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Úterý 10. ledna 
 
8.30 Registrace 
 
9.00 Uvítání a úvod ke konferenci a projektu kvalitní zaměstnanosti 
 
9.30  Definování kvalitního zaměstnání 
 Guy van Gyes, vedoucí výzkumný pracovník, HIVA, Lovaňská univerzita  
 
10.00 Panelová diskuse o kvalitním zaměstnání 

Agnes Parent-Thirion, hlavní manažerka programu, Eurofound; Ben Egan, 
poradce ETUC pro oblast zaměstnání; Agnieszka Piasna, vedoucí výzkumná 
pracovnice, Evropský odborový institut 

 
10.30 Káva 
 
11.00 Kvalitní zaměstnání – aktuální trendy ve veřejných službách 
 EPSU 
 
11.30 Reforma pracovního práva ve východní Evropě 

Anton Leppik, Panevropská regionální rada Mezinárodní odborové 
konfederace 

 
12.30 Oběd formou bufetu 
 
14.00 Kampaň ETUC za zvýšení platů 
 Esther Lynch, tajemnice konfederace, ETUC 
 
14.30 Zvýšení mzdy pro nedostatečně ohodnocené zaměstnance 

Torsten Müller, vedoucí výzkumný pracovník, Evropský odborový institut 
 
15.00 Káva 
 
15.30 Pracovní doba – další kroky při přípravě směrnice o pracovní době 
 Wiebke Warneck, právní poradkyně, ETUC 
 
16.00 Pracovní vytížení, organizace práce a úrovně personálního zajištění 
 Adrian Neagoe, SNLP, Rumunsko, a další členské organizace EPSU  
 
17.00 Zakončení prvního dne 
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Středa, 11. ledna 
 
9.00  Jistota zaměstnání a práce za nejistých podmínek 

Francis Cabezo, FSC-CCOO, Španělsko, a další členské organizace 
EPSU 

 
10.30  Káva 
 
11.00  Právo na kolektivní vyjednávání, sociální dialog a informace a 

konzultace 
 Boris Plesa, SDLSN, Chorvatsko, a další členské organizace EPSU 
 
 Sociální dialog – evropská perspektiva 
 Peter Scherrer, náměstek generálního tajemníka ETUC 
 
12.30  Káva 
 
13.00  Závěrečná část, shrnutí a další kroky 
 
14.00   Oběd formou bufetu 
 
 
JAZYKY – tlumočení oběma směry: angličtina, francouzština, němčina, španělština, 
švédština, chorvatština (B–CH–S–ČH), čeština, ruština. Pouze z jazyka: italština a 
portugalština 
 
Tato konference je součástí projektu, který se zaměřuje zejména na vězeňskou službu a 
pracovníky péče o děti. Účast na konferenci doporučujeme zejména těm členským 
organizacím, které sdružují pracovníky v uvedených sektorech. 


