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9:15 - 9:45
Příjezd a akreditace účastníků

Dopolední část
09:45
Úvodní slovo
• Juan Fernando López Aguilar, poslanec Evropského parlamentu, předseda Výboru pro
občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
• Evelyn Regner, poslankyně Evropského parlamentu, první místopředsedkyně Výboru pro
právní záležitosti
• Françoise Le Bail, generální ředitelka pro spravedlnost, Evropská Komise
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10:15
Blok I: Posilování občanství EU
Moderátor: Philippe Boulland, poslanec Evropského parlamentu
Panelová diskuse:
• Adina-Ioana Vălean, poslankyně Evropského parlamentu, zpravodajka pro zprávu o
občanství EU za rok 2010
• Michael Cashman, poslanec Evropského parlamentu
• Anna Maria Corazza Bildt, poslankyně Evropského parlamentu
• Kamaljit Bharath, předkladatel petice
• Tony Venables, ředitel Evropského střediska pro občankou akci (ECAS), a Tony McQuinn,
výkonný ředitel irské agentury Citizens' Information Board
• Alison Mc Donnell, Evropský institut Univerzity v Leidenu, členka redakční rady sborníku
Common Market Law Review
• Paul Nemitz, ředitel – základní práva a občanství, GŘ pro spravedlnost, Evropská komise
Hlavní témata:
• zbývající překážky zabraňující občanům EU plně požívat jejich práv podle právních
předpisů EU (překážky v situacích s přeshraničním prvkem, kroky navazující na zprávu o
občanství EU za rok 2010 a výsledky veřejné konzultace o občanství EU z roku 2012)
• konkrétní řešení k odstranění zbývajících překážek a posilování občanství EU (s výhledem
na zprávu o občanství EU za rok 2013)
Po výše zmíněném úvodu bude následovat výměna názorů.
13:00 Lehký oběd

14:30

Odpolední část

Úvod
Projev Erminie Mazzoniové, poslankyně Evropského parlamentu a předsedkyně Petičního
výboru, a Györgye Gémesiho, starosty města Gödöllö (Maďarsko) a zpravodaje Výboru
regionů pro občanství EU a hlasovací práva v EU.

14:45
Blok II: Podpora politického zapojení občanů EU
Moderátor: Antigoni Papadopoulou, poslanec Evropského parlamentu, zpravodaj pro
Evropský rok občanů 2013
Panelová diskuse:
• Antonio López-Istúriz White, generální tajemník Evropské lidové strany
• Yonnec Polet, náměstek generálního tajemníka Strany evropských socialistů
• Heinz Becker, poslanec Evropského parlamentu
• Jacqueline Cotterill, předkladatelka petice
PE505.994v01-00

CS

2/3

OJ\927268CS.doc

• Catherine Kessedjian, zástupkyně ředitele, Collège Européen de Paris
• Romano Subiotto, člen bruselské a londýnské advokátní komory
• Chiara Adamo, vedoucí oddělení – občanství Unie a volný pohyb osob, GŘ pro
spravedlnost, Evropská komise
Hlavní témata:
• podpora zapojení občanů EU do politického života v EU (zvyšování účasti ve volbách,
posilování demokratického povědomí občanů a demokratické odpovědnosti institucí,
rozvoj skutečného evropského veřejného prostoru)
• posilování volebního práva občanů v EU (zejména s ohledem na odejmutí volebního
práva)
Po výše zmíněném úvodu bude následovat výměna názorů.
16:30
Viviane Reding, místopředsedkyně Evropské komise, komisařka pro spravedlnost, základní
práva a občanství
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