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LiRA/LiberálovéČR odmítá ataky proti existenci státu Izrael

Liberálové vítají postoj ALDE k nehorázným výrokům prezidenta Iránů
o likvidaci státu Izrael. „Názor ALDE je důležitý, protože postoje některých
diplomacií členských států EU trvale upřednostňují kritiky Izraele. Přes všechny
myslitelné výhrady k politice státu Izrael, jde nepochybně o demokratický stát
blízký svými hodnotami našim. LiRA podporuje členství Izraele v NATO,
nebráníme se úvahám o členství v EU“ uvedl předseda LiRA Milan Hamerský.
Evropští liberálové a demokraté vítají hlasování Parlamentu o komplexní směrnici REACH
Poslanci ALDE podpořili v prvním čtení komplexní a intenzivně prosazovanou Směrnici o registraci,
hodnocení a autorizaci chemických látek (REACH). Tato byla odsouhlasena významnou většinou
(407 pro, 155 proti). Mnoho hlasů bylo přijato malým rozdílem s Liberální skupinou, což bylo
rozhodující pro mnoho klíčových otázek.
Chris Davies (VB, Liberální demokraté), poslanec a mluvčí ALDE z Výboru pro
životní prostředí, řekl: “Evropa chce nyní vnést pořádek do současné situace a
stanovit základní bezpečnostní standardy. Chemické společnosti budou muset před
uvedením výrobku na trh prokázat, že tyto produkty jsou bezpečné.”
Lena Ek (Strana středu, Švédsko), poslankyně a zpravodajka
Výboru pro průmysl, byla také tímto rozhodnutím potěšena: “Zvláštní obtíže se SME
jsme uznali tím, že jsme zajistili princip tzv. “jeden materiál – jedna registrace, s
nutnými opatřeními na ochranu dat obchodního rázu. Některé dražší screeningové
testy byly zrušeny u chemikálií, které jsou vyráběny v množstvích větších než 10 tun.”
Alexander Graf Lambsdorf (FDP, Německo), stínový zpravodaj ALDE ve Výboru
pro vnitřní trh, vysvětlil, proč se nakonec zdržel hlasování: “Kompromis, že Parlament
tlačí na registraci chemikálií, je sice smysluplný, ale osobně mám výhrady k
praktičnosti omezení autorizací na dobu 5 let. Vrátíme se k tomu ve druhém čtení, až
budeme mít jasnou pozici Komise a Rady.”
Výroční vyúčtování EU
Jan Mulder (VVD, Nizozemí), mluvčí ALDE ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu EP a zpravodaj
pro výroční vyúčtování za rok 2004 zažádal o důkladné celkové přezkoumání
procesu vyhodnocení výdajů ročního rozpočtu EU (v roce 2004 to bylo 100 bilionů
€, tzn. 0,95% HDP) poté, co se Komora auditorů odmítla vyjádřit jedenáctkrát po
sobě.
“Členské státy musejí přijmout zodpovědnost za používání alokovaných fondů EU
v nějakém druhu výročního prohlášení,” řekl. “Má zpráva na počátku příštího
roku bude obsahovat řadu specifických doporučení proti strukturálnímu pochybení
během odčerpávání. Evropští plátci daní potřebují větší srozumitelnost a ujištění, že jejich peníze
jsou vydávány řádně a rozumně.”
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Rozšiřování EU: západní Balkán musí nejprve ukázat ochotu k regionální integraci
“Druhý balíček pro rozšíření”, navržený komisařkou Olli Rehn, byl projednáván 15. listopadu v
Evropské parlamentu. Obsahuje pravidelné zprávy o pokroku kandidátských a
potenciálních kandidátských zemí, strategii budoucího rozšíření a názor Komise
na přihlášku bývalé jugoslávské republiky Makedonie pro vstup do EU. “Jejich
minulost nebude uzavřena, dokud nebudou všechny obviněné osoby vydány
Mezinárodnímu trestnímu soudu pro bývalou Jugoslávii, dokud nebude mezi
etnickými skupinami vládnout mír a nebudou respektována práva menšin v
celém regionu, ať už v Kosovu nebo ve Vojvodině. Západní Balkán by se měl
také pokusit o nové cesty regionální spolupráce. Nejlepší zkouškou pro připravenost na integraci do
EU bude schopnost integrovat se na regionální úrovni,” řekl Istvan Szent-Ivanyi (Maďarsko).
Evropský kodex o vývozu zbraní do Číny
Alexander Graf Lambsdorff (ALDE, FDP) řekl v EP: “Evropská společná zahraniční a
bezpečnostní politika by přímo profitovala z jednotného přístupu k lidským právům namísto pouhého
zájmu o ekonomické zisky země. Proto musí být zachováno embargo proti Číně. Tamější špatná
situace na poli lidských práv a pochybná politická práva ještě nedovolují embargo zrušit. Nemůžeme
riskovat regionální nestabilitu ve východní Asii.”
FIFA zneužívá monopolního postavení při prodeji vstupenek na Světový pohár 2006
Toine Manders (VVD, Nizozemí) a Alexander Graf Lambsdorff (FDP,
Německo) přednesli Evropské komisi stížnost na prodej lístků na Světový pohár
2006, který zajišťuje FIFA. Podle těchto liberálních poslanců FIFA zneužívá
monopolního postavení. Tento případ opět ukazuje, že některé ekonomické praktiky,
pravidla a regulace a právní povaha vládnoucích institucí jako je FIFA nebo UEFA
jsou v rozporu s legislativou o vnitřním trhu a se Zákonem EU o porušování hospodářské soutěže.
Prohlášení Íránu ALDE vyjádřila solidaritu s Izraelem
Annemie Neyts (VLD, Belgie), mluvčí ALDE pro zahraniční otázky
(předsedkyně ELDR), vyjádřila plnou a stálou podporu Izraeli v jeho právu na
existenci vlastního státu. Stalo se tak během debaty v Evropském parlamentu o
nedávném prohlášení íránského prezidenta Mahmouda Ahmedínedžada, který
řekl na konferenci v Teheránu minulý měsíc, že by měl být Izrael vymazán z
mapy. „Vyzývám íránskou vládu, aby dodržela své mezinárodní závazky vyplývající z Charty OSN a
zdržela se hrozeb a použití síly proti územní integritě nebo politické nezávislosti jakéhokoli státu,“
uvedla Annemie Neyts.
USA používají v Iráku bomby s obsahem fosforu
Graham Watson, evropský poslanec a lídr skupiny ALDE, uvedl během plenárního
zasedání Evropského parlamentu tři hlavní oblasti, na které by se měla zaměřit
pozornost. Nejdříve zaslal dopis Vysokému představiteli EU Javieru Solanovi a
britskému ministru zahraničí Jacku Strawovi, aby odsoudili používání bomb s
obsahem fosforu proti civilnímu obyvatelstvu, a požadoval také zahájení
mezinárodního vyšetřování. Za druhé vyjádřil své hluboké obavy z informací, které odhalili, že tisíce
iráckých civilistů byly zadrženy od začátku války bez vědomí koalice. Mnohým z nich byl zamítnut
advokát nebo dokonce soudní řízení. Nakonec vyzval Watson, aby byla připravena jasná úniková
strategie: „Iráčané mají nyní svou ústavu, vlastní bezpečnostní síly a v prosinci si zvolí
demokratickou vládu. Přes snahu udržovat mír mohou i koaliční síly negativně přispět ke
vzpourám.“
přeložila: Gita Vašíčková, upravil: Milan Hamerský
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