Toekomst van Europa

Europese avondlezingen 2017
Het Informatiepunt Europa Direct van Oost-Vlaanderen organiseert sinds een aantal jaren een lezingenreeks
in samenwerking met Universiteit Gent, in het kader van de erkenning als Jean Monnet Centre of Excellence.
Deze lezingenreeks – bekend onder de naam Avondlezingen – is een samenwerking met het Centrum voor
EU-studies (CEUS) en het Ghent European Law Institute (GELI) van de Universiteit Gent.

Thema
De toekomst van Europa
Het witboek “Toekomst van Europa” stelt vijf scenario’s voor over hoe de Europese samenwerking tegen 2025 moet evolueren.
Tijdens zijn “State of the Union” sprak Commissievoorzitter Juncker over een ‘zesde scenario’, waarin de drie waarden verankerd zijn in de
Unie: “Vrijheid, gelijkheid en de rechtsstaat”.
Juncker wil ook de eurozone uitbreiden, net als de Schengenzone. De EU moet meer macht krijgen over belastingen, er moet een eurozonefonds komen, een soort Europese geheime dienst, een Europese Defensieunie en een Europees Openbaar Ministerie.
Hoe denken EU-experts hierover? Wat denk jij ervan?
Kom naar de avondlezingen en ga in debat.

Sprekers en data

Programma

Sprekers:

19.00 uur verwelkoming door

Julie Bynens, Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering
bij de Europese Unie

en Alexander Mattelaer, Prof. Politieke Wetenschappen VUB en

directeur Europese aangelegenheden-programma Egmontinstituut
Wanneer:

16 oktober

de gedeputeerde voor Europese zaken

19.10 uur aanvang van de lezing
20.00 uur mogelijkheid tot vraagstelling
20.30 uur receptie aangeboden door Europa Direct

Titel lezing:

‘Brexit: wat staat er op het spel voor Vlaanderen en België?’

Moderator:

Waar

Spreker:

provincieraadzaal van het provinciebestuur van
Oost-Vlaanderen · Gouvernementstraat 1 · 9000 Gent
Deelname is gratis, inschrijven noodzakelijk en
dat kan hier

Fabienne Bossuyt (Prof. Politieke Wetenschappen UGent)
Tom Sauer, Prof. Politieke Wetenschappen UA
en Ludo De Brabander, woordvoerder vzw Vrede

Wanneer:

8 november

Meer informatie?

Titel lezing:

‘Maken geopolitieke spanningen een Europees leger
noodzakelijk?’

europadirect@oost-vlaanderen.be
tel. 09 267 70 17 · www.oost-vlaanderen.be/europadirect

Moderator:

Jan Orbie (Prof. Politieke Wetenschappen UGent)

Spreker:

Anneleen Van Bossuyt, Europees Parlementslid
en Tomas Vanheste, journalist en redacteur bij De Correspondent

Wanneer:

16 november

Titel lezing:

Supermarkt Europa: afgewerkt? Of moet er worden
bijgetimmerd?

Moderator:

Hendrik Vos (Prof. Politieke Wetenschappen UGent)

Spreker:

Olivier De Schutter, Prof. Rechten UCL
en Tomas Baert, Head of Unit, Trade Strategy, DG Trade

Europa Direct bestaat 20 jaar
en deelt EU-tjes uit!
Het Informatiepunt Europa Direct van Oost-Vlaanderen maakt
deel uit van het netwerk van de Europese Commissie en werd
opgericht door het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het
Provinciebestuur. Europa dichter bij de burger brengen, dat is
het doel. Je kan er terecht met al je vragen over het Europese
beleid. Via gratis brochures, affiches, databanken, spelen, …
probeert het IED je op weg te helpen.
Voor de 20ste verjaardag deelt het IED geen eitjes maar EU-tjes
uit.
In de EU-tjes zitten kleine, houten geluksvogeltjes, want geluk
is leuker als je het deelt. In sommige EU-tjes zit een vignet
waarmee je een iPad kan winnen*.

Wanneer:

20 november

Titel lezing:

‘The EU’s role in harnessing globalisation’

*over de verschillende avondlezingen zijn 2 iPads te winnen

Moderator:

Ferdi De Ville (Prof. Politieke Wetenschappen UGent)

Deze lezing is in het Engels

gecofinancierd door
de Europese Unie

W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

