
 
         email: hpeu@hpeu.hr,  www.hpeu.hr                                    IBAN HR3823600001101560689 

 

Hrvatska paneuropska unija  
U suradnji sa Zakladom Konrad Adenauer 

 
 

Poziva vas na 

 

T R I B I N U  

Paneuropska unija  

ususret izborima za  

Europski parlament 2019. 
 

Predavači 
Prof. dr. sc. Pavo Barišić, glavni tajnik Međunarodne paneuropske unije 

Akademik Mislav Ježić, predsjednik Hrvatske paneuropske unije 

 

Voditelj 

 

Prof. dr. sc. Ivan Pavić,  

bivši rektor Sveučilišta u Splitu 

 
 

U srijedu, 3. travnja 2019. u 18.00 sati 
Književni krug Split, Ispod ure 3, Split 

 

  

mailto:hpeu@hpeu.hr
http://www.hpeu.hr/


Opis tribine 

U godini izbora za Europski parlament Hrvatska paneuropska unija organizira u suradnji sa 

Zakladom Konrad Adenauer više tribina i okruglih stolova u svojim ograncima u vrijeme 

priprava za europske izbore. Ovogodišnji izbori, na koje Republika Hrvatska izlazi po drugi 

put zajedno s ostalim članicama Europske unije, očekuje se da će biti neizvjesni i napeti u 

nekim članicama Europske unije te da će pokazati koji će biti omjer pro-europskih i euro-

skeptičnih snaga u budućem Europskome parlamentu, i kakve se tendencije mogu očekivati u 

europskoj socijalnoj, gospodarskoj, ekološkoj, vanjskoj i sigurnosnoj politici. 

Paneuropska unija kao najstariji pokret za ujedinjenje Europe sudjeluje u raspravi o aktualnim 

izazovima pred Europskom unijom: o pitanjima migracija, Brexita, europljanstva i 

nacionalizma, gospodarskoga razvoja i socijalne pravednosti, sigurnosti, obrazovanja, znanosti 

i inovacija, izvora energije, tehnološkoga razvoja, klimatskih promjena, organizacijskoga 

ustroja EU, proširenja na zemlje jugoistočne Europe, svjetskih odnosa sila i položaja EU. 

Povijest Paneuropske unije usko je povezana s imenima dviju istaknutih osobnosti: osnivača 

Richarda von Coudenhove Kalergi (1894.-1972.) i njegova nasljednika na mjestu predsjednika 

Otta von Habsburga (od 1973. do 2004.). Coudenhove je formulirao potrebu za političkim i 

gospodarskim ujedinjenjem demokratskih država Europe. Europski  identitet  vidio je u 

rimskom pravu, grčkoj mudrosti i kršćanskoj vjeri. Program je najavio u članku “Paneuropa - 

prijedlog” 1922., a sljedeće je godine objavio programsku knjigu “Paneuropa” i registrirao 

Paneuropsku uniju. Tada je već predvidio sudbinsku dvojbu pred Europom: integraciju ili novi 

svjetski rat. Pozvao je na ujedinjenje i time udario temelje najvažnijega europskoga političkog 

pothvata 20. stoljeća – stvaranja Europske unije. Predsjedao je Paneuropskom unijom od 

prvoga paneuropskoga kongresa održanoga u Beču 1926. do smrti 1972.  

Na prijedlog francuskoga predsjednika Georgesa Pompidoua, Coudenhovea je na čelu 

Paneuropske unije naslijedio 1973. nadvojvoda Otto von Habsburg. Tijekom tri desetljeća 

nastavio je u Paneuropskome pokretu i u Europskome parlamentu zalagati se za daljnje širenje 

ujedinjene Europe. Predvidio je bitne promjene u geopolitičkim odnosima. Pad blokovske 

podijele svijeta donio je nove prilike, ali i izazove i za Paneuropski pokret i Europu.  

Promicanje europske integracije, koja će biti više od same ekonomske suradnje i zajedničkoga 

tržišta, zasnovane na solidarnosti, supsidijarnosti, vladavini prava, poštivanju nacionalnih i 

kulturnih različitosti te brizi za očuvanje prirode, ostaje  temeljna zadaća Paneuropske unije i 

u naše doba, obilježeno migrantskom krizom, rastom populizma i euroskepticizma, 

preslagivanjem geopolitičkih snaga i odnosa, globalnim klimatskim promjenama i rastućom 

odgovornošću Europske unije, čovječanstva i njegovih vođa za budućnost planeta. 

Na čelu je Međunarodne paneuropske unije od 2004. predsjednik Alain Terrenoire, a glavni je 

tajnik od 2015. Pavo Barišić.  

Hrvatska paneuropska unija utemeljena je 1991. Predsjednik je Mislav Ježić.  

Ogranak Hrvatske paneuropske unije Split utemeljen je 1999. Predsjednik je Marko Trogrlić. 


