
В периода 15 – 20 февруари 2016 г. Домът на Европа ще домакинства следните събития:

17 февруари 2016 г., 11:00 – 13:00: Вестник „Дневник" организира дискусия на тема „ЕС и
тероризмът. Ще променят ли пътя на европейската интеграция терористичните заплахи?", в
рамките на проекта на Дневник за запознаване с дейността на Европейския парламент "EU like
You", изпълняван с финансовата подкрепа на Европейския парламент. Дискусията е насочена към
журналисти, студенти, експерти и академичната общност, всички, които работят по темата и се
нуждаят от допълнителни мнения и факти. Участници в дискусията бъдат: Владимир Шопов –
съветник на министъра на външните работи, преподавател по политически науки в НБУ и гост-
лектор в различни европейски университети, Йордан Божилов - председател на Софийски форум
за сигурност и експерт по въпросите на сигурността и отбраната към Българската академия на
науките, Марин Лесенски - Програмен директор на Програма "Европейски политики и гражданско
участие".

Събитието е отворено за граждани, но се изисква предварителна регистрация за срещата поради
ограничения брой места, която можете да направите на:

http://www.economedia.bg/eventinfo.php?guid=2688559&page=regform.

18 февруари 2016 г., 9:00 – 17:00: Публично събитие на тем: „Споразумението за свободна
търговия ЕС – Украйна: инструмент за поетапното укрепване на Украйна“, организирано от
Представителството на Европейската комисия в България и Европейския съвет за външа политика.
Събитието е посветено на създаването на дълбока и всеобхватна зона за свободна търговия
между Европейския съюз и Украйна. С помощта на експерти от Украйна и Европейската комисия,
събитието ще очертае какво е значението на Споразумението както за ЕС, така и за украинската
икономика и общество.

Събитието е отворено за граждани

19 февруари 2016 г., 9:45 – 12:30: Асоциация „Политики за развитие“ организира публична
дискусия на тема: "Граждански измерения на Българското председателство на ЕС". По време на
събитието ще се обсъдят европейските политики през 2018 г. и българското председателство на
Съвета на ЕС.

Събитието е отворено за граждани.

20 февруари 2016 г., 10:00 – 11:00: Посещение на група ученици от школа по гражданско
образование "Европейски мост" към ОДК-Варна, с ръководител г-жа Долорес Коева.


