Akademski forum Nove univerze:
Skupna varnostna in obrambna politika EU:
Vsi za enega, eden za vse ali vsak sam zase?
Spoštovani,
Sreda, 5. maj 2021,
ob 15:00

Spletna aplikacija Zoom

Dr. Liliana Brožič

vljudno vabljeni na akademski forum Nove univerze z naslovom: Skupna varnostna in
obrambna politika EU: Vsi za enega, eden za vse ali vsak sam zase? Akademski forum bo
potekal v okviru raziskovalnega projekta, ki ga vodi prof. dr. Matej Avbelj in je sofinanciran
s strani Agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.
Konferenca o prihodnosti Evropske unije in slovensko predsedovanje Svetu Evropske unije v
drugi polovici leta 2021 ponujata priložnosti za izmenjavo mnenj, predlogov in izkušenj tudi
na področju Skupne varnostne in obrambne politike EU.
Globalna strategija za zunanjo in varnostno politiko Evropske unije iz leta 2016 je
prispevala veliko sprememb, za katere želimo skupaj z gosti preveriti kako uspešne so pet
let kasneje. Zanima nas kako učinkoviti so projekti v Stalnem strukturnem sodelovanju
(PESCO), delovanje Evropskega obrambnega sklada (EDF), prednosti letnega pregleda na
področju obrambe (CARD) in kako lahko Republika Slovenija prispeva k bolj kakovostni
Skupni varnostni in obrambi politiki Evropske unije v času svojega predsedovanja in po
njem.
Vodji akademskega foruma, dr. Liliani Brožič, se bodo tokrat v razpravi pridružili:

Dr. Jelena Juvan

-

dr. Jelena Juvan, Univerza v Ljubljani,
dr. Klemen Grošelj, poslanec evropskega parlamenta,
dr. Andrej Sotlar, Univerza v Mariboru.

Dogodek bo potekal v sredo, 5. maja 2021, ob 15:00 uri, preko spletne aplikacije Zoom.
Prosimo vas, da vašo udeležbo potrdite najkasneje do torka, 4. maja 2021 na e-naslov:
pr@nova-uni.si. Število mest je omejeno. Dogodek bo potekal v slovenščini.
Dr. Klemen Grošelj

Vsem, ki boste svojo udeležbo potrdili, bomo na dan dogodka posredovali povezavo z
geslom do 'spletne sobe', na kateri bo Akademski forum potekal.
S spoštovanjem,

Dr. Andrej Sotlar

Prof. dr. Matej Avbelj
Rektor Nove Univerze

