The European Union at a Crossroads – Aftermath of the 2019 European elections and other key
issues of the European integration to be discussed at the 5th annual Prague European Summit.
On 27th, 28th and 29th of May European politicians, members of academia, delegates of top European
think-tanks and institutes together with business and media representatives will give one of the first
reflections on the European elections in Prague. Furthermore, they will discuss Europe’s
competitiveness in the fast-evolving field of Artificial Intelligence and its impact on the European
industrial sector with possible effects and repercussions on European Societies. Further, the panellists
will deal with the question of technological advance vis-à-vis the governmental policies that go hand
in hand with cybersecurity and smart yet secure use of data for more intelligent governance. Among
the internal issues to be discussed are the challenges to the fundamental values of the EU and how
the rule of law within the EU can be maintained and protected, future path of Euro and the future
relationship of countries inside and outside of the eurozone. Crucial will be also the Brexit process
where with the extension of the UK’s official date of exit to October 31st 2019, there is clearly much
work ahead for both the EU and UK. External matters to be discussed include the question of European
sovereignty and EU’s strategic autonomy that brings implications for the EU’s neighbourhood policy,
transatlantic relations and beyond. Amidst the confirmed speakers for the 2019 edition are Žiga Turk,
former Slovenian Minister for Growth and Minister for Education & Science, Vita Anda Terauda,
chairperson of European Affairs Committee of the Parliament of the Republic of Latvia, or Gabriella
Cseh, Facebook’s Head of Public Policy for Central and Eastern Europe.
On the first day, a Welcome Word will be given by Czech Minister of Foreign Affairs Tomáš Petříček,
the second day will greet Czech Prime Minister Andrej Babiš with a Key-Note Address, and highlight of
the third day will be a Ministerial Panel with the Czech MFA Tomáš Petříček, Slovak MFA Milan Lajčák,
Head of the State Chancellery and Minister for Federal and European Affairs of Bavaria Florian
Hermann and Head of the State Chancellery and Minister for Federal and European Affairs of Saxony
Oliver Schenk.
The Prague European Summit has been facilitating high-level strategic and open debates on the actual
challenges that Europe, and the European Union in particular, are facing since the year 2015 and the
fifth anniversary will keep this legacy in motion. As European Ombudsman Emily O’Reilly, the recipient
of the 2018 "Vision for Europe" Award has stated: "It's not Brussels, it's not Strasbourg, it's not
Luxembourg. It is outside of the usual venues in which we discuss the future of Europe and I think when
people come, particularly here, they get a different perspective, they hear different voices and I think
that is very important."
As it became a tradition, we are happy that the main automotive partner of the conference for smooth
logistics will be again the BMW STRATOS AUTO. BMW Stratos Auto company will provide the brand
new BMW X5 together with exceptional 5 Series Limousine. The premium BMW fleet will be
completed with a luxurious BMW 6 Series Gran Turismo. The annual "Vision for Europe" Award will
be again designed and delivered by Preciosa – leading international glass manufacturer. For the first
time the cultural programme during the Prague European Summit will be ensured by HAMU – The
Music and Dance Faculty of The Academy of Performing Arts in Prague.
The main program of the conference will take place in Czernin Palace, headquarters of the Ministry of
Foreign Affairs of the Czech Republic. Alongside the main programme, three public debates will be
held during the Summit, two in Prague, one in Brno. For more up-to-date info check
www.praguesummit.eu or follow us on Facebook, Twitter or Instagram (@PragueSummit).
Contact: Jan Jančík, Communications Manager, jjancik@praguesummit.eu, +420 604 621 293

Evropa na křižovatce – Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2019 a další klíčové otázky
evropské integrace se budou diskutovat na již 5. ročníku konference Prague European Summit.
Ve dnech 27., 28. a 29. května 2019 se do Prahy sjedou evropští politici, zástupci akademické sféry,
výzkumných institutů a společně s novináři a zástupci soukromého sektoru nabídnou jedny z prvních
reakcí na volby do Evropského parlamentu.
Dalšími diskutovanými tématy budou konkurenceschopnost Evropy v rychle se rozvíjejícím oboru
umělé inteligence a dopad na průmyslový sektor se všemi jeho příležitostmi a možnými následky pro
Evropany. Dále se budou účastníci konference zabývat tím, do jaké míry jsou evropské vlády schopny
využívat tento technologický pokrok, který musí jít ruku v ruce s důrazem na kyberbezpečnost a musí
zajistit chytré, ale bezpečné využití dat. Tématem bude také otázka dodržování právního státu, vývoj
jednotné měny euro, vztah zemí uvnitř a vně eurozóny nebo stále aktuální brexit, který s ohledem na
posunutí oficiálního termínu vystoupení Velké Británie z EU na 31. října 2019 ještě nějakou dobu
aktuální bude. Mezi témata týkající se vnějších záležitostí budou patřit Evropská politika sousedství a
strategická autonomie Evropy, která má přesah i do transatlantických vztahů. Mezi potvrzenými
řečníky je například Žiga Turk, bývalý ministr Slovinska pro rozvoj a také ministr vzdělání, vědy, kultury
a sportu, Vita Anda Terauda, předsedkyně Evropského výboru v lotyšském parlamentu, nebo Gabriella
Cseh, ředitelka veřejných politik Facebooku pro Střední a Východní Evropu.
První den otevře konferenci ministr zahraničních věcí České republiky Tomáš Petříček, druhý den
vystoupí na konferenci český premiér Andrej Babiš a vrcholem třetího dne bude ministerský panel
s Tomášem Petříčkem, slovenským ministrem zahraničních věcí Miroslavem Lajčákem, bavorským
ministrem pro vnitrozemské a evropské záležitosti Florianem Herrmannem, státním ministrem pro
spolkové a EU záležitosti a vedoucím státní kanceláře Svobodného státu Bavorsko a Oliverem
Schenkem, státním ministrem pro spolkové a EU záležitosti a vedoucím státní kanceláře Svobodného
státu Sasko.
Prague European Summit zprostředkovává strategické a otevřené debaty o klíčových otázkách
evropské integrace na nejvyšší úrovni už od roku 2015 a jubilejní pátý ročník nebude výjimkou. Jak
řekla Evropská veřejná ochránkyně lidských práv Emily O’Reily, která získala na minulém ročníku cenu
„Vision for Europe“: „Není to Brusel, není to Štrasburk a není to Lucemburk. Je to mimo ta klasická
místa, kde se řeší budoucnost Evropy a myslím si, že když sem lidé přijedou, slyší rozdílné názory z jiné
perspektivy, a to je velice důležité.“
Jak už se stalo tradicí, s potěšením můžeme oznámit, že hlavním automobilovým partnerem a
přepravcem konference bude opět společnost BMW STRATOS AUTO. STRATOS AUTO zapůjčí
organizátorům pro bezproblémový chod konference flotilu luxusních vozů BMW. Nejvyšší úroveň
jízdního komfortu bez kompromisů budou zabezpečovat nové BMW X5 v doprovodu mimořádné řady
5 v provedení Limousine. Prémiovou flotilu uzavírá luxusní BMW řady 6 Gran Turismo. Cena „Vision
for Europe“ bude opět vyhotovena a předána firmou Preciosa, předním světovým výrobcem skla.
Poprvé bude partnerem konference HAMU – Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění
v Praze, jejíž studenti se budou starat o kulturní program během konference.
Hlavní program konference proběhne v Černínském paláci, sídle Ministerstva zahraničních věcí ČR.
Vedle hlavního programu proběhnou také debaty pro veřejnost, dvě v Praze a jedna v Brně. Pro
nejaktuálnější informace sledujte www.praguesummit.eu, nebo náš Facebook, Twitter a Instagram
(#PragueSummit19).
Kontakt: Jan Jančík, Komunikační manažer, jjancik@praguesummit.eu, +420 604 621 293

