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Meziparlamentní konference ke společné zahraniční a bezpečnostní politice a 

společné bezpečnostní a obranné politice 

4. – 5. 9. 2022, Praha 

 

Neděle 4. září 2022 

15:00 – 18:30  příjezd delegací a registrace účastníků v hotelích 

18:00   odjezd předsedů delegací Trojky a Evropského parlamentu do sídla Senátu 

19:00 - 19:30  odjezd autobusů od hotelů do Rudolfina 

18:30 - 19:30  jednání Trojky a Evropského parlamentu – uzavřené jednání 

19:30 – 20:00  přesun členů Trojky ze Senátu do Rudolfina 

20:00 – 22:00  večeře (Rudolfinum) 

   Uvítací řeč: 

   Karel Schwarzenberg, bývalý ministr zahraničních věcí ČR 

22:00 – 22:30  odjezd autobusů z Rudolfina do hotelů 

 

 

 

Pondělí 5. září 2022 

7:30   odjezd členů politických skupin od hotelů do Kongresového centra  

8:00 – 8:45  jednání politických skupin 

8:15   odjezd ostatních účastníků od hotelů do Kongresového centra 

  

9:00 – 9:30  Zahájení konference 

   Uvítací řeč: 

Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně Poslanecké sněmovny 
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   Zahajovací řeč: 

   Marek Ženíšek, předseda Zahraničního výboru Poslanecké sněmovny 

   Lubomír Metnar, předseda Výboru pro obranu Poslanecké sněmovny 

Pavel Fischer, předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost 

Senátu 

David McAllister, předseda Výboru pro zahraniční věci Evropského parlamentu  

 

 

9:30 – 11:00 Priority SZBP/SBOP a aktuální otázky se zvláštním zřetelem na Strategický 

kompas EU 

Hlavní řečník:  

Josep Borrell Fontelles - Vysoký představitel EU pro zahraniční věci a 

bezpečnostní politiku, místopředseda Evropské komise – /vzdálené připojení/ 

Moderátor: David McAllister, předseda Výboru pro zahraniční věci Evropského 

parlamentu   

 

11:00 – 11:45  přestávka na kávu a společnou fotografii 

 

11:45 – 13:15  Ukrajina: formy politické podpory a rekonstrukce 

   Hlavní řečníci:  

Jan Lipavský - ministr zahraničních věcí ČR 

Oleksandr Merezhko - předseda Výboru pro zahraniční věci a meziparlamentní 

spolupráci, Nejvyšší rada Ukrajiny  

Helena König – zástupkyně generálního tajemníka pro ekonomické a globální 

záležitosti, Evropská služba pro vnější činnost 

Moderátor: Marek Ženíšek, předseda Zahraničního výboru Poslanecké 

sněmovny  

 

13:15 – 14:30  oběd 
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14:30 – 16:00 Politika rozšíření EU ve světle ruské invaze na Ukrajinu – západní Balkán a 

Východní partnerství: zrychlená předvstupní podpora Evropské unie 

   Hlavní řečníci:  

Maciej Popowski - úřadující generální ředitel Generálního ředitelství pro 

evropskou politiku sousedství a jednání o rozšíření, Evropská komise 

Janina Hřebíčková - velvyslankyně ČR v Černé Hoře  

Marcin Zaborowski – Policy Director, Program Budoucnost bezpečnosti, 

GLOBSEC 

Moderátor: Pavel Fischer, předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a 

bezpečnost Senátu 

 

16:00 – 16:30  přestávka na kávu 

 

16:30 – 18:00  Dezinformace a hybridní hrozby, kybernetická obrana 

 Hlavní řečníci:  

Nathalie Loiseau – předsedkyně podvýboru pro bezpečnost a obranu, Evropský 

parlament 

   Karel Řehka – náčelník Generálního štábu Armády ČR 

Lutz Güllner – vedoucí oddělení pro strategickou komunikaci, úkolové skupiny a 

informační analýzy, Evropská služba pro vnější činnost  

Moderátor: Lubomír Metnar, předseda Výboru pro obranu Poslanecké 

sněmovny   

 

18:00 závěrečná slova pořadatelů 

 

18:15 odjezd delegací 
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