
Čas a místo konání: 
ve středu 21. března od 10:00 v konferenčním prostoru v Evropském domě, Jungmannova 24, Praha

Evropská občanská iniciativa/ECI  umožňuje skupinám občanů EU čítajícím alespoň  jeden milion osob  přímo se zapojit do 
vytváření unijních politik. Občané jimi  vyzývají Evropskou komisi k předložení návrhu právního aktu.  Evropský hospodářský 
a sociální výbor, skupina III – Různé zájmy, pořádala veřejné slyšení k  Evropské občanské iniciativě v  Bruselu v  červnu 
2011. Po sérii národních seminářů (Rakousko, Maďarsko, Itálie, Velká Británie, Malta, Lotyšsko, Litva, Slovinsko a nyní 
Česká republika)   se uskuteční v  Bruselu za spoluúčasti Evropského hospodářského a sociálního výboru a Výboru regionů 
30. března veřejná diskuse: „Evropská občanská iniciativa: Čas jednat !“ – pohled občanské společnosti a místní i regionální samosprávy 
(zájemci o účast či materiály a program jednání prosím kontaktujte ECI-2012@eesc.europa.eu). Náš workshop je pokračováním této 
aktivity představitelů evropské občanské společnosti a bude se věnovat představení nového evropského nástroje 
participativní  demokracie  z různých úhlů pohledu.
Workshop bude spojen s  prezentací ECI. V následné diskuzi vystoupí zástupci evropských institucí, neziskového 
sektoru a veřejne správy České republiky, a těšíme se i na Vaše podněty.

1 milion podpisů - možnosti zapojení českých organizací do Evropské občanské iniciativy

Pozvánka na workshop k Evropské občanské iniciativě



Přihlášení prosím proveďte / R.S.V.P/  ZDE  (kapacita sálu je omezena - předpoklad trvání akce dle diskuse - i s drobným pohoštěním max. do 15.00).  Těšíme se na Vaši účast

za Evropský hospodářský a sociální výbor                                           za ANNO ČR 
                    Roman Haken                                                                Karel Schwarz, předseda

 

 

European Economic and Social Committee 
Group III "Various Interests" of the

European Economic and Social Committee

Na panelu přislíbili účast:
 
IVAN VOLEŠ, Evropský hospodářský a sociální výbor, skupina I - Zaměstnavatelů, poradce prezidenta Hospodářské komory 
České republiky (HKČR) pro zahraniční vztahy
ZDENĚK MÁLEK, Evropský hospodářský a sociální výbor, skupina II - Zaměstnanců, poradce Českomoravské konfederace 
odborových svazů (ČMKOS)
MILUŠE HORSKÁ, Senátorka Parlamentu České republiky
JIŘÍ KUBÍČEK, Evropský parlament - Informační kancelář v České republice
LADISLAV KRAJDL, Asociace nestátních neziskových organizací České republiky

 
Moderátor panelu:
ROMAN HAKEN, Evropský hospodářský a sociální výbor, skupina III, ředitel Centra pro komunitní práci 
(CpKP) střední Morava, člen Rady vlády ČR pro nestátní neziskové organizace, 
předseda Výboru pro regiony RVNNO

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDNnTkZqVFozODJvcEpDYktmQ1BJNUE6MQ#gid=0

