
 
 

 

 

Europe Reborn - Strategic autonomy of the EU at stake 

On 12-14 July top European officials, members of academia, representatives of think-tanks, as 
well as delegates from the corporate sphere and media will gather in Prague’s Czernin palace 
to debate issues concerning the European integration and strategic autonomy. 

7th edition of the Prague European Summit is divided into two policy tracks, focusing on 
political, as well as economic topics. The political track will debate issues concerning the EU's 
external relations, such as  democratization in the world, transatlantic affairs, international 
trade or EU’s Neighbourhood Policy. The economic track will focus on the issues concerning 
Post-pandemic recovery from the European Green Deal, digitalization to economic and 
gender (in)equality. 

Aside from the public panel discussions and closed expert roundtables, the summit will also 
welcome 30 young policy leaders in its Future European Leaders Forum in the span of 12-16 

July. A format which is implemented in cooperation with the Conference on the Future of 
Europe. The wider public will have an excellent chance to follow the summit via its online 
platform, while all of the speakers, journalists, young leaders and summit’s partners will 
physically meet at the seat of the Czech Ministry of Foreign Affairs.  

Since its inception in 2015, it is Prague European Summit’s goal to advance strategic 
discussion about pan-European topics from the CEE perspective. Each year at the Summit, 
the Czech foreign minister furthermore bestows “Vision for Europe” award to a person that 
has significantly contributed to the European integration, and this year will be no different. 
Last year’s recipients of the award were Federica Mogherini and Margot Wallstrom. 

Prague European Summit is thankful to all of its partners whose list you can find on our 

website. In case you would like to follow the summit and updates about speakers, programme, 
partners or other important announcements, you can stay up to date via our Facebook, 
Instagram, Linkedin, Twitter, as well as hashtags #PES2021 and #PragueSummit. 
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Europe Reborn - Strategická autonomie EU v sázce 

Ve dnech 12. - 14. července se v pražském Černínském paláci sejdou vrcholní evropští 
představitelé, zástupci akademické půdy a think-tanků, ale i delegáti z korporátní sféry a médií, 
za účelem diskuze o otázkách týkajících se evropské integrace a strategické autonomie. 

Sedmý ročník Pražského evropského summitu je rozdělen do dvou okruhů zaměřených na 
politická a ekonomická témata. V rámci politického okruhu se bude diskutovat o otázkách 
týkajících se vnějších vztahů EU, jako je demokratizace ve světě, transatlantické záležitosti, 

mezinárodní obchod nebo politika sousedství EU. Ekonomický blok se zaměří na otázky týkající 
se post-pandemické obnovy od evropské zelené dohody, digitalizace až po ekonomickou a 
genderovou (ne)rovnost. 

Kromě veřejných panelových diskusí a expertních uzavřených kulatých stolů přivítá summit 
také 30 mladých politických lídrů na formátu Future European Leaders Forum, které se bude 
konat od 12. - 16. července. Tento formát se uskutečňuje ve spolupráci s Konferencí o 
budoucnosti Evropy. Širší veřejnost bude mít skvělou příležitost sledovat summit 
prostřednictvím jeho online platformy, zatímco všichni řečníci, novináři, mladí lídři a partneři 
summitu se fyzicky sejdou v sídle Ministerstva zahraničních věcí ČR.  

Od svého vzniku v roce 2015 je cílem pražského evropského summitu rozvíjet strategickou 

diskusi o celoevropských tématech z pohledu střední a východní Evropy. Každý rok na 
summitu navíc český ministr zahraničí uděluje cenu "Vision for Europe" osobnosti, která se 
významně zasloužila o evropskou integraci, ani letos tomu nebude jinak. V loňském roce byla 

oceněna Federica Mogherini. 

Pražský evropský summit je vděčný všem partnerům za podporu, a jejichž seznam najdete na 
naší webové stránce. V případě, že chcete sledovat průběh summitu a novinky o řečnících, 
programu, partnerech či další důležité oznámení, můžete být v obraze prostřednictvím našeho 
Facebooku, Instagramu, Linkedinu, Twitteru a také hashtagů #PES2021 a #PragueSummit. 
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