
                          
 
Panelová diskuze: Jak evropské instituce podporují občanskou angažovanost 
 
Pořádají: Gender Studies, Heinrich-Böll-Stiftung 
Místo konání: Parlament České republiky, Senátní 1 (Místnost 205)  
Datum: Středa, 5. listopadu 2008, 13,30  
 
Cílem panelu  je zahájit diskuzi o roli Evropského parlamentu v české a evropské společnosti 
a o účasti občanské společnosti na rozhodnutích a aktivitách Evropského parlamentu. Kulatý 
stůl se zaměří také na participaci žen v evropských institucích. 
 
Panel se zaměří na tyto otázky:  

- Které ze strategií a iniciativ Evropského parlamentu v oblasti rovnosti žen a mužů 
jsou nejúčinnější? Které by měly být předefinovány? 

- Jak může Evropský parlament napomoci vyrovnání pozic žen a mužů v Evropských 
institucích, ale i ve společnosti obecně.  

- Jaké mechanismy by měly být vypracovány s cílem zajistit, aby zastoupení žen v 
Evropském parlamentu zůstalo alespoň na současné úrovni 30%?  

- Na jaké problémy v oblasti rovného postavení žen a mužů bude příští Evropský 
parlament reagovat?  

- Jaká je role evropských institucí, jako je Evropský institut pro rovnost pohlaví a jaké 
jsou pozitivní a negativní aspekty těchto institucí? 

 
Panelová diskuze (13.30 – 15.00): 
 
Paneloví hosté (bude potvrzeno): 
Cecile Greboval, ředitelka politik, sekretariát EWL 
Poslankyně/ poslanci Evropského parlamentu 
Lenka Bennerová, ředitelka, Forum 50% 
Agnieszka Grzybek, koordinátorka programu „Demokracie a rovnost žen a mužů v politice“, 
Heinrich-Böll-Stiftung, zastoupení ve Varšavě  
Moderace: Kateřina Jonášová  
 
Na panelovou diskuzi naváže Kavárna pro neziskovky zaměřená na spolupráci nevládních 
organizací a evropských institucí a dlouhodobou udržitelnost nevládních organizací 
zabývajících se rovností žen a mužů. (15,00 - 16,00) 
 
Konference bude probíhat v angličtině a češtině, tlumočení zajištěno.  
 
Na panelovou diskuzi se hlaste na emailu alexandra.jachanova@genderstudies.cz 
nebo na telefonu 224 915 66.  
 
Panelovou diskuzi organizuje Gender Studies ve spolupráci a za finanční podpory 
Heinrich-Böll-Stiftung. Koná se jako součást konference České ženské lobby   
Rovné příležitosti žen a mužů – zanedbaná priorita nejen během předsednictví 
ČR v Radě EU. 
. 
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