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 ALDE - Aliance liberálů a demokratů (ELDR/EDS) 
 

  LiRA/LiberálovéČR - Liberální reformní strana 

  

Z P R A V O D A J  
 

liberálů a centristů 
 

Evropský parlament 
MĚSÍČNÍK  FRAKCE  ALDE    –  89 POSLANCŮ  

 

OBSAH: VOLNÝ POHYB OSOB, ÚSTAVA, HOMOFOBIE, KOMISE K ČINNOSTI CIA V EVROPĚ 

 
 

     LiRA/LiberálovéČR podporují volný pohyb osob v ČR 
 

Čeští liberálové vítají postoj kolegů v ALDE. Volný pohyb osob je jedním ze 
základních principů EU. Milan Hamerský (předseda LiRA) říká: „Každý 
kdo má základy ekonomie ví, že bráněním vstupu „nováčkům“ na pracovní 
trhy nepoškozují „staré“ země „nové“, ale sebe. Je to paradox, ale hloupý 
postoj Německa a Rakouska zvyšuje naše bohatství tím, že část lidí, kteří 
by odešli, realizuje svoji ekonomickou činnost doma. Nebudeme podporovat 
reciproční hloupost, chceme český i evropský pracovní trh maximálně 
otevřený všem zájemcům o legální ekonomické aktivity.“      

 

 
Novoroční pozdrav  / Graham Watson za ALDE  

 
Rok 2006 bude naprosto klíčovým pro budoucnost Evropy a jejich 
občanů. Po roce  neúspěšných referend ve Francii a Nizozemí mají 
evropské Instituce ještě více práce přesvědčit lidi o tom, jakou přidanou 
hodnotu jejich každodennímu životu  Evropská Unie přináší. Liberálové 
a demokraté si jsou vědomi toho, že válka o budoucnost Evropy bude 
vyhrána a nebo ztracena v bitvě o zaměstnanost a hospodářský růst. 
Kvůli tomu věnujeme naše úsilí tomu, aby v Rozpočtovém výhledu EU 
byla hlavní prioritou podpora Výzkumu a vývoje jako oblasti určující budoucnost.  
 

Přístavní služby 
ALDE odmítá návrhy Komise 

 
Poslanci ALDE se dne 18. ledna přidali k výrazné většině v Evropském parlamentu, která 
odmítla nerozumný návrh Komise liberalizovat Přístavní služby v rámci EU. ALDE vyzývá 
Evropskou Komisi „provést komplexní konzultační proces se všemi zúčastněnými stranami 
a postoupit dále, doté míry do jaké to bude praktické, se zpracováním Bílé knihy na 
přístavní aktivity pokrývající všechny aspekty soutěže v sektoru těchto služeb.“ 
 

Rakouské předsednictví 
 
V reakci na představené priority kancléře Schussela šéf ALDE Graham 
Watson  opravdové svobodě pohybu po celé EU. „Rok 2006 je 
Evropským rokem pracovní mobility. Jak ironické je, že v tomto roce se 
někteří chystají narušit podstatu svobody pohybu a to tím, že se chytají 
prodloužit (poprvé v historii) přechodná opatření, která omezují pohyb 
pracovníků v Unii. Liberálové a demokraté odmítají rozdělení Evropy, kde 

s občany Nových členských států je zacházeno jako z lidmi druhé kategorie.“ 
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Ústava 
Čas na nový pohled na budoucnost 

 
Andrew Duff (UK) dne 18. ledna vyzýval Evropský parlament,aby zůstal 
jednotný při záchraně Ústavní smlouvy a ukončil období reflexe v 
prosinci 2007 s jasným rozhodnutím o tom, co bude dál. „Několik 
scénářů je možných, ale ve skutečnosti v úvahu připadají jen dva: 
dokončit ratifikační proces s návrhem vysvětlujících deklarací těm 
státům, které Ústavní smlouvu odmítli, anebo udělat podstatnou změnu 
Části III, která vezme v úvahu námitky Francie, Nizozemí a dalších“ řekl. 

Andrew Duff  upřednostňuje druhý přístup. 

 
Homofóbie v Evropě 
ALDE vede boj k … 

 
Sophie In´t Veld (ND) vedla posun k obraně základních lidských práv a 
boji s homofóbií, přijatý Parlamentem tento týden. Řekla poslancům, že 
„příliš často jsou homofóbie a nenávistné projevy ospravedlňováni s 
odkazem na náboženskou svobodu a svobodu projevu. Některé členské 
státy, stejně jako Evropská komise, se skrývají za princip subsidiarity a 
přivírají oči nad diskriminací. Je nepřijatelné, aby někteří občané EU 
ztráceli svá práva (vlastnické právo, sociální nároky a penze, nebo dokonce právo pečovat 
o své vlastní děti)  jakmile překročí hranice, a to jen kvůli své sexuální orientaci.“ 

 
CIA a Equitable Life vyšetřování 
Poslanci ALDE ve Vyšetřovací komisi 

 
Dne 18. a 19. ledna Parlament zřídil Vyšetřovací 
komisi ke kauze Equitable Life Society (ELS) a to s 
Dianou Wallis (UK) zvolenou za zpravodaje. 
Parlament také schválil dočasnou komisy pro další 
vyšetřování k předpokládanému použití některých 
Členských zemí k aktivitám CIA, které spočívali v 
protiprávním převozu a zadržování lidí. Sarah Ludford (UK), členka 

Komise EP Občanských práv, byla ustavena jako první místopředsedkyně. 

 
Směrnice o vodě ke koupání 

 
Tento týden EP schválil Směrnici, jejímž cílem je zlepšení kvality vody ke 
koupání. Jules Maaten (VVD, NL), autor parlamentní zprávy, vítá 
výsledek jako vítězství veřejného zdraví. „To, že riziko onemocnění by 
mělo poklesnout z 12% na 8% v roce 2015, je dobrá zpráva pro koupající 
se Evropany a přitom by měla poklesnout byrokracie tím, že se zaměří na 
základní test kvality a zlepší informovanost veřejnosti.“ 

 
 
 
 

přeložil: Vilém Tanzer, upravil: Milan Hamerský 


