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Београдски модел Европске уније 2015

Већ пету годину за редом Београд ће угостити преко 300 младих лидера из преко 50 земаља на
конференцији „Београдски модел Европске уније – БЕУМ 2015“, која ће се одржати између 11. и
15.  новембра  2015.  године у  просторијама  Народне  скупштине  Републике  Србије.  Ова
конференција  представља  симулацију  рада  органа  Европске  уније:  Европског  парламента,
Савета Европске уније, Европског савета и Европског суда правде. Окупљени млади и утицајни
лидери добиће улоге министара, посланика, судија, лобиста и новинара, чиме ће, симулирајући
процесе доношења одлука и закона, стећи практично знање о ЕУ, али и развити бројне личне
вештине и контакте. Учесници који симулирају рад Европског савета, расправљаће о тренутној
избегличкој  кризи  на  Медитерану,  док  ће  учесници  у  Европском  парламенту  и  Савету  ЕУ
доносити  амандмане  на  два  законска  предлога:  Директиви  о  ограничавању  култивације
генетски модификованих организама у ЕУ  и Регулативи о успостављању Европског фонда за
стратешке  инвестиције.  Учесници  који  симулирају  рад  Европског  суда  правде,  бавиће  се
занимљивим случајем арбитраже између Европске комисије и Гугла око монополског положаја
на европском тржишту.

Право на учешће имају студенти и дипломци факултета друштвених наука старости до 30
година из Србије и иностранства. Пријаве су отворене између 15. јула и 11. октобра и вршиће
се преко наше интернет странице: www.belgrade-meu.org.   

У светлу предстојећег отварања преговарачких поглавља између Републике Србије и ЕУ,
догађај овог типа је од изузетне важности за едукацију првенствено домаћих студената, који
су  слабо упознати  с  начином функционисања  институција  ЕУ,  али и  шире јавности.  Након
четири изузетно успешна издања, Удружење БЕУМ, организатор ове конференције, с поносом
истиче да је ова симулација ЕУ постала једна од највећих и најпрестижнијих конференција
овог типа на свету.

Више информација о Београдском моделу Европске уније може се добити путем веб сајта
www.belgrade-meu.org,  Фејсбук  странице  www.facebook.com/ModelEU,  као  и  путем  e-mail
адресе: info@beum.org. 

Ђорђе Ђорђевић
програмски директор
ddordevic@beum.org  
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