Ekologická platforma Zvonečník
a Masarykova demokratická akademie
Vás zvou na panelovou diskusi na téma:

Účast veřejnosti:
otevřenost a kvalita rozhodování
Veřejnost je nositelkou cenných informací a její zapojování umožňuje nahlížet na
různé problémy z více úhlů. Například nepřehledná legislativa a nedostatečná
kapacita úřadů a soudů ale mohou vést ke zdlouhavému rozhodování, k blokování
a prodražování potřebných projektů.
*Je možné rozhodovat např. o stavbách transparentně a přitom kvalitně a rychle?
*Jakým příkladem účasti veřejnosti je projednávání Transatlantické obchodní
dohody (TTIP)? Co může přinést snížení moci národních vlád a přidání korporacím?
*Jak se může veřejnost zapojovat do fungování Rady vlády pro udržitelný rozvoj?

Účast v panelu přijali (v abecedním pořadí):

Pavel BURŠÍK
analytik Iuridicum Remedium a kampaně Špatný vTTIP

Anna KÁRNÍKOVÁ
tajemnice Rady vlády pro udržitelný rozvoj

Jakub VÍT
tajemník viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR

Daniel VONDROUŠ
poradce pro ekologickou politiku a legislativu Zeleného kruhu

1. února 2015 v 17:00 hodin

Akce se koná v pondělí
ve Steinerově sále Lidového domu, Hybernská 7, Praha 1

(vchod ze dvora bezprostředně za průchodem z Hybernské, zazvoňte).
________________________________________________________________________

Ekologická platforma Zvonečník, http://zvonecnik.cz/, tel.: 776 877 565

Pavel Buršík

Analytik informačně-kritické kampaně Špatný vTTIP nevládní
organizace Iuridicum Remedium. Špatný vTTIP informuje o
průběhu vyjednávání a o možných dopadech v současnosti
připravované úmluvy TTIP mezi Evropskou unií a Spojenými
státy. Iuridicum Remedium, z. s. (IuRe) je nevládní nezisková
organizace na ochranu lidských práv typu “watchdog” (“hlídací
pes”) i “advocacy”. Zaměřujeme se na konkrétní případy
porušování lidských práv i na obecné pokusy o omezování práv
občanů, např. změnou legislativy.

Anna Kárníková

Tajemnice Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Tato Rada byla
zřízena usnesením vlády v roce 2003 jako stálý poradní, iniciační
a koordinační orgán vlády ČR pro oblast udržitelného rozvoje a
strategického řízení.
V roce 2006 byla Rada převedena do gesce MŽP. V roce 2014
byla navrácena na Úřad vlády ČR a došlo k posílení postavení
místopředsedů vlády. Do agendy Rady byla rovněž včleněna
věcná agenda Národní ekonomické rady vlády (NERV).
Při Radě funguje 8 tématických výborů, v ČR zaštiťuje Evropský
týden udržitelného rozvoje a každoročně pořádá Fórum
udržitelného rozvoje. Na základě 17 cílů OSN pro udržitelný
rozvoj aktualizuje Strategii udržitelného rozvoje ČR.

Jakub Vít

Tajemník viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR. Svaz je
nestátní dobrovolnou nepolitickou organizací, sdružující
zaměstnavatele a podnikatele v ČR. Je největším
zaměstnavatelským svazem, který reprezentuje rozhodující část
českého průmyslu a dopravy. Jeho posláním je ovlivňovat
hospodářskou a sociální politiku vlády ČR s cílem vytvářet
optimální podmínky pro dynamický rozvoj podnikání v ČR a hájit
společné zájmy svých členů. Hájí a prosazuje zájmy
zaměstnavatelů a podnikatelů ČR v evropských a mezinárodních
organizacích.

Daniel Vondrouš

Poradce pro ekologickou politiku a legislativu v Zeleném kruhu.
Tato asociace neziskových organizací se podílí na pravidelném
hodnocení ekologické politiky vlády i hlasování poslankyň a
poslanců, vydává stanoviska, nominuje zástupce ekologických
organizací do poradních orgánů státní správy. Připomínkuje
legislativní návrhy - aktuálně např. novely zákona o ochraně
ovzduší, přírody či půdy.
Dlouhodobě se věnuje zajištění transparentního rozhodování o
projektech s významnými dopady na životní prostředí (chemičky,
spalovny aj.). Spolu s Nadací VIA usiluje o zavedení
spravedlivých, rychlejších, lepších a jednodušších pravidel pro
rozhodování o stavbách i kvalitnějšího a rychlejšího rozhodování
úřadů i správních soudů (viz Výzva Za spravedlivé rozhodování o
stavbách).

URL: https://www.facebook.com/events/102477793467804/

Jak se k nám dostanete?
Lidový dům najdete v centru Prahy mezi Masarykovým nádražím a Prašnou bránou
(Hybernská 7). Průchodem z ulice Hybernská se dostanete na nádvoří a vchod do
Steinerova sálu je tu hned po pravé straně. Je-li zavřeno, zazvoňte prosím na zvonek
"Steinerův sál".

