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 LiRA/Liberálové ČR odmítá strašení Tureckem 
 

Čeští liberálové vítají rozhodnutí o zahájení přístupových jednání EU – Turecko.  
Je před námi dlouhá cesta než budou obě strany připraveny na vstup Turecka do 
EU. EU se nachází v hluboké institucionální krizi, ztrátě orientace a podpory u 
veřejnosti. „Nevíme kde rozšiřování EU skončí. Patří do E U i Ukrajina a 
Bělorusko? Co Maroko a Tunisko? Bez zodpovězení těchto otázek se nepohneme  
z místa,“ říká Milan Hamerský (předseda LiRA).  
Odmítáme hrát Tureckou kartu, tzn. strašit Tureckem a navrhovat o jeho vstupu 
národní referenda. Kdyby se o našem vstupu hlasovalo v referendech, nikdy 

bychom se členy EU nestali. Je na politických elitách vést a nést odpovědnost před veřejností a ne se 
utíkat k lacinému populismu. 
 

 
 ALDE přivítala 16 pozorovatelů EP z Bulharska a Rumunska 
 
Skupina ALDE přivítala poprvé ve Štrasburku 16 členů 
Evropského parlamentu se statutem pozorovatelů (7 z Bulharska 
a 9 z Rumunska), kteří tuto skupinu rozšířili na 105 členů. 
Pozorovatelé jsou členy národních parlamentů a budou sledovat 
práci Evropského parlamentu do doby, než jejich země vstoupí 
do EU. Budou navštěvovat výbory, plenární shromáždění a 
schůze skupin. Při setkáních skupiny ALDE budou mít možnost 
vystupovat a využít volební právo. 
 
 

 Turecká přístupová jednání 
 

28. září odložil Evropský parlament schválení Ankarského protokolu (311:285, 63 se 
zdrželo), který byl podepsán Tureckem na konci července a který by rozšiřoval celní 
unii na deset nových členských států. Andrew Duff (Liberální demokraté, UK), 
člen ALDE a viceprezident parlamentní komise EU-Turecko vyjádřil nespokojenost s 
výsledkem hlasování. „Tento odklad má vážné politické následky. Oslabuje to 

vyjednávací pozici Komise a Rady a utvrdí pozici turecké vlády.“ 
 
„Turecko udělalo v minulých letech velké pokroky díky motivaci případného 
členství v EU. Měli bychom tento proces podporovat, nikoli klást překážky,“ 
řekla Emma Bonino (Radicale, Itálie), mluvčí skupiny ALDE. 

 
Většina členů ALDE hlasovala ve prospěch problematické rezoluce, která uznává 
přistoupení jako konečný cíl vyjednávání, ale trvá na uznání Kypru a genocidy 
Arménů ze strany Turecka, stejně jako na ústavních reformách EU před samotným 
vstupem. Řada poslanců se hlasování zdržela. „Nebudeme budovat Evropu zítřka 
proti vůli občanů,“ prohlásila Marielle De Sarnez (UDF, Francie). 
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 Politické priority EU 
 
Ve svém příspěvku o aktuálních prioritách Unie vyzval šéf Evropských liberálních demokratů 
Graham Watson Parlament a Komisi, aby intenzivněji spolupracovaly na stanovení zájmů a agendy 

EU. Tak nedojde k nahrazení celoevropské agendy národní agendou jednotlivých 
členských států. „Evropská unie je nečinná, Ústavní smlouva utrpěla porážku, 
rozpočet je ve slepé uličce a ekonomika stagnuje. Právě nyní, více než kdy jindy, 
musí Parlament a Komise spolupracovat, aby zachránily evropský projekt.“ O 
Iniciativě za lepší regulaci, která zrušila 68 zastaralých legislativních návrhů, 
Watson prohlásil, že je sice potěšující vidět, jak se Komise snaží docílit lepší 
regulace, ale „Parlament očekává jasný hlas k zrušení nebo novelizaci zákonů.“ 

Mnoho navržených zákonů EU přineslo občanům jen málo přidané hodnoty a několik let před tím se 
navíc vrstvily v „meziinstitucionální prázdnotě.“ Je důležité, aby byla všechna zrušení a novelizace 
plně konzultována s Parlamentem jakožto spolurozhodujícím zákonodárcem.  
 
 
 Evropský status uprchlíka 
 
Po velmi těsném hlasování (305 pro, 302 proti) přijal EP Směrnici o minimálních kritériích a 
procedurách, které přiznávají a odnímají statut uprchlíka. „Hlasování ukázalo, že většina v 
Parlamentu by ráda viděla efektivní systém, který omezuje obchodování s 
azylem a naopak zajišťuje, aby byly k dispozici všechny odpovídající záruky,“ 
řekla stínová zpravodajka ALDE Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD, 
Nizozemí). S podporou ALDE byla přijata řada dodatků, které umožňují lepší 
procedurální záruky. Podle současných smluv EU platí, pokud je směrnice 
přijata Parlamentem jednoduchou konzultací, veškerá budoucí legislativa 
týkající se azylové politiky bude přijata procesem spolurozhodování. „Zatímco Parlament nemůže 
změnit pozici Rady, která byla bohužel přijata před konzultací s Parlamentem, dnešní hlasování by 
mělo být politickým mezníkem, za nímž bychom rádi viděli další fázi Evropského azylového systému,“ 
shrnula Jeanine Hennis-Plasschaert. 
 
 
 Liberalizace drah 
 
Evropský parlament schválil v prvním čtení nový balíček zákonů o železničních službách a soutěži v 

EU (známy jako Třetí železniční balíček). Podle stínového zpravodaje ALDE o 
liberalizaci drah Josu Ortuondo Larrea (PNV, Baskicko) „…musí být řízena 
volná soutěž dopravních služeb celkově a železniční dopravy obzvlášť systematicky 
a bez ohrožení existujících služeb veřejného zájmu. …otevírání mezinárodních 
železničních služeb by mělo pokračovat do roku 2008, zatímco členské státy mají 
možnost připravit se na liberalizaci zbytku národních, regionálních a místních 

služeb až do roku 2012.“ 
 
Především s ohledem na cestující zavádí návrh zpravodaje Dirka Sterckxa (VLD, Belgie) nová 
práva, která se podobají těm, jež mají cestující v letadlech, a která usnadňují 
a zároveň rozšiřují oblast původního návrhu Komise. „Nevidím žádnou 
logiku v tom, aby cestující mezi Paříží a Bruselem měli více práv než 
pasažéři mezi Paříží a Lyonem. Pokud chceme vytvořit jednotný evropský 
železniční trh, tak musíme dát všem cestujícím na evropských železnicích 
stejná základní práva,“ řekl Sterckx. 
 

přeložila: Gita Vašíčková, upravil: Milan Hamerský 


