ДИСКУСИЯ

5 юни 2017 г.,
София ивент център, Парадайз център,
бул. „Черни връх“ 100, ет. 3

9.30 – 10.00 часа

Регистрация

10.00 – 11.00 часа

Откриване. Европа отново на път. Предизвикателствата
пред България и ЕС 10 години след приемането на страната ни
в съюза.
Симеон Сакскобургготски, министър-председател на Р България
(2001-2005)
Сергей Станишев, министър-председател на Р България
(2005-2009)
Бойко Борисов, министър-председател на Р България
(2017), (2014-2017), (2009-2013)
Илияна Йотова, вицепрезидент на Р България
Корнелия Нинова, председател на НС на БСП
Филиз Хюсменова, член на ЕП от групата на АЛДЕ, модератор

11.00 – 12.00 часа

Европа отново на път – 5-те сценария на бъдещето
Гергана Паси, министър по европейските въпроси на Р България
(2006-2009), ПанЕвропа България
Ирена Тодорова, Институт за дясна политика
Любомир Кючуков, Институт за икономика и международни
отношения
Елена Харизанова, Институт за нов икономически напредък
Николай Василев, вицепремиер на Р България и министър на
икономиката и на транспорта и съобщенията (2001-2005),
министър на държавната администрация и административната
реформа (2005-2009)
Енрике Гереро Салом, заместник-председател на Групата на
социалистите и демократите в ЕП, председател на Глобалния
прогресивен форум
12.00 – 12.30 часа Кафе-пауза

12.30 – 13.30 часа

Пътят напред – погледът на анализаторите
Ивайло Калфин, специален съветник на комисаря по бюджет и
финанси Гюнтер Йотингер
Евгений Дайнов, политолог, Политическа академия „Атанас
Буров“
Антоний Тодоров, политолог, НБУ
Даниел Смилов, политолог, Център за либерални стратегии
Мартин Табаков, политолог, Институт за дясна политика
Весела Чернева, Европейски съвет за външна политика,
модератор

13.30 – 14.30 часа

Ангажиментът на институциите –
приоритетите и целите на България преди и по време
на Председателството на Съвета на ЕС
Кристиан Вигенин, председател на Комисията по европейски
въпроси и контрол на европейските фондове
Лиляна Павлова, министър за българското Председателство на
Съвета на ЕС 2018 г.
Нено Димов, министър на околната среда и водите
Деница Златева, вицепремиер по подготовката на българското
Председателство на Съвета на ЕС (2017)
Меглена Кунева, министър по европейските въпроси (2002-2006),
еврокомисар на Р България (2007 - 2009), вицепремиер и министър
на образованието (2014-2017), модератор

