
Konference a semináře

Compiled 25.6.2014 13:36:07 by Document Globe ®   1

KONFERENCE A SEMINÁŘE
(pořádané či spolupořádané SBP)

Aktuální a perspektivní cíle Evropské unie a význam
předsednictví ČR v EU v první polovině roku 2009
Jednodenní seminář pro regionální novináře
Zastoupení Evropské komise v ČR a Středisko bezpečnostní politiky CESES FSV UK Praha si Vás dovolují pozvat
na jednodenní seminář pro regionální novináře, který proběhne dne 28.2.2008 od 9:00 hodin v Evropském domě,
Jungmannova 24, Praha 1.

Zde naleznete    Pozvánku + program

Cílem semináře je nabídnout zájemcům široké spektrum informací o aktuálním vývoji Evropské unie a přípravě
předsednictví ČR v EU, které mohou využít ke své novinářské práci.

2007
Ruský pohledna globální politiku: otázky, výzvy, přístupy
13.6.2007, Praha, Akademie věd ČR
Třetí aktuální tématická diskuse
Spolupořadatel: Centrum globálních studií Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy
   pozvánka     program

Aktuální situace a perspektivní vývoj v Afghánistánu
18.5.2007, Praha, Americké centrum
Druhá aktuální tématická diskuse
Spolupořadatel: Americké centrum Velvyslanecství Spojených států v Praze
   pozvánka     program

příspěvky panelistů ke stažení zde:
   Slavomír Horák, Institut mezinárodních studií FSV UK: Začarované kruhy afghánské (nová etapa vývoje země po roce
2001, možnosti a limity budování nového Afghánského státu).
   Štefan Füle, velvyslanec ČR při NATO: NATO a koncept rozšířené spolupráce vojenských a civilních složek při
zajišťování bezpečnosti a rekonstrukce země.
   Libor Rouček, první místopředseda zahraničního výboru Evropského parlamentu: Role EU při rekonstrukci země.
   Ladislav Kudláček, koordinátor projektů pro Afghánistán, Člověk v tísni o.p.s.: Stav a perspektivy humanitární a
rozvojové pomoci v Afghánistánu z pohledu společnosti Člověk v tísni.

Výzkumu v oblasti ochrany kritických infrastruktur Evropské Unie se zaměřením na problematiku migrace,
energetické bezpečnosti a "homeland security"
11.4.2007, Praha, MZV ČR
Pracovní seminář
Spolupořadatel: ÚJV Řež, a.s.
Pod záštitou: MZV ČR
   program

Aktuální a perspektivní situace v Iráku
13.2.2007, Praha, Americké centrum
První aktuální tématická diskuse
Spolupořadatel: Americké centrum Velvyslanecství Spojených států v Praze
   pozvánka + program
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2006
EU jako globální a regionální bezpečnostní aktér
3. výroční bezpečnostní konference
10.11.2006
Třetí seminář v rámci projektu "Bezpečné Česko v bezpečné Evropě"
Veškeré informace a materiály jsou k dispozici na   www.eurobb.cz

EU a ČR: Boj proti terorismu pět let poté
11.09.2006
Druhý seminář v rámci projektu "Bezpečné Česko v bezpečné Evropě"
Veškeré informace a materiály jsou k dispozici na   www.eurobb.cz

Česká republika a vstup do Schengenského systému: Národní a regionální aspekty
28.06.2006
První seminář v rámci projektu "Bezpečné Česko v bezpečné Evropě"
Veškeré informace a materiály jsou k dispozici na   www.eurobb.cz

Druhý společný seminář Ministerstva obrany ČR a Střediska bezpečnostní politiky CESES FSV UK v Komorním
Hrádku
11.04.2006
Středisko bezpečnostní politiky CESES FSV UK a Ministerstvo obrany ČR
Materiály pro tento seminář nelze volně šířit.

2005
Česká bezpečnostní politika a její perspektivy
2. výroční bezpečnostní konference
14.11.2005
15.11.2005
Středisko bezpečnostní politiky CESES FSV UK a Asociace BOOSS
Tématický okruh "Česká bezpečnostní politika a její perspektivy v kontextu vývoje EU a NATO" se zaměřil na proměny
bezpečnostní politiky ČR, euroatlantických vztahů a pojetí bezpečnosti ve světle přípravy Bezpečnostní strategie ČR
2006.
  Program konference
  Česká bezpečnostní politika a její perspektivy - II. Výroční bezpečnostní konference
  Bezpečnostní budoucnost České republiky: Otázky, výzvy, problémy

Seminář k problematice bezpečnostní a obranné politiky ČR v Komorním Hrádku
05.10.2005
Středisko bezpečnostní politiky CESES FSV UK a Ministerstvo obrany ČR
Na semináři byly prezentovány následující příspěvky (ppt):
  Program semináře
  Výchozí teze pro tvorbu a realizaci bezpečnostní politiky ČR a "Desatero"
  Optimalizace bezpečnostního systému ČR a Zpráva o zajištění bezpečnosti ČR
  Aktuální stav výstavby profesionální Armády ČR
  Dlouhodobý výhled rozvoje resortu MO
  Základné strategické a hodnotiace dokumenty v oblasti bezpečnosti a obrany SR

Proměny konceptu vnitřní bezpečnosti
26.05.2005
Středisko bezpečnostní politiky CESES FSV UK a Policejní akademie ČR s podporou MUTUA - Sdružení pro kultivaci
veřejného prostoru, o. s.
Záštitu převzal náměstek primátora hlavního města Prahy JUDr. Petr Hulinský. Zatím je k dispozici neoficiální verze
sborníku, která neprošla redakční úpravou. Kompletní recenzovaný sborník vyjde v nakladatelství Karolinum.
  Proměny konceptu vnitřní bezpečnosti

2004
Patnáct let vývoje bezpečnostní politiky a armády v Československu a v České republice
22.11.2004
23.11.2004
Středisko bezpečnostní politiky CESES FSV UK a Asociace BOOSS
Záštitu převzali předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR PhDr. Lubomír Zaorálek a primátor hl. města Prahy
MUDr. Pavel Bém.

http://www.eurobb.cz/CZ/archiv-akci/s3-eu-bezpecnostni-akter.html
http://www.eurobb.cz/CZ/archiv-akci/s3-eu-bezpecnostni-akter.html
http://www.eurobb.cz/CZ/archiv-akci/s3-eu-bezpecnostni-akter.html
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  Program konference
  Patnáct let vývoje bezpečnostní politiky a armády v Československu a v České republice  
  Bezpečnostní politika České republiky - Výzvy a problémy


