pozvánka

CEVRO Institut a Jagello 2000/Informační centrum o NATO si Vás dovolují
pozvat na veřejné vystoupení a panelovou diskusi zákonodárců zemí NATO a členů
Parlamentního shromáždění NATO (PS NATO) konanou při příležitosti 58.
zasedání PS NATO, které se letos koná v Praze:

Parlamentní shromáždění NATO v
Praze: role národních parlamentů při
zajišťování alianční bezpečnosti
Kdy: pondělí 12. listopadu 2012, 18:00-20:30
Kde: Jungmannova 17, Praha 1 (CEVRO Institut)

Vystoupí následující členové parlamentů zemí NATO a členové PS NATO:
Hlavní řečník:
Karl A. Lamers (Německo), prezident PS NATO
Předseda panelu:
Jan Hamáček (ČR), vedoucí české delegace do PS NATO
Panelisté:
Hugh Bayley (Velká Británie), viceprezident PS NATO
Julio Miranda Calha (Portugalsko), viceprezident PS NATO
Hendrik Jan Ormel (Nizozemsko), vedoucí nizozemské delegace do PS NATO
Pierre-Claude Nolin (Kanada), zpravodaj Výboru pro vědu a pokladník PS NATO

Většina zasedání Parlamentního shromáždění NATO je neveřejná. Využijte proto
této příležitosti k diskusi se zákonodárci ze šesti aliančních zemí o tom, jak vnímají
roli národních zákonodárných sborů při zajišťování bezpečnosti svých zemí i celé
Severoatlantické aliance. Úloha národních parlamentů, které mimo jiné schvalují
národní obranné rozpočty a rozhodují o vysílání ozbrojených sil do aliančních
operací, je obzvlášť důležitá právě v současném období drastických škrtů v
obranných rozpočtech, k nimž přistoupila většina zemí NATO. Dalším důležitým
tématem je význam národních parlamentů pro posilování důvěry občanů
aliančních zemí k NATO a jejich příspěvek k demokratické legitimizaci aliančních
politik a operací.
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pozvánka

Program:
17:30-18:00 – příchod účastníků
18:00-18:05 – zahájení (Jan Jireš, CEVRO Institut; Zbyněk Pavlačík, Jagello 2000)
18:05-18:15 – úvodní projev (Karl A. Lamers)
18:15-18:20 – zdravice nově zvoleného prezidenta PS NATO
18:20-19:30 – panelová diskuse
19:30-20:30 – číše vína a občerstvení pro účastníky

Vystoupení a diskuze proběhnou v angličtině a bez tlumočení.
Prosíme o včasný příchod.

POTVRZENÍ ÚČASTI
Pokud máte zájem o účast na akci, zaregistrujte se nejpozději do pátku 9.
listopadu 2012 zasláním e-mailu na adresu pctr@vsci.cz nebo prostřednictvím
webového formuláře umístěného na stránkách vysoké školy CEVRO Institut
(www.cevroinstitut.cz).
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