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XXXXXXIIII..  SSJJEEZZDD ââSSSSDD

NÁVRH USNESENÍ:

XXXII. sjezd âSSD schvaluje Zprávu vedoucího delegace âSSD v Evropském parlamentu

POZNÁMKY:



Zpráva vedoucího delegace âSSD v Evropském parlamentu

1. Úvodem

VáÏené pfiítelkynû, váÏení pfiátelé,

dovolte mi, abych Vám pfii pfiíleÏitosti XXXII. sjezdu âSSD pfiedloÏil struãnou zprávu o ãin-
nosti zástupcÛ âSSD v Evropském parlamentu za období od ãervence 2004 do ledna leto‰-
ního roku.  

Mandát europoslance zaãali Libor Rouãek a Richard Falbr vykonávat v ãervenci roku 2004.

I kdyÏ pfiedtím oba jiÏ rok pÛsobili v Evropském parlamentu jako pozorovatelé a od kvûtna
2004 byli i doãasn˘mi poslanci tohoto parlamentu.

Po zvolení se oba jako ãlenové âSSD zafiadili do klubu Evropsk˘ch sociálních demokratÛ,
kter˘ ãítá 202 ãlenÛ.

Co se t˘ãe práce ve v˘borech, Libor Rouãek pÛsobí v Zahraniãním v˘boru, ve V˘boru pro
rozpoãet a v Doãasném v˘boru pro politické v˘zvy a rozpoãtové prostfiedky roz‰ífiené
Unie v letech 2007–2013. Je fiádn˘m ãlenem Delegací pro vztahy s Íránem a âínskou
lidovou republikou a náhradníkem ve V˘boru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko.

Richard Falbr je ãlenem V˘boru pro zamûstnanost a sociální otázky a V˘boru pro regio-
nální rozvoj, jakoÏ i fiádn˘m ãlenem Delegace pro vztahy se zemûmi Stfiední Ameriky
a náhradníkem v Delegaci pro vztahy se Mercosurem. 

2. Pfiehled nejdÛleÏitûj‰ích událostí v Evropském parlamentu 
za uplynulé období

Tento struãn˘ v˘ãet má za cíl více pfiiblíÏit nejdÛleÏitûj‰í a nejzajímavûj‰í body, kter˘mi se
Evropsk˘ parlament za uvedené období zab˘val. Kompletní agenda jednání plenárních zase-
dání Evropského parlamentu je k dispozici na webov˘ch stránkách Evropského parlamentu:  
http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/calendar?APP=PV1&LANGUE=CS

2.1. Plenární zasedání 20. – 22. ãervence 2004 – ·trasburk 

Volba pfiedsedy Parlamentu a ustavení politick˘ch frakcí a v˘borÛ 

Evropsk˘ parlament poprvé zasedl v novém – roz‰ífieném – sloÏení (732 poslancÛ, z toho 
24 ãesk˘ch) dne 20. 7. 2004. Slavnostnímu zahájení dle Jednacího fiádu EP pfiedsedal jeho
nejstar‰í ãlen – osmdesátilet˘ Ital Giovanni BERLINGUER (PSE). Pfiedsedou EP byl na jeho
úvodním zasedáni zvolen ‰panûlsk˘ socialista Josep BORRELL.

Pokud jde o politické kluby, byly v Evropském parlamentu ustaveny následující frakce: 

� EPP-ED (Skupina Evropské lidové strany (KfiesÈansk˘ch demokratÛ) a Evropsk˘ch demo-
kratÛ) - 268 ãlenÛ 
� PSE (Skupina sociálních demokratÛ v Evropském parlamentu) – 202 ãlenÛ 
� ALDE (Skupina Aliance liberálÛ a demokratÛ pro Evropu) – 88 ãlenÛ 
� Zelení/ALE (Skupina Zelen˘ch / Evropské svobodné aliance) – 42 ãlenÛ 
�GUE/NGL (Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice) – 41
� IND/DEM (Skupina Nezávislosti a demokracie) – 30 ãlenÛ 
� UEN ( Skupina Unie pro Evropu národÛ) – 27 ãlenÛ 
� 34 nezafiazen˘ch poslancÛ

Poslanci EP také schválili poãetní sloÏení parlamentních v˘borÛ, jejich pfiehled je k dispozici
na: http://www.europarl.eu.int/committeeees/home_cs.htm.

Volba pfiedsedy Evropské komise

Evropsk˘ parlament dne 22. 7. 2004 vyslovil svÛj souhlas s nominací José Manuela Dur
~
ao

Barrosa na post pfiedsedy Evropské komise. 413 poslancÛ hlasovalo pro, 251 proti 
a 44 poslancÛ se hlasování zdrÏelo. Celkem se tohoto hlasování zúãastnilo 711 poslancÛ,
z toho platn˘ch bylo odevzdáno 664 hlasÛ, neplatn˘ch pak 3.

Nominovanému pfiedsedovi Komise kladli své dotazy mnozí poslanci, vãetnû vedou-
cího ãeské delegace Libora Rouãka: 
„VáÏen˘ pane pfiedsedo, váÏen˘ pane Barroso, dámy a pánové. Dovolte, abych se ve svém
jednominutovém pfiíspûvku soustfiedil pouze na jeden aspekt a tím je sociální soudrÏnost
v roz‰ífiené Evropû. Volby do Evropského parlamentu v nov˘ch ãlensk˘ch zemích a konkrét-
nû slabá volební úãast ukázaly, Ïe v této ãásti Evropy panuje znaãná skepse vÛãi Evropské
unii, mnohdy i vÛãi evropské my‰lence. A tato skepse je dána pocitem urãité nerovnosti, poci-
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tem druhofiadého ãlenství. Napfi. v otázkách dlouh˘ch pfiechodn˘ch období pfii volném pohy-
bu osob ãi zemûdûlsk˘ch dotací.
Pane Barroso, já bych chtûl od Vás sly‰et jasné uji‰tûní, Ïe pokud se stanete pfiedsedou
Evropské komise, budete prosazovat princip rovného zacházení mezi star˘mi a nov˘mi ãleny
a budete se zasazovat o postupné odstraÀování v‰ech nerovností, vãetnû nerovností sociál-
ních v roz‰ífiené Evropû.“

2.2. Plenární zasedání 13. – 16. záfií 2004 – ·trasburk 

Ratifikace Smlouvy zakládající Ústavu EU

Pfiedseda EP Borell uvedl, Ïe v podstatû celé jeho funkãní období bude poznamenáno pro-
cesem ratifikace Smlouvy zakládající Ústavu EU, která, pokud bude schválena, nevstoupí
v platnost dfiíve neÏ 1. listopadu 2006. J. Borell fiekl, Ïe se domnívá, Ïe Parlament by mûl
dávat impuls debatû o budoucnosti EU. Podle Borella debata o evropské ústavní smlouvû
pfiedstavuje jeden z nejdÛleÏitûj‰ích milníkÛ v historii v˘voje evropské integrace. Evropsk˘
parlament v této souvislosti rozhodl také vypracovat vlastní zprávu, jejíÏ zpravodaji byli urãe-
ni poslanci Richard Corbett (PSE, UK) a Í~nigo Méndez de Vigo (PPE/ED, ES).

Volba a schvalování Evropské komise – I

V posledním t˘dnu v záfií a v prvním fiíjnovém t˘dnu probíhala na jednotliv˘ch pfiíslu‰n˘ch
v˘borech sly‰ení nominovan˘ch komisafiÛ Barrosova t˘mu. Procesem sly‰ení pro‰el úspû‰-
nû ãesk˘ kandidát na komisafie Vladimír ·pidla. Velkou kritiku naopak sklidil nominovan˘
komisafi Buttiglione, kterou si vyslouÏil mj. za svoje v˘roky o homosexuálech nebo úloze Ïen
v dne‰ní spoleãnosti. Kritické v˘hrady byly vzneseny také k nûkter˘m dal‰ím nominovan˘m
komisafiÛm.

2.3. Plenární zasedání 13. – 14. fiíjna 2004 – Brusel  

Bilance Prodiho Komise     

Romano Prodi, pfiedseda odstupující Evropské komise, dne 13.10. pfied poslanci EP zhod-
notil ãinnost Komise za uplynul˘ch pût let. Jak uvedl, nejvût‰ím úspûchem dosaÏen˘m
v tomto období bylo bezesporu sjednocení Evropy – roz‰ífiení EU o deset nov˘ch ãlen-
sk˘ch státÛ, stanovení ãasového harmonogramu pro dal‰í kandidátské zemû a také defi-
nování reáln˘ch ‰ancí na plné ãlenství i pro balkánské zemû. Ve svém projevu dále zdÛ-
raznil v˘znam institucionální reformy, zvlá‰tû pak Evropské komise, stejnû jako novou vizi
sousedské politiky, která má b˘t základem pro dal‰í prohlubování zvlá‰tních vztahÛ s celou
fiadou zemí, od Ruska aÏ po Maroko. V hospodáfiské oblasti pak Prodi zdÛraznil zásluhu
Komise o úspû‰n˘ pfiechod na spoleãnou mûnu euro a v˘znam reformy Paktu rÛstu a sta-
bility, aby odpovídal aktuální ekonomické situaci v Evropû. S tímto pak také úzce souvisí
problematika stanovení finanãního rámce na období 2007–2013, coÏ bude pfiedstavovat
jednu z hlavních priorit jeho nástupce. Jak uvedl na závûr svého vystoupení, „aby byl pro-
jekt politické Evropy úspû‰n˘, potfiebuje na‰e plné nasazení, vynaloÏení maximálního úsilí,
pfiesvûdãení a odvahy“.

Vytvofiení Doãasného v˘boru pro politické v˘zvy a rozpoãtové prostfiedky roz‰ífiené
Unie

EP schválil personální obsazení doãasného v˘boru pro politické v˘zvy a rozpoãtové pro-
stfiedky roz‰ífiené Unie v letech 2007–2013.  Tento v˘bor bude úzce spolupracovat s Lucem-
bursk˘m pfiedsednictvím na stanovení finanãní perspektivy EU pro léta 2007–2013. 

Komunikaãní strategie pro schvalování evropské ústavy

Na svém zasedání schválil Evropsk˘ parlament návrh usnesení, které jménem V˘boru pro
ústavní záleÏitosti vypracoval Jo Leinen (PSE, DE). 449 hlasy pro a 141 proti bylo schvále-
no krátké usnesení, ve kterém ãlenové v˘boru vyz˘vají Radu a Komisi, aby vypracovaly
„vhodnou propagaãní a komunikaãní strategii“, jeÏ by napomohla procesu ratifikace smlouvy
zakládající Ústavu pro Evropu. Domnívají se, Ïe tato komunikaãní strategie, kterou by Rada
a Komise vypracovaly spoleãnû s EP, by umoÏnila prezentovat evropsk˘m obãanÛm obsah
Ústavy co „nejjasnûji, nejúplnûji a nejsrozumitelnûji“, pfiiãemÏ by mûlo b˘t jasné, jaké nové
prvky Ústava vlastnû pfiiná‰í.V zájmu posílení pocitu sounáleÏitosti a pfiiblíÏení Evropy jejím
obãanÛm pak poslanci povaÏují za zásadní podporovat „evropskou dimenzi národních postu-
pÛ ratifikace“. 

2.4. Plenární zasedání 25. – 28. fiíjna 2004 – ·trasburk 

V t˘dnu od 25.10. byl Evropsk˘ parlament svûdkem velmi Ïivého jednání o schválení nové
Evropské komise ve sloÏení navrÏeném jejím budoucím pfiedsedou, José Manuelem Barro-
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sem. Barroso ve svém úvodním projevu fiekl, Ïe Evropsk˘ parlament hraje pfii fiízení Evrop-
ské unie „Ïivotnû dÛleÏitou roli“. ·éf frakce PSE Martin Schulz Barrosovi vytkl, Ïe nesplnil
oãekávání poslancÛ EP a nevzal si pouãení z procesu sly‰ení, kdy parlamentní v˘bory do‰ly
k „velmi závaÏn˘m“ pfiipomínkám a závûrÛm. Pfiipomnûl, Ïe EP je sloÏen z heterogenních
proudÛ, a pokud chce Barroso získat jejich podporu, musí jim vyjít vstfiíc, a to ne pouze „kos-
metick˘mi zmûnami“. ZdÛraznil pak, Ïe pokud nedojde ke zmûnû portfolií, bude pro ãleny
jeho frakce „obtíÏné vyslovit tomuto t˘mu dÛvûru“. 

M. Barroso se poté po konzultaci s pfiedstaviteli parlamentních politick˘ch klubÛ a pfiedsedou
EP rozhodl svÛj návrh stáhnout. Jak uvedl ve svém krátkém vysvûtlujícím prohlá‰ení,
„nepfiedloÏí návrh nové Komise“ k souhlasu poslancÛ, neboÈ „potfiebuje více ãasu, aby se
mohl poradit o jejím sloÏení a aby pro ni také získal vût‰í podporu“. 

2.5. Plenární zasedání 15.  – 18. listopadu 2004 – ·trasburk 

Volba a schvalování Evropské komise – II

Nová Komise v pozmûnûném sloÏení (kde uÏ nefiguroval kontroverzní R. Buttiglione)  byla
schválena na plenárním zasedání Evropského parlamentu dne 17. 11. 2004, kdy pro hlaso-
valo 449 poslancÛ, 149 jich bylo proti a 82 se hlasování zdrÏelo. 

Prezident Parlamentu Josep Borrell k tomuto v˘sledku fiekl, Ïe se jedná o dÛleÏit˘ milník
v evropské demokracii. „Evropa potfiebuje jak silnou Komisi, tak i siln˘ a dÛvûryhodn˘ Parla-
ment.“ Prezident novû zvolené Komise Barroso podûkoval poslancÛm za dÛvûru jménem
celé Komise a ujistil poslance, Ïe jeho t˘m bude tvrdû pracovat, aby slouÏil celé Evropské
unii a jejím obãanÛm. Mezi 449 poslanci, ktefií hlasovali pro pfiijetí nové Komise, byla drtivá
vût‰ina poslancÛ náleÏejících dvûma nejvût‰ím frakcím – frakci Evropské lidové strany a frak-
ci Strany evropsk˘ch socialistÛ. Poslanci Evropského parlamentu za âSSD Dr. Libor Rouãek
a Dr. Richard Falbr hlasovali shodnû pro pfiijetí Komise. 

Pfied závûreãn˘m hlasováním o pfiijetí Komise promluvil za frakci Evropské socialistické stra-
ny její pfiedseda, nûmeck˘ sociální demokrat Martin Schulz. Ve svém projevu Schulz zdÛ-
raznil, Ïe Parlament mÛÏe b˘t na sebe hrd˘, Ïe se mu podafiilo postavit se na úroveÀ hlav
státÛ a vlád. Parlament podle nûj musí plnû vyuÏít svého novû nabytého postavení. Z hlaso-
vání o pfiijetí nové Komise v‰ak vy‰ly posíleny obû instituce, tedy jak Evropsk˘ parlament, tak
Evropská komise. 

Po pfiijetí nové Komise vût‰inou hlasÛ poÏadovali poslanci Evropského parlamentu rovnûÏ
vût‰í míru zodpovûdnosti Komise vÛãi Parlamentu a posílení svého vlivu na sloÏení Komise.
Pomûrem hlasÛ 478 pro a 84 proti poslanci schválili mimo jiné tyto poÏadavky: jestliÏe se
Parlament usnese odejmout jednomu z komisafiÛ dÛvûru, prezident Komise musí zodpovûd-
nû uváÏit, zda poÏádá pfiíslu‰ného komisafie o rezignaci. Prezident Komise by mûl v budouc-
nu poÏádat takového komisafie buì o rezignaci nebo by mûl sám vysvûtlit setrvání komisafie
ve funkci osobnû Parlamentu. Do budoucna má b˘t pro Komisi prioritou pfiítomnost jejích
ãlenÛ na plenárních zasedáních Parlamentu a jednáních parlamentních v˘borÛ. Evropská
komise má informovat Parlament o sv˘ch rozhodnutích, návrzích a iniciativách neprodlenû,
a to právû na plenárních zasedáních Parlamentu.

Situace na Kubû

Evropsk˘ parlament poãtem hlasÛ 376 pro a 281 proti pfiijal rezoluci vyz˘vající kubánskou
vládu, aby neprodlenû propustila v‰echny politické vûznû, ktefií byli protiprávnû zbaveni svo-
body a jsou drÏeni ve vûznicích ãi v domácím vûzení a ktefií nemohou opustit zemi. Parla-
ment opakovanû odsoudil takové vûznûní jako útok na základní lidská práva, jak˘mi jsou svo-
boda slova a svoboda politického sdruÏování. 

Poslanci dále zopakovali své pozvání Oswaldu Payá SardiÀasovi, drÏiteli ceny Evropské-
ho parlamentu za rok 2002 pojmenované po Andreji Sacharovovi. V této souvislosti vyzva-
li kubánské orgány, aby mu zajistily potfiebná povolení pro vycestování ze zemû tak, aby
mohl b˘t fiádnû a dÛstojnû pfiijat institucemi Evropské unie. Poslanci také konstatovali, Ïe
souãasné embargo proti Kubû ze strany Spojen˘ch státÛ americk˘ch je kontraproduktivní
a mûlo by b˘t zru‰eno. Politická budoucnost Kuby spoãívá podle poslancÛ v˘luãnû na vÛli
jejích obãanÛ. 

V˘voz zbraní – zachování embarga proti âínû

Evropsk˘ parlament pfiijal nezávaznou rezoluci, v níÏ pfiivítal pátou v˘roãní zprávu Rady
o kodexu Evropské unie t˘kajícího se v˘vozu zbraní. Od roku 1998 tento kodex stanovuje
minimální standardy kontrolních mechanismÛ pro v˘voz zbraní. Zpráva konstatuje, Ïe prÛ-
hledná a efektivní spoleãná kontrola v˘vozu zbraní je rozhodující v boji proti terorismu a Ïe je
dÛleÏitá v zájmu prevence konfliktÛ a respektování lidsk˘ch práv. Poslanci se obrátili na Radu
a ãlenské zemû se Ïádostí o zachování embarga Evropské unie na v˘voz zbraní do âíny. 
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Poslankynû Ana Gomes vystoupila jménem frakce Evropské socialistické strany se stano-
viskem, Ïe mnozí lidé stojí tváfií v tváfi smrti právû z dÛvodu obchodování se zbranûmi. Musí
b˘t podniknuty kroky k vût‰í kontrole. Je tfieba zv˘‰it transparentnost a zcela zakázat v˘voz
takov˘ch zafiízení, která jsou pouÏívána napfiíklad k muãení. Ve svém pfiíspûvku poslankynû
vyzvala Radu, aby zachovala embargo na v˘voz zbraní vÛãi âínû, kde dochází k neustálé-
mu poru‰ování lidsk˘ch práv. Závûrem navrhla vy‰‰í zdanûní pro export zbraní.

2.6. Plenární zasedání 1. – 2. prosince 2004 – Brusel 

Situace na Ukrajinû

Poslanci Evropského parlamentu pfiijali spoleãnou rezoluci k situaci na Ukrajinû, ve které
vyjadfiují svou solidaritu s ukrajinsk˘m lidem, jehoÏ právo svobodnû si zvolit prezidenta musí
b˘t zaji‰tûno. Parlament jednoznaãnû odsoudil podmínky, za kter˘ch se konalo druhé kolo
ukrajinsk˘ch prezidentsk˘ch voleb, pfiedev‰ím co se t˘ká neregulérností a zjevn˘ch podvodÛ
pfii sãítání volebních hlasÛ. Parlament odmítl rozhodnutí Centrální volební komise, která
vyhlásila vítûzem prezidentsk˘ch voleb pana Janukoviãe, a to bez pfiedchozího potvrzení
platnosti voleb a volebních procesÛ, ãímÏ tato komise úplnû ignorovala vÛli obãanÛ Ukrajiny.

Za frakci Evropské socialistické strany vystoupil její pfiedseda Martin Schulz, kter˘ vyzval ke
konání svobodn˘ch a férov˘ch voleb na Ukrajinû. Dle jeho názoru bylo mnohem jednodu‰‰í
debatovat o ukrajinsk˘ch volbách v Evropském parlamentu, neÏ si skuteãnû svobodné volby
vyvzdorovat v ulicích ukrajinsk˘ch mûst. Schulz dále dodal, Ïe rozdûlená Ukrajina by mûla
fatální dÛsledky pro celou Evropu. ZdÛraznil, Ïe EU hrála klíãovou úlohu v hledání fie‰ení
politické krize na Ukrajinû, coÏ dle jeho mínûní demonstruje efektivitu zahraniãní politiky EU.

Rozpoãet Evropské unie na léta 2007 – 2013 – priority Parlamentu 

Pfiijetím spoleãné rezoluce k nové finanãní perspektivû EU pomûrem hlasÛ 499 pro a 67 proti
(39 se zdrÏelo) Parlament zdÛraznil, Ïe není pfiipraven souhlasit s novou finanãní perspekti-
vou bez jasné záruky financování politiky umoÏÀující hlub‰í integraci a vût‰í soudrÏnost EU,
jakoÏ i bez jasné záruky priorit Parlamentu a jeho rozpoãtu pro nepfiedpokládané události
nebo potfieby.

Parlament potvrdil svÛj cíl, kter˘m je dlouhodob˘ finanãní rámec pro období po roce 2006.
Poslanci pfiipomnûli, Ïe smlouva o Evropské unii nestanovuje Ïádná závazná nafiízení pro
sestavení a schválení finanãní perspektivy. Parlament dále konstatoval, Ïe dohoda mezi Par-
lamentem a Radou je nutná pro schválení finanãní perspektivy po roce 2006 i z toho dÛvo-
du, Ïe jsou obû instituce z hlediska schvalování v rovnoprávném postavení.

2.7. Plenární zasedání 13.  – 16. prosince 2004 – ·trasburk 

Otázka zahájení rozhovorÛ o vstupu s Tureckem 

Dne 15. prosince 2004 se v Evropském parlamentu hlasovalo o podpofie zahájení vstupních
rozhovorÛ s Tureckem. Parlament se vyslovil vût‰inou hlasÛ pro zahájení rozhovorÛ. Stano-
visko EP bylo pfiijato bezprostfiednû pfied summitem unie, na nûmÏ ‰éfové státÛ a vlád pûta-
dvacítky rozhodli o podmínkách, za jak˘ch mají b˘t vstupní rozhovory s Tureckem zahájeny.
Poslanci, na Ïádost pfieváÏnû pravicov˘ch klubÛ, byli nuceni hlasovat o svém stanovisku
tajnû, coÏ je pfii schvalování podobn˘ch nezávazn˘ch postojÛ neobvyklé. 

Pfii této pfiíleÏitosti Libor Rouãek ve svém vystoupení na plénu fiekl: 

„Evropská rada uãiní tento t˘den velmi dÛleÏité rozhodnutí. Rozhodnutí, zda zahájit s Turec-
kem pfiístupové rozhovory. OdpÛrci vstupu, a my jsme tady dnes ty argumenty sly‰eli, tvrdí,
Ïe Turecko není evropskou zemí, Ïe má od Evropy rozdílné kulturní, historické, náboÏenské
kofieny, Ïe se jeho území nachází v nestabilním blízkov˘chodním regionu, Ïe v Turecku
nejsou dostateãnû dodrÏována lidská, obãanská, politická práva, Ïe Turecko není pfiiprave-
no ani politicky, ani hospodáfisky, ani co se t˘ãe jeho socio-ekonomického rozvoje.

Jistû s mnoh˘mi tûmito argumenty lze souhlasit. To rozhodnutí, které uãiní Evropská rada,
o kterém my nyní diskutujeme, v‰ak není o vstupu Turecka, ale o zahájení pfiístupov˘ch jed-
nání. Není pochyb o tom, Ïe Turecko dnes, tak, v jaké situaci se nachází, není na vstup do
Evropské unie pfiipraveno, ale stejnû tak na vstup Turecka není ani pfiipravená Evropská
unie. V tom v‰ak, Ïe rozhodování je o tom, zda zahájit s Tureckem rozhovory nebo ne, v tom
si myslím, Ïe je velk˘ rozdíl.

Jak zde jiÏ bylo fieãeno, pfiístupová vyjednávání budou probíhat mnoho let, bûhem tûchto let
se budou do detailu monitorovat jednotlivá opatfiení, postup, pokrok v jednotliv˘ch oblastech,
aÈ to je oblast lidsk˘ch obãansk˘ch práv, politické reformy, socio-ekonomick˘ rozvoj apod.
A samozfiejmû v pfiípadû neplnûní závazkÛ budou vyjednávání i kdykoli pfieru‰ena, i o tom
byla fieã.
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Já jsem toho názoru, Ïe Evropská unie by mûla dostát sv˘m závazkÛm. To, Ïe Turecku pfii-
znala status kandidátské zemû, a Turecko podle zprávy, kterou zvefiejnila Evropská komise,
udûlalo jednoznaãn˘ pokrok v plnûní kodaÀsk˘ch kritérií, takÏe Turecko by ‰anci mûlo dostat.
·anci pokraãovat v razantních politick˘ch a ekonomick˘ch reformách, ‰anci naplnit odkaz
zakladatele moderního tureckého státu Kemala Ataturka a pfiiblíÏit se k Západu. Je to ambi-
ciózní projekt, jsem toho názoru, Ïe podafií-li se, vydûlá na tom Turecko i Evropská unie.“ 

Parlament schvaluje rozpoãet 

Na prosincovém zasedání byl také Parlamentu pfiedloÏen návrh souhrnného rozpoãtu Unie
pro rok 2005, kter˘ pfiedloÏili zpravodajové Salvador Garriga Polledo a Anne Elisabet Jen-
sen. Tento návrh zahrnuje ve‰keré evropské instituce, tedy Evropsk˘ parlament (Sekce I),
Radu (II), Evropskou komisi (III), Evropsk˘ soudní dvÛr (IV) a Evropsk˘ úãetní dvÛr (V) Eko-
nomick˘ a Sociální V˘bor (VI), V˘bor RegionÛ (VII) a Evropského Ombudsmana (VIII). Dne
16. 12. 2004 Parlament návrh souhrnného rozpoãtu Unie pro rok 2005 ve v˘‰i 104 miliardy
EUR schválil. 

2.8. Plenární zasedání 10. – 13. ledna 2005 – ·trasburk 

Ratifikace ústavní smlouvy pro Evropu 

Dne 12.1. 2005 Evropsk˘ parlament velkou vût‰inou schválil Smlouvu zakládající Ústavu pro
Evropu a vyjádfiil tak podporu její ratifikaci. 500 poslancÛ hlasovalo pro, 137 proti a 40 se zdr-
Ïelo hlasování. Zprávu vypracovali poslanci Richard Corbett a Inigo Méndez de Vigo. Z ães-
k˘ch poslancÛ hlasovali pro kromû dvou zástupcÛ sociální demokracie je‰tû zástupci 
KDU-âSL a poslanci Hybá‰ková, Zatloukal a Zieleniec; v‰ichni zástupci ODS, KSâM i nezá-
vislí poslanci Bobo‰íková a Îelezn˘ hlasovali proti.

Pfii pfiíleÏitosti ratifikace Ústavní smlouvy pro Evropu fiekl Libor Rouãek na plénu
Evropského parlamentu následující: 

„Dámy a pánové, evropská Ústavní smlouva je dal‰ím v˘znamn˘m krokem ve v˘voji evropské
integrace. Vytváfií pfiedpoklady, aby Evropská unie po svém roz‰ífiení mohla pÛsobit jako roz-
hodující faktor evropského v˘voje a samozfiejmû také mohla úãinnû ovlivÀovat i v˘voj ve svûtû. 

Pfiínos evropské Ústavní smlouvy vidím mimo jiné v tom, Ïe pfiibliÏuje Unii obãanÛm, roz‰i-
fiuje práva obãanÛ Evropské unie, zafiazuje do primárního práva Chartu základních práv,
zjednodu‰uje právní systém, nahrazuje jedním textem dosavadní hlavní evropské smlouvy.
Dále Ústava posiluje demokratick˘ charakter Unie, zvy‰uje mimo jiné roli Evropského parla-
mentu a také roli parlamentÛ ãlensk˘ch státÛ. Vytváfií podmínky pro efektivní rozhodování
Evropské unie a také vyjasÀuje pravomoci Evropské unie ve vztahu k ãlensk˘m státÛm.
A mimo jiné, coÏ je velmi dÛleÏité i ve svûtle událostí v jihov˘chodní Asii, posiluje rovnûÏ
schopnost Unie jednat jako soudrÏná a sjednocená síla v mezinárodním spoleãenství.

Ze v‰ech tûchto i mnoha dal‰ích dÛvodÛ, na které zde není ãas je vyjmenovat, sociální demo-
kracie vãetnû ãeské sociální demokracie, kterou zde zastupuji, návrh Ústavní smlouvy v hla-
sování jednoznaãnû podpofií. Pokud jde o moji matefiskou zemi âeskou republiku, situace
s ratifikací evropské Ústavy nebude jednoduchá. Proti evropské Ústavû se staví nejenom
komunisté, ale také konzervativní pravice, zastoupená zde v Evropské lidové stranû. 

Chtûl bych proto vyzvat pana Poetteringa a dal‰í pfiedáky Evropské lidové strany, vidím zde
napfiíklad pana kolegu Karase, pfiijeìte do âeské republiky a pomozte proevropsk˘m ãesk˘m
silám ratifikovat evropskou Ústavu. Obãanská demokratická strana, kterou jste si vzali do
sv˘ch fiad, za vás tuto práci neudûlá. Dûkuji.“

3. Pfiehled aktivit ve V˘borech
http://www.europarl.eu.int/committees/home_cs.htm

Vzhledem k malému poãtu poslancÛ, které v EP máme, se pozornost Libora Rouãka sou-
stfieìuje na otázky související s mezinárodní politikou a otázkami rozpoãtov˘mi, zatímco
Richard Falbr „hlídá“ nezakryté pokusy Komise o „demontáÏ“ nûkter˘ch prvkÛ evropského
sociálního modelu. Souãasné pfiedsednictví Lucemburska vytváfií pfiíznivé pfiedpoklady pro
odraÏení takov˘ch pokusÛ. 

3.1. V˘bor pro zahraniãní vûci (AFET)
http://www.europarl.eu.int/committees/afet_home.htm

V˘bor pro zahraniãní vztahy v Evropském parlamentu je zodpovûdn˘ za oblast spoleãné
zahraniãní a bezpeãnostní politiky EU a za Evropskou bezpeãnostní a obrannou politiku.
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V této souvislosti je vytvofien podv˘bor pro bezpeãnost a obranu. Dal‰í v˘znamnou oblastí,
kterou se v˘bor zab˘vá, jsou vztahy s ostatními institucemi a orgány EU, dále Organizací
spojen˘ch národÛ a dal‰ími mezinárodními organizacemi a meziparlamentními iniciativami,
a to v záleÏitostech, které spadají právû do kompetence Parlamentu. DÛleÏitou oblastí, které
v˘bor vûnuje zvlá‰tní pozornost, je posilování politick˘ch vztahÛ se tfietími zemûmi, pfiede-
v‰ím pak se státy bezprostfiednû sousedícími s EU. Tûmto zemím nabízí EU kooperaãní
a asistenãní programy nebo mezinárodní smlouvy, jako jsou napfi. asociaãní a partnerské
dohody. Zahraniãní v˘bor sehrává dÛleÏitou roli v procesu vstupních rozhovorÛ s doposud
neãlensk˘mi státy EU, a to od jejich zahájení a monitorování aÏ po jejich ukonãení. Nesmír-
nû v˘znamn˘m sektorem v práci zahraniãního v˘boru je pak oblast lidsk˘ch práv, ochrany
men‰in a podpory demokratick˘ch hodnot ve tfietích zemích. V této souvislosti je vytvofien
a aktivnû pracuje podv˘bor pro lidská práva. Jednání tohoto podv˘boru se úãastní také ãle-
nové ostatních parlamentních v˘borÛ a orgánÛ, jejichÏ agenda se dot˘ká oblasti lidsk˘ch
práv. Zahraniãní v˘bor koordinuje práci spoleãn˘ch parlamentních orgánÛ jako napfi. mezi-
parlamentních delegací vãetnû dal‰ích moÏn˘ch delegací sestaven˘ch ad hoc; dále pak
koordinuje práci pozorovatelsk˘ch misí pro volby, které se konají ve tfietích zemích. V obdo-
bí 27. ãervence 2004 aÏ 18. ledna 2005 probûhlo celkem 17 jednání zahraniãního v˘boru
Evropského parlamentu. Z tûchto jednání v˘borÛ stojí za zmínku:

4. – 5. fiíjna 2004

Sly‰ení navrÏen˘ch komisafiÛ pfied zahraniãním v˘borem: Olli Rehn (Finsko) – komisafi pro
roz‰ífiení, Benita Ferrero Waldner (Rakousko) – komisafika pro vnûj‰í vztahy a evropskou
politiku sousedsk˘ch vztahÛ. 

13. fiíjna 2004

Projednání doporuãení Evropské komise o pokroku v pfiípravách Turecka na pfiijetí do EU za
rok 2004. 

21. fiíjna, 15., 22. a 30. listopadu 2004

Projednání návrhu na pfiijetí usnesení Evropského parlamentu ke zprávû Komise k pfiípravám
Turecka na pfiijetí do EU za rok 2004. Evropsk˘ parlament ve svém usnesení zdÛraznil v sou-
vislosti s pravdûpodobn˘m brzk˘m zahájením vstupních rozhovorÛ potfiebnost striktního
dodrÏování lidsk˘ch práv v Turecku, pfiedev‰ím v tûchto oblastech: otázky muãení ve vûzni-
cích, pfiijetí nového trestního zákoníku, modernizace soudnictví, domácí násilí a násilí na
Ïenách, diskriminace náboÏensk˘ch men‰in. Dále zahraniãní v˘bor podtrhl v˘znam rozvoje
obãanské spoleãnosti a potfiebu vyfie‰ení tzv. kyperské otázky.

22. a 30. listopadu 2004

Projednání návrhu usnesení o pokroku Bulharska a Rumunska na cestû k pfiistoupení k EU. 

Zahraniãní v˘bor se zab˘val na sv˘ch jednáních fiadou dal‰ích v˘znamn˘ch otázek, jako
napfi. Kodexem Evropské unie o v˘vozu zbraní, otázkami azylu ãi vztahy se zemûmi tfietího
svûta – Indie, Srí Lanka apod.

3.2. V˘bor pro rozpoãet (BUDG)
http://www.europarl.eu.int/comparl/budg/default_en.htm

V˘bor pro rozpoãet v Evropském parlamentu vykonává kompetence, které pfiíslu‰í Parla-
mentu v oblasti rozpoãtu Evropské unie. Návrh rozpoãtu pfiijat˘ Radou (obvykle v ãervenci)
na základû zpracovaném Evropskou komisí pfiichází k prvnímu ãtení do Parlamentu. V záfií
a v fiíjnu diskutují poslanci na zasedáních v˘boru politické priority, které vyjádfiily ostatní v˘bo-
ry formou pozmûÀovacích návrhÛ k návrhu Rady na sv˘ch jednáních v ãervenci a v záfií. Tyto
pozmûÀovací návrhy a úpravy jsou pak projednány ve V˘boru pro rozpoãet, jehoÏ komentáfi
k tûmto návrhÛm je pak pfiedloÏen Evropskému parlamentu na plenárním zasedání. Po prv-
ním ãtení v Parlamentu následuje druhé ãtení v Radû a celá procedura je zakonãena v pro-
sinci po druhém parlamentním ãtení na plenárním zasedání podpisem, kter˘ pod rozpoãet pfii-
pojí pfiedseda Evropského parlamentu. Druh˘m pilífiem práce v˘boru pro rozpoãet je legisla-
tivní proces. V˘bor vypracovává zprávy ke v‰em legislativním návrhÛm, které by mohly mít
dopad na rozpoãet. Tyto zprávy pak nejsou pfiedkládány plenárnímu zasedání, ale tûm v˘bo-
rÛm, které pfiíslu‰n˘ návrh projednávají. V prÛbûhu rozpoãtového roku spolupracuje v˘bor
s Evropskou komisí a Radou v oblasti úpravy rozpoãtu a rozpoãtov˘ch zmûn. V demokratic-
ky organizované Evropû je úlohou Parlamentu zaruãit fiádnou kontrolu nad penûzi daÀov˘ch
poplatníkÛ a tím zaruãit demokratickou kontrolu nad fungováním Evropské unie.

V˘bor pro rozpoãet se se‰el ve zmínûném období celkem ãtrnáctkrát. Pfiedsedou v˘boru pro
rozpoãet je poslanec Janusz Lewandowski, ãlen frakce Evropské lidové strany. 
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3.3. Doãasn˘ v˘bor pro politické v˘zvy a rozpoãtové prostfiedky (FINP)
http://www.europarl.eu.int/comparl/tempcom/finp/default_en.htm

Rozhodnutím Evropského parlamentu byl zfiízen doãasn˘ v˘bor pro politické v˘zvy a rozpo-
ãtové prostfiedky roz‰ífiené Unie v letech 2007–2013. Úkolem tohoto v˘boru je:

� formulovat politické priority EP pro budoucí finanãní v˘hled z legislativního i rozpoãtového
hlediska

� navrhnout strukturu budoucího finanãního v˘hledu v souladu s tûmito prioritami
� odhadnout finanãní prostfiedky, které budou pfiidûleny na v˘daje Evropské unie v letech

2007–2013
� navrhnout orientaãní rozdûlení prostfiedkÛ mezi jednotlivé okruhy finanãního v˘hledu

a v rámci tûchto okruhÛ v souladu s prioritami a navrhovanou strukturou

3.4. V˘bor pro zamûstnanost a sociální vûci (EMPL)
http://www.europarl.eu.int/committees/empl_home.htm

Tento v˘bor je pfiíslu‰n˘ pro záleÏitosti t˘kající se:

� politiky zamûstnanosti a v‰ech aspektÛ sociální politiky, napfiíklad pracovních podmínek,
sociálního zabezpeãení a sociální ochrany

� opatfiení k zaji‰tûní ochrany zdraví a bezpeãnosti na pracovi‰ti
� Evropského sociálního fondu
� politiky odborného vzdûlávání vãetnû odborn˘ch kvalifikací
� volného pohybu pracovníkÛ a dÛchodcÛ
� sociálního dialogu
� v‰ech forem diskriminace jin˘ch neÏ diskriminace na základû pohlaví, ke kter˘m dochází

na pracovi‰ti nebo na trhu práce
� vztahÛ s Evropsk˘m stfiediskem pro rozvoj odborného vzdûlávání (Cedefop), Evropskou

nadací pro zlep‰ení Ïivotních a pracovních podmínek, Evropskou nadací pro odborné
vzdûlávání, Evropskou agenturou pro bezpeãnost a zdraví pfii práci a vztahÛ s dal‰ími pfií-
slu‰n˘mi subjekty Evropské unie a mezinárodními organizacemi.

Stfiedem pozornosti jsou dvû pfiipravované smûrnice, smûrnice o pracovní dobû, která by
mûla po deseti letech fungování pfiede‰lé smûrnice provést zmûny, které by vedly ke zlep-
‰ení moÏnosti zamûstnavatelÛ reagovat pruÏnû na potfieby trhu. Druhou projednávanou
smûrnicí, která vzbuzuje velk˘ zájem socialistÛ i odboráfiÛ, je smûrnice o poskytovaní sluÏeb,
pro kterou se vÏil název Bolkensteinova smûrnice, podle komisafie, kter˘ tuto smûrnici pfied-
loÏil. 

Ve V˘boru pro zamûstnanost se pozornost socialistick˘ch poslancÛ soustfiedila na smûrnici
o pracovní dobû. ProtoÏe se evropsk˘m odborÛm nepodafiilo dohodnout s evropsk˘mi
zamûstnavateli uspokojivé znûní, napsala smûrnici Evropská komise sama. Návrh smûrnice
byl potom podroben drtivé kritice ze strany odborÛ i poslancÛ z frakce PSE. Podafiilo se pro-
sadit ‰panûlského zpravodaje z fiad PSE a celé jednání se zdá smûfiovat k vyváÏenému kom-
promisu.

3.5. V˘bor pro regionální rozvoj (REGI)
http://www.europarl.eu.int/committees/regi_home.htm

V˘bor pro regionální rozvoj (REGI) je jedním z celkem dvaceti v˘borÛ, které v Evropském
parlamentu pracují. V˘bor pro regionální rozvoj Evropského parlamentu je kromû jiného také
zodpovûdn˘ za otázky t˘kající se Evropského regionálního rozvojového fondu (ERDF),
Kohezního fondu a dal‰ích nástrojÛ regionální politiky Evropské unie. Ke dni 31. 12. 2004 má
V˘bor pro regionální rozvoj 51 stál˘ch ãlenÛ a 49 náhradníkÛ. V souãasné dobû jsou ve
V˘boru pro regionální rozvoj projednávány dokumenty, které pfiedurãí fungování regionální
politiky na následující programové období 2007–2013. Jedná se pfiedev‰ím o návrh Finanã-
ní perspektivy EU na léta 2007– 2013 a dále také o návrhy pfiíslu‰n˘ch nafiízení ke Struktu-
rálním fondÛm a Koheznímu fondu na dané období.  

Pfiehled schÛzí V˘boru pro regionální rozvoj za rok 2004

28.  – 29. záfií 2004

Dne 28. záfií 2004 probûhlo ve V˘boru pro regionální rozvoj sly‰ení designované komisafiky
Danuty Hübner, která v Evropské komisi zodpovídá za regionální politiku. Ta pfii této pfiíleÏi-
tosti pfiedstavila své hlavní priority, kter˘mi jsou:

� Dokonãení a finanãní uzávûrka v‰ech zb˘vajících programÛ z období 1994–1999. 

� Pokraãování v administraci programÛ a projektÛ stávajícího programového období. 
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� Pfiíprava politiky soudrÏnosti na podmínky roz‰ífiené unie pro následující programové
období 2007–2013. 

Danuta Hübner mimo jiné fiekla, Ïe „se cítí b˘t souãástí ‰ir‰ího t˘mu a sdílí s Evropsk˘m par-
lamentem spoleãné cíle“. V následné diskusi poloÏili ãlenové V˘boru pro regionální rozvoj
komisafice mnoho otázek, zamûfien˘ch na celou ‰kálu aspektÛ regionální politiky, jako napfií-
klad dal‰í podoba programÛ na podporu pfieshraniãní spolupráce, státní pomoc v kontextu
regionální politiky, otázka regionÛ postiÏen˘ch vlivem tzv. „statistického efektu“ apod. 

24. – 25. listopadu 2004

24. listopadu opût ve V˘boru pro regionální rozvoj vystoupila komisafika D. Hübner. Hovo-
fiila pfiedev‰ím o projednávání Finanãních perspektiv, které jsou velmi dÛleÏité jak pro cel-
kov˘ chod Unie, tak i pro definování celkového objemu prostfiedkÛ urãen˘ch na struktu-
rální politiku. Dále byla na zasedání V˘boru jednomyslnû pfiijata zpráva o prodlouÏení fun-
gování programu PEACE, kter˘ je urãen pro pfiíhraniãní oblasti Irské republiky a Severní-
ho Irska, bylo také schváleno stanovisko V˘boru pro regionální rozvoj k návrhu Evropské
ústavy.   

30. listopadu 2004

Na  tomto zasedání probûhla debata se zpravodaji pro Kohezní fond a Evropsk˘ regionální
rozvojov˘ fond. 

Jaká zastáváme stanoviska k pfiedloÏen˘m návrhÛm nafiízení ke Strukturálním fondÛm

Dne 14. ãervence 2004 schválila Evropská komise legislativní návrhy na reformu politiky sou-
drÏnosti. Na politiku soudrÏnosti by mûlo b˘t alokováno celkem 336,1 miliarda EUR, coÏ je
asi jedna tfietina rozpoãtu Spoleãenství. Návrhy Komise obsahují obecná nafiízení zavádûjící
spoleãná ustanovení pro tfii zdroje financování strukturálních akcí v letech 2007–2013, dále
pak nafiízení pro Evropsk˘ fond pro regionální rozvoj (ERDF), Evropsk˘ sociální fond (ESF),
Fond soudrÏnosti a návrh nafiízení pro pfieshraniãní spolupráci. Komise ve sv˘ch obecn˘ch
nafiízeních pfiedpokládá vznik celkem tfií cílÛ:

� Cíl „Konvergence“. Tento cíl je urãen pro urychlení hospodáfiského rozvoje nejménû
rozvinut˘ch regionÛ, zlep‰ení podmínek pro rÛst zamûstnanosti díky investicím do
infrastruktury i lidsk˘ch zdrojÛ, podporu inovací i ochrany Ïivotního prostfiedí. Na tento
cíl, kter˘ se vztahuje hlavnû na regiony, jejichÏ HDP je ménû neÏ 75 % prÛmûru EU,
by mûlo b˘t alokováno 264 miliard EUR, tedy 78,54 % celkové dotace do strukturál-
ních fondÛ. 

� Cíl „Regionální konkurenceschopnost a zamûstnanost“. Tento cíl se vztahuje na
území unie, které nespadá pod cíl „Konvergence“. Má slouÏit hlavnû tomu, aby se
zabránilo pfiípadn˘m nerovnováhám vznikajícím v dÛsledku strukturálních zmûn. Na
tento cíl je celkem alokováno 57,9 miliard EUR, tj. 17,22 % celkov˘ch prostfiedkÛ, kte-
r˘mi by mûly strukturální fondy disponovat.  

� Cíl „Evropská územní spolupráce“. Zamûfiení tohoto cíle, které je inspirováno pozi-
tivní zku‰eností iniciativy Spoleãenství Interreg, je orientováno na podporu pfieshra-
niãní, meziregionální i nadnárodní spolupráce. Na tento cíl je pfiidûleno 13,2 mld EUR,
tj. 3,94 % celkové sumy na strukturální fondy. 

Zámûrem je také, aby se strukturální fondy více zamûfiily na plnûní cílÛ stanoven˘ch v Lisa-
bonu a Göteborgu pro podporu zamûstnanosti, konkurenceschopnosti a ekonomiky zaloÏe-
né na znalostech. 

PovaÏujeme nové návrhy nafiízení ke Strukturálním fondÛm a Koheznímu fondu za velmi dobr˘
zaklad pro dal‰í jednaní a za krok správn˘m smûrem, a to z tûchto následujících dÛvodÛ:

� Nové návrhy Komise, které zavádûjí tfii cíle, zjednodu‰ují a zpfiehledÀují stávající pro-
gramování strukturálních fondÛ.  

� Oproti pfiedchozímu období je systém více decentralizovan˘. Pokud jde o programo-
vání, je smûrodatná úroveÀ programov˘ch priorit  a nikoli jiÏ detailnûj‰í úroveÀ opat-
fiení. 

� V oblasti finanãního fiízení a kontroly je více pravomoci svûfieno ãlensk˘m státÛm, aÏ
na v˘jimky také budou platit národní pravidla uznatelnosti v˘dajÛ.  

ZároveÀ v‰ak máme k návrhu pfiedloÏenému Komisí také nûkteré v˘hrady, které jsou spí‰e
technického charakteru, které v‰ak zároveÀ mohou hrát velmi v˘znamnou roli ve schopnos-
ti âeské republiky ãerpat finanãní prostfiedky ze strukturálních fondÛ. Jedná se napfiíklad
o aplikaci tzv. pravidla n+2 i na Kohezní fond,  poãátek doby pro stanovení uznatelnosti v˘da-
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jÛ apod. Tyto svoje pfiipomínky bychom chtûli uplatnit v procesu dal‰ího projednávání v˘‰e
uveden˘ch nafiízení v Evropském parlamentu. 

Program práce V˘boru pro regionální rozvoj pro nejbliÏ‰í období 

V prÛbûhu prvního pololetí roku 2005 bude Evropská rada za lucemburského pfiedsednictví
vyzvána, aby pfiijala rozhodnutí o finanãních perspektivách na období let 2007 - 2013,
následnû by se mohla Rada a Parlament dohodnout na finální podobû nov˘ch nafiízení ke
Strukturálním fondÛm. Poté by mohly ãlenské státy zaãít s pfiípravou Národních rozvojov˘ch
plánÛ a následnû i jednotliv˘ch Operaãních programÛ. 

Proto, aby mohl v˘bor nezávisle posoudit návrhy pfiedloÏené Komisí, rozhodl se pofiídit nezá-
vislou studii „Adaptace Kohezní politiky v roz‰ífiené unii“. Tato studie bude pfiedstavena a dis-
kutována ve V˘boru pro regionální rozvoj na jeho únorovém zasedání. 

Dne 6. dubna 2005 se uskuteãní ve V˘boru pro regionální rozvoj debata o dal‰í podobû
finanãní perspektivy na léta 2007 - 2013. K této debatû budou pfiizváni také zástupci V˘boru
regionÛ. V˘bor pro regionální rozvoj také úzce spolupracuje s Doãasn˘m v˘borem pro
finanãní perspektivy v urãení rozpoãtového v˘hledu Unie pro léta 2007 - 2013.  

4. Pfiehled aktivit v Delegacích
http://www.europarl.eu.int/committees/home_cs.htm

Dr. Libor Rouãek je ãlenem tfií stál˘ch parlamentních delegací:

Delegace pro vztahy s Iránem

Pfiedsedkyní této delegace je poslankynû Angelika Beer z frakce Evropské strany zele-
n˘ch. âlenové delegace se se‰li na dvou jednáních - 2. 12. 2004 a 12. 1. 2005. V prÛ-
bûhu tûchto jednání se setkali napfi. s velvyslancem Íránské islámské republiky, se kte-
r˘m si vymûnili své pfiedstavy o vztazích EU a Íránu. Dal‰ím z projednávan˘ch bodÛ byla
otázka dodrÏování lidsk˘ch práv v Íránu.

Delegace pro vztahy s âínskou lidovou republikou 

Pfiedsedou této parlamentní delegace je poslanec Dirck Sterckx, ãlen frakce Aliance libe-
rálÛ a demokratÛ pro Evropu. Delegace se se‰la v prÛbûhu sledovaného období tfiikrát.
Poslanci se zab˘vali ‰irok˘m spektrem témat: vztahy EU s âínou, vztahy EU s regiony
Hong Kong a Macao jako zvlá‰tními ãínsk˘mi administrativními oblastmi ãi situací v Tibe-
tu a obecnû otázkou dodrÏování lidsk˘ch práv v âínû. 

Delegace Evropského parlamentu pro spolupráci EU s Ruskem (náhradník) 

Pfiedsedou delegace je poslanec Camiel Eurlings, ãlen frakce Evropské lidové strany.
âlenové delegace se zab˘vali politick˘mi a ekonomick˘mi vztahy s Ruskem a dal‰ími
postsovûtsk˘mi republikami Bûloruskem, Moldávií a Ukrajinou. Zvlá‰tû situaci na Ukraji-
nû vûnovali poslanci mimofiádnou pozornost - v souvislosti s prezidentsk˘mi volbami na
konci roku 2004. Pfied delegací vystoupila rovnûÏ komisafika pro vnûj‰í vztahy a politiku
evropského sousedství Benita Ferrero Waldner. 

JUDr. Richard Falbr je ãlenem dvou stál˘ch parlamentních delegací: 

Delegace pro vztahy se zemûmi stfiední Ameriky

Pfiedsedou této delegace je Raimon Obiolos i Germá z frakce Evropské socialistické
strany.

Delegace pro vztahy s Mercosurem

Pfiedsedou této parlamentní delegace je poslanec Massimo D’ Alema, ãlen frakce Evrop-
ské socialistické strany. (Mercosur je zóna volného obchodu a bezcelní unie, která sdru-
Ïuje tyto státy: Argentina, Brazílie, Paraguay, Uruguay, Chile a Bolívie.). 

5. Domácí aktivity

DÛleÏitou ãástí práce poslance, vãetnû poslance Evropského parlamentu, je styk s obãany -
voliãi. JelikoÏ jsme byli zvoleni poslanci za celou âeskou republiku, je na‰í povinností vûno-
vat se rovnomûrnû obãanÛm ve v‰ech krajích republiky. 

Z tohoto dÛvodu má Libor Rouãek nyní europoslaneckou kanceláfi v ústfiedí âSSD v Lidovém
domû v Praze, kde je k dispozici vefiejnosti kaÏd˘ pátek od 9.00 do 14.00 hodin. Mimo to
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vyjíÏdí ãasto i do nejrÛznûj‰ích koutÛ republiky; na podzim tak ãinil i v rámci podpory na‰ich
kandidátÛ v regionálních a senátních volbách. Richard Falbr ponechal svou kanceláfi a kon-
taktní místo pro styk s obãany v Mostû a navázal tak na úspû‰nou ãinnost své pfiedchozí –
senátorské – kanceláfie v tomto mûstû. V rámci svého pÛsobení v âeské republice se Richard
Falbr mj. velmi intenzivnû zajímá o osud regionu severozápadní âechy, pfii ãemÏ úzce spo-
lupracuje jak s kanceláfií vládního zmocnûnce pro tuto oblast, tak s pfiedstaviteli krajské
samosprávy.

Richard Falbr je v zájmu zachování úzkého kontaktu s dûním v regionu i nadále pfiedsedou
Hospodáfiské a sociální rady Mostecka a zároveÀ i Hospodáfiské a sociální rady celého
Ústeckého kraje. V obou pfiípadech jde o obãanská sdruÏení, která mají charakter roz‰ífiené
tripartity prosazující zájmy regionu. Z konkrétních aktivit, jeÏ v uplynulém období jeho kance-
láfi organizovala, mÛÏeme zmínit napfi. pravidelná setkávání se starosty mûst a obcí ãi kon-
ferenci o plánované dostavbû silnice R7, která má zlep‰it dopravní spojení mezi Prahou
a Chomutovem a pfiispût tak k v˘raznému zlep‰ení dopravní obsluÏnosti prÛmyslov˘ch zón
nacházejících se v blízkosti této silnice. 

Jako poslanci Evropského parlamentu se oba snaÏí pfiiblíÏit ãinnost této instituce také ãle-
nÛm âSSD, zejména mlad˘m lidem. V prosinci 2004 se uskuteãnily náv‰tûvy zástupcÛ MSD
a mlad˘ch odboráfiÛ ze ·kody Auto a.s i studentÛ obchodní akademie z Ústí nad Labem
v sídle Evropského parlamentu ve ·trasburku. Náv‰tûvníci mûli pfiíleÏitost seznámit se s cho-
dem EP, shlédnout ãást jeho plenárního zasedání a zúãastnit se spoleãné diskuse s euro-
poslanci.  

Informace o ãinnosti poslancÛ âSSD v Evropském parlamentu lze také nalézt na interneto-
v˘ch stránkách  www.liborroucek.cz a www.falbr.cz. 

V Praze 17. 1. 2004 Dr. Libor Rouãek 
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