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rozpočtovou kontrolu (CONT), členkou Výboru pro 

náhradnicí ve Výboru pro dopravu a cestovní

parlamentní meziskupiny pro kreativní průmysly. V září 2015 přijal Evropský parlament její zprávu o 

Vytvoření konkurenceschopného evropského 

přizpůsobení dovedností a kvalifikace poptávce na pracovním

motivačních stáží „
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Kateřina Kapounová 

využití mezinárodních internetových projektů ve výuce cizích jazyků

Od roku 2014 je programovou manažerkou pro 

sociální věci a sociální začleňováni 

oblast vzdělávání a sociálního začleňování, a to zejména v 

Zaměstnanost. Předtím

evropské vzdělávací programy Comenius a Erasmus+

sledovala od 2007 

rámci ET 2010 se podílela na vedení pracovní skupiny zaměřené na vývoj předškolního vzdělávání.

Před nástupem na 

European Schoolnet

 

Petr Černikovský, ředitel odboru Strategie a Evropských 

záležitostí, Ministerstvo školství, mládeže 

Petr Černikovský působí jako ředitel odboru strategie a evropských záležitostí na Ministerstvu 

školství, mládeže a tělovýchovy, kde se profesně zabývá zejména dlouhodobými koncepcemi pro 

český vzdělávací systém. Odborně se věnoval také 

experta podílel na přípravě národního kvalifikačního rámce pro terciární vzdělávání. Zastupuje 

Českou republiku v řadě platforem v rámci institucí Evropské unie a v OECD.
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Vladimíra Drbalová, zástupkyně ře

dopravy ČR a členka EHSV

Vladimíra Drbalová vystudovala Vysokou školu ekonomickou v

EUROPEUM na Univerzitě Karlově. V

obchodu CENTROTEX a od rok

době je zástupkyní ředitele pro mezinárodní vztahy a vedoucí útvaru pro EU záležitosti. Je členkou 

Výboru pro sociální věci a zaměstnanost, místopředsedkyní Výboru pro vnitřní trh, členkou Sekce 

pro sociální věci a zaměstnanost a Sekce pro vnitřní trh a místopředsedkyní Zaměstnavatelské 

skupiny EHSV. Patří také mezi členy Výboru pro evropský sociální dialog a je členkou 

předsednictva a Řídící rady nadace EUROFOUND. 

 

Alena Mastantuono, 

Vystudovala Filozofickou fakultu na Palackého universitě a Ekonomicko

Masarykově universitě a strávila několik měsíců na universitách v

o důchodové reformě psala ve výzkumném ústavu makro

financí v Nice. Absolvovala stáž na Generálním ředitelství Lidské zdroje v

Působila na Ministerstvu financí ČR, kde se věnovala přípravám ČR na předsednictví v

Pravidelně publikuje

Praze. Alena na CEBRE působí od října 2007, nejprve ve funkci zástupkyně ředitele, od půlky února 

2012 ve funkci ředitelky
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