Pozvánka
na česko-polskou konferenci
pořádanou místopředsedou Senátu Jiřím Oberfalzerem
za odborné podpory
Velvyslanectví Polské republiky a Polského institutu v Praze
v pondělí 3. června od 14.00 do 18.00 hod.
v Hlavním sále Senátu
při příležitosti 30. výročí prvních svobodných voleb v Polsku

Evropa na rozcestí?
Zahájení
Jiří Oberfalzer, místopředseda Senátu
I. Česko a Polsko v Evropě 30 let poté
(úvodní slovo)
Zdzisław Krasnodębski, sociolog a politik, místopředseda Evropského parlamentu
(diskuse)
Jefim Fištejn, publicista a esejista, poradce prezidenta RFE/RL
Marcin Kędzierski, politolog a ekonom, ředitel think tanku Klub Jagielloński
Michal Sedláček, diplomat a bývalý náměstek pro evropské záležitosti na Úřadu vlády
Panelovou diskusi moderuje senátor Pavel Fischer, předseda Výboru pro zahraniční
věci, obranu a bezpečnost Senátu.
Přestávka (cca 15.30 až 15.45 hod.)

II. Co dál s Evropskou unií?
(úvodní slovo)
Alexandr Vondra, politik a bývalý místopředseda vlády pro evropské záležitosti
(diskuse)
Marek Cichocki, politolog a filozof, ředitel Evropského centra Natolin
Michael Žantovský, politik a diplomat, ředitel Knihovny Václava Havla
Bartłomiej Radziejewski, politolog, ředitel think tanku Nowa Konfederacja
Panelovou diskusi moderuje Lenka Zlámalová, redaktorka týdeníku Echo.
Diskuse
(Vystoupení v délce do 3 minut)
Závěrečné slovo
Jiří Oberfalzer, místopředseda Senátu

Změna programu vyhrazena.
Pracovní jazyky: čeština, polština, tlumočení zajištěno.
Anotace:
Svobodné volby 4. června 1989 v Polsku zahájily proces návratu našeho regionu
„do Evropy“. Politická a ekonomická transformace a integrace do evropských struktur
vyznačovaly dlouhodobé cíle naší společnosti. Jsme nyní, 30 let poté, vnímáni jakožto
plnoprávní členové Evropské unie? A vnímáme takto sami sebe? Naše „dospělost“
nepochybně souvisí se schopností formulovat jasně vlastní názor na budoucnost
evropského projektu.

Svou účast prosím potvrďte do 27. 5. t. r. na adrese elbournovam@senat.cz.

Prezence účastníků od 13.30 hod. ve Valdštejnském paláci (vstup z Valdštejnského
nám. – recepce C). Průkaz totožnosti nutný.
Vystoupení účastníků jsou chráněna autorskými právy. Účastníci semináře souhlasí s případným
zveřejněním svých vystoupení na internetových stránkách Senátu PČR.

