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Kampaň ALDE: Tvořte právo EU před zraky veřejnosti 
Evropští poslanci za ALDE (Aliance liberálů a demokratů pro Evropu) požádali Tonyho Blaira během jeho 
návštěvy v Evropském parlamentu, aby se vyjádřil k narůstající potřebě transparentnosti v Radě ministrů. 
Liberálně demokratičtí poslanci naléhají na britské předsednictví, aby změnilo praktiky ve prospěch veřejného 
vytváření práva EU. 
 
Graham Watson: “Socialisté žijí v minulosti” 

V parlamentní debatě na plenárním zasedání ve Štrasburku, jenž se zabývalo lotyšskou 
společností (Laval), která získala tendr na stavební projekt ve švédském městě Vaxholm, 
kritizoval lídr ALDE Graham Watson pokus Socialistické skupiny spojit téma volného 
pohybu pracovních sil s útokem na švédský sociální model. 
“Je pro mě zklamáním, že ti, kteří trvali na dnešní účasti komisaře McCreevyho a 
prezidenta Barrosy, chtějí debatu spíše zastavit, než v ní pokračovat. Takové politické 
manévrování chce nejen poškodit Směrnici o službách (jež není tématem této diskuse), ale 

především jeden ze základních pilířů Smlouvy – volný pohyb osob. Dnešní debatu v Parlamentu můžeme 
chápat jako součást ideologické bitvy o “evropskou duši”. Musíme se rozhodnout, zda se chceme dívat do 
minulosti nebo vpřed. Tato volba je jádrem diskusí na neformálním setkání Evropské rady,“ řekl. 
 
Rumunsko a Bulharsko jsou dobře připraveny na vstup 
Graham Watson, lídr ALDE, navštívil minulý týden Sofii a Bukurešť a uvítal závěry zprávy Komise pro rok 
2005 o bulharských a rumunských přípravách na vstup do EU. “Bulharsko a Rumunsko 
dělí od vstupu patnáct měsíců. Pokud srovnáme jejich situaci s pozicí, v které bylo 
deset nových členských zemí před vstupem, vidíme, že Rumunsko a Bulharsko udělalo 

přinejmenším stejné pokroky. Možná dokonce větší,” prohlásil. “Vše 
je připraveno na vstup v roce 2007. Tvrdá práce Rumunska se 
vyplatila, bude příkladným členským státem EU,” zdůraznila EMMA 
NICHOLSON baronka z WINTERBOURNE, mluvčí ALDE pro 
Rumunsko.    Alexander Graf LAMBSDORFF, mluvčí ALDE pro Bulharsko řekl: 
“Očekáváme, že Bulhaři budou pokračovat v reformním programu a zvýší své úsilí v 

závěrečné fázi před vstupem především v  boji proti rozsáhlé korupci na vysokých postech, v soudní reformě a 
v integraci Romů do bulharské společnosti. Tak získají souhlas všech národních parlamentů a zajistí si 
rychlou ratifikaci.” 
 
Mimořádná opatření proti ptačí chřipce během 24 hodin 
Skupina ALDE je přesvědčena, že by měla být Evropská komise oprávněna učinit opatření 
v případě, že by chřipková pandemie zasáhla EU nebo sousední státy. Georgs Andrejevs 
(Latvijas celš, Lotyšsko), viceprezident výboru životního prostředí, veřejného zdraví a 
bezpečnosti potravin, řekl na plenární schůzi EP: “Musíme se poučit z minulých chyb, např. 
BSE a slintavky a kulhavky. Toto je jasným případem evropské přidané hodnoty týkající se 

koordinace preventivních opatření a odsouhlasení krizových plánů.”  
Jules Maaten (VVD, Nizozemí), mluvčí ALDE v otázkách zdravotnictví, je přesvědčen, že 
EU by se měla poučit z případu SARS. V současné době nemá Evropská komise žádný 
mandát, aby mohla učinit nutná opatření; jde stále o národní kompetenci. “Členské státy jako 
VB, Belgie a Nizozemí již učinily první kroky. Tento problém ovšem nezná hranice. Ve Velké 
Británii jsme už zaznamenali případ viru H5N1, který způsobuje ptačí chřipku. Pokud 

opravdu vypukne pandemie, nebude čas na rozsáhlé debaty a přesvědčování zemí, které doposud neučinily 
žádná opatření.” ALDE by rád využil fond solidarity EU na financování vyvinutí antiviru a vakcín. 
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ALDE žádá debatu v Evropském parlamentu o Iránu 
Silvana KOCH-MEHRIN (FDP, Německo), místopředsedkyně ALDE, komentovala v EP ve 
Štrasburku zprávu, podle níž iránský prezident Mahmoud Ahmadinedjad prohlásil, že by měl 
Izrael zmizet z mapy světa. Koch-Mehrin řekla: „Tyto poznámky jsou nepřípustné, skandální a 
nebezpečné.“ Souhlasila také s dalšími skupinami EP, že by se tímto tématem mělo zabývat 
příští plenární zasedání.  
 
Tony Blair byl vyzván, aby dodržel svůj slib 
EP jednal o neformálním summitu lídrů EU, který se koná v Hampton Court Palace. Graham Watson, lídr ALDE, 
prohlásil v Evropské radě: “Není zde žádná ekonomická šangrila, která by ochránila Evropu od požadavků 
globalizujícího se světa. Neztrácejme čas debatami o obsahu jednotného evropského sociálního modelu. Ten 
neexistuje a ani nikdy existovat nebude. Raději bychom se měli zaměřit na podstatná témata, adaptaci a 
modernizaci našich ekonomik, vypořádání se s výzvami, které představuje např. Čína a Indie, a poskytování 
sociální solidarity pro ty, kteří neprofitují z otevřených trhů a volného obchodu.” V otázce finančního výhledu 
Watson oslovil britského premiéra: “Jednejte čestně a jasně s ostatními premiéry a vašimi domácími kritiky a 
řekněte jim, že nemáte v plánu šetřit v rozpočtu EU tím, že srazíte agendu konkurenceschopnosti.” 
 
Rozpočet EU na rok 2006 - Zásadní datum pro další finanční perspektivu 
Přijetí návrhu rozpočtu na rok 2006 Evropským parlamentem vyslalo do světa dvě zprávy. „Naše první zpráva patří 

evropským občanům,“ poznamenala mluvčí Anne Jensen (Venstre, Dánsko) na konci 
hlasování. „oživili jsme rozpočet, který Rada omezila, aby mohla použít Lisabonskou strategii 
především ve vzdělání a výzkumu, což jsou dva klíčové sektory růstu a zaměstnanosti v 
Evropě. Druhou zprávu adresujeme předsednictví v den summitu v Hampton Court“, 
prohlásila Jensen. „Tento rozpočet je poslední, který má být přijat před další finanční 
perspektivou. Zatímco hlavy států a vlád diskutují o výzvách, kterým Evropa čelí globalizací, 
je načase, abychom si připustili, že evropský rozpočet je naším hlavním nástrojem spojeným s 

růstem členských statů“, dodala ve svém příspěvku k předsednictví. „Parlament se touto otázkou velmi zabývá. 
Nezapomeňte prosím, že kompromis, který jste slíbili, že uděláte v Evropské radě v prosinci, nebude kompromisem 
konečným, pokud meziinstitucionální dohoda nebude dohodnuta s Parlamentem.“ 
 
Baku musí uznat mezinárodní standardy parlamentních voleb - Je potřeba stanovit konkrétní cíle 
Během plenární debaty o předvolební situaci v Azerbajdžánu prohlásila Sarah Ludford 
(Liberální demokraté, VB):  „Je nezbytné, aby EU vyslala jasný signál režimu prezidenta 
Alijeva s tím, že pokud se pokusí zmanipulovat volby, vyvodíme z toho vážné důsledky pro 
naše vztahy s Azerbajdžánem. Spojené státy by měly učinit totéž. Azerbajdžánci jsou okrádáni 
o budoucnost již tím, jak na ropných zásobách a korupci bohatnou jen někteří, zatímco 
většina zůstává chudá. Musí dostat svůj demokratický hlas, aby si vybrali vládu, která nabízí 
důstojnou cestu vpřed bez policejní brutality, cenzury a protěžujících známostí.“ 
 
Barcelonský proces, je nutné stanovit konkrétní cíle 

EP přijal zprávu navrženou Anneli JÄÄTTEENMÄKI (Keskusta, Finsko), která vybízí 
evropsko – středomořskou spolupráci, aby naplňovala svůj potenciál a dosahovala větších cílů při 
šíření demokracie a prosazování nutných politických, sociálních a ekonomických reforem v 
středomořských zemích. „Těchto deset let partnerství bylo neodlišitelných,“ řekla. „Nyní musíme 
nalézt správnou rovnováhu mezi vizí a umírněnými kroky, kterými můžeme dosáhnout konkrétní 
změny pro populaci Středomoří,“ shrnula Anneli Jäätteenmäki.  

 
EU musí zesílit boj proti organizovanému zločinu, EP souhlasí 
EP hlasoval o navrhovaném zákonu o posílení boje proti mezinárodnímu organizovanému zločinu. Bill Newton 
Dunn  (Liberální demokraté, VB), zpravodaj pro výbor spravedlnosti v EP, řekl ve Štrasburku: „Organizovaný 
zločin posiluje. Potřebujeme lepší přeshraniční spolupráci v Evropě proti nejvážnějším 
zločinům, jimiž je internetová kriminalita, obchod s drogami, s ženami, s dětmi a s 
ilegálními přistěhovalci, praní špinavých peněz, obchod s tabákovými výrobky, krádeže 
aut, padělání peněz, falšování identity, dokumentů a zboží mnoha druhů. V současné době 
znesnadňuje boj mnoho překážek a nedostatek důvěry. Klíčem k potírání takových zločinů 
je prosazení práva fungujícího po celé Evropě. Volný pohyb obyvatel je základním 
kamenem Evropské unie. Tato svoboda je ale zneužívána profesionálními gangy kriminálníků, které překračují 
hranice beztrestně, zatímco naše národní policejní složky toto nesmějí. Zločin se šíří přes hranice, stejně tak 
musíme postupovat i s prosazováním práva.“ 
 

přeložila: Gita Vašíčková, upravil: Milan Hamerský 


