČR

PAVLÍNA JANEBOVÁ
Ředitelka pro výzkum, AMO

ZUZANA KREJČIŘÍKOVÁ
Ředitelka Útvaru Public Affairs, ČEZ

15:00-15:30
Přestávka na kávu

KAREL POLANECKÝ
Energetický expert Hnutí DUHA

První a druhý panel
ve spolupráci s:

Třetí a čtvrtý panel
ve spolupráci s:

