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Profily řečníků
Martina Dlabajová
Dlabajová, poslankyně Evropského parlamentu
Martina Dlabajov
Dlabajová
á je česká europoslankyně, členka Aliance liberálů a demokratů pro Evropu
(ALDE). Před svým vstupem do Evropského parlamentu v roce 2014 úspěšně podnikala a
také vedla Krajskou hospodářskou komoru Zlí
Zlínského kraje. Několik let pracovala jako koordinátorka
zastoupení Zlínsk
nského

a

Olomouckého

kraje v Bruselu.

Je

místopředsedkyní Výboru pro

rozpočtovou kontrolu (CONT), členkou Výboru pro zaměstnanost a sociální věci
vě (EMPL) a
náhradnicí
áhradnicí

ve

Výboru

pro

dopravu

a

cestovní ruch

(TRAN). Je

místopředsedkyní

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

konkurenceschopného

evropského

pracovního

trhu

EU

pro

21.

století

a

přizpůsobení dovedností a kvalifikace poptávce na pracovním trhu. Je patronkou projektu
motivačních stáží „„PročByNe?”.
”. Za svůj přínos v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí v
Evropském parlamentu získala loni jako pr
první
vní český politik v historii cenu MEP Award.

Kateřina Kapounová, programový manažer, Generální ředitelství
pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování EK
Kateřina Kapounová vystudovala na Univerzitě Karlově v Praze a je držitelkou PhD za práci o
využití mezinárodních internetových projektů ve výuce cizích jazyků
jazyků.. Od roku 2007 pracuje na EK.
Od roku 2014 je programovou manažerkou pro ESF v českém týmu na GŘ pro zaměstnanost,
sociální věci a sociální začleňováni EK.. V rámci svého současného portfolia sleduje především
oblast vzdělávání a sociálního začleňování, a to zejména v OP Výzkum, vývoj a vzdělávání a
Zaměstnanost. Předtím pracovala na GŘ pro vzdělávání, kulturu a sport jako manažerka pro
evropské vzdělávací programy Comenius a Erasmus+ a zároveň
ároveň v rámci Evropského semestru
sledovala od 2007 do 2012 vývoj českého vzdělávacího systému. Též koordinovala
koordin
síť Sirius a v
rámci ET 2010 se podílela na vedení pracovní skupiny zaměřené na vývoj předškolního vzdělávání.
Před nástupem na EK pracovala
la jako pedagogická konzultantka pro aktivitu eTwinningv asociaci
European Schoolnet či jako učitelka cizích jazyků na různých typech škol v ČR a v UK.

Petr Černikovský, ředitel odboru Strategie a Evropských
záležitostí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Petr Černikovský
ernikovský 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 reformám vysokého školství, mimo jiné se v roli
experta podílel na přípravě národního kvalifikačního rámce pro terciární vzdělávání. Zastupuje
Českou republiku v řadě platforem v rámci institucí Evropské unie a v OECD.

Tato debata je organizována jako součást projektu Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační kanceláře
Evropského parlamentu v ČR s cílem komunikovat aktuální evropská témata vůči široké skupině odborné i laické
veřejnosti realizovaného Hospodářskou komo
komorou ČR ve spolupráci s CEBRE – Českou podnikatelskou reprezentací
při EU. Více informací na prague@cebre.cz
prague@cebre.cz.
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Vladimíra Drbalová, zástupkyně ře
ředitele
ditele pro EU, Svaz průmyslu a
dopravy ČR a členka EHSV
Vladimíra Drbalová vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze a dále Evropská studia
EUROPEUM na Univerzitě Karlově. V letech 1981 – 1990 pracovala v Podniku zahraničního
obchodu CENTROTEX a od rok
roku
u 1991 působila ve Svazu průmyslu a dopravy ČR. V současné
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
o 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, ředitelka, CEBRE
Vystudovala Filozofickou fakultu na Palackého universitě a Ekonomicko-správní
Ekonomicko
fakultu na
Masarykově universitě a strávila několik měsíců na universitách v Lille a Rennes. Diplomovou práci
o důchodové reformě psala ve výzkumném ústavu makro
makroekonomických
ekonomických studií a mezinárodních
financí v Nice. Absolvovala stáž na Generálním ředitelství Lidské zdroje v Evropské komisi.
Působila na Ministerstvu financí ČR, kde se věnovala přípravám ČR na předsednictví v Radě EU.
Pravidelně publikuje o různých aspektech
ektech EU a přednáší na Vysoké škole finanční a správní v
Praze. Alena na CEBRE působí od října 2007, nejprve ve funkci zástupkyně ředitele, od půlky února
2012 ve funkci ředitelky
ředitelky.
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Evropského parlamentu v ČR s cílem komunikovat aktuální evropská témata vůči široké skupině odborné i laické
veřejnosti realizovaného Hospodářskou komo
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