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Užitečné rady a služby
Záleží na každém z vás. Využijte příležitostí,
které vaše občanství v EU přináší – ptejte se
na správných místech
■

Stránka Zuzany Roithové • http://www.roithova.cz

■

Poslanecký klub Evropské lidové strany (křesťanských demokratů)
http://www.eppgroup.eu

■

Evropský parlament • http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_cs.htm

■

Výchozí portál o Evropské unii • http://www.europa.eu

■

Stránky Ministerstva zahraničních věcí ČR o Evropské unii • http://www.euroskop.cz

■

Informace o projektech EU pro ČR • www.edotace.cz
(patrony tohoto portálu jsou poslanci KDU-ČSL Z. Roithová a J. Březina)

■

Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR
Jungmannova ul. 24, 110 00 Praha 1 – Nové Město
Tel.: (+420) 255 708 208 • fax: (+420) 255 708 200
E-mail: eppraha@europarl.europa.eu • http://www.evropsky-parlament.cz

■

SOLVIT – centrum pro ČR; řeší rychle, bezplatně a v mateřském jazyce
přeshraniční problémy s dodržováním práv jednotlivců i firem na vnitřním trhu EU
Odbor vnitřního trhu a služeb EU – Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32, 110 15 Praha 1 • tel.: +420 224 221 701 • fax: +420 224 853 079
E-mail: solvit@mpo.cz • http://europa.eu/solvit/site/index_cs.htm

■

Oficiální publikace EU – velmi často bezplatné nebo v elektronické verzi
http://publications.europa.eu/index_cs.htm

■

Stálé zastoupení ČR při EU – http://www.mzv.cz/eu

■

Portál o evropské vědě – http://cordis.europa.eu/en/home.html

■

Evropský pracovní portál – souhrnná databáze o možnostech práce v zahraničí
i s jednotlivými nabídkami – http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=cs

■

CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU – pomoc českým podnikatelům
a monitoring informací o strukturálních fondech – http://www.cebre.cz

■

1 + 1 = 2 Přesně takto vznikla linka zdravotní pohotovosti 112,
která funguje ve všech 25 státech (v jazyce země pobytu nebo v angličtině)

■

Bezplatná informační linka o EU platná ve všech členských státech
(operátoři mluví i českým jazykem) – pondělí až pátek 9–18.30 – 00 800 678 910 11

■

Internetový formulář pro zadání dotazu:
http://ec.europa.eu/europedirect/write_to_us/mailbox/index_cs.htm

Vážení čtenáři,
do rukou se Vám dostává další číslo Zpravodaje o mé práci v Evropském
parlamentu a tématech, kterým se věnuji.
Především Vám chci poděkovat za Vaše dopisy a podněty z domova – staly se důležitými korektivy pro mou práci české poslankyně v Bruselu.
Upřímně si vážím možnosti opírat se o Vaše názory a podporu. V politice se
dlouhodobě řídím pravidlem „zdravého rozumu“, což při práci v Evropském
parlamentu znamená také rozlišovat, co je účelné řešit na úrovni EU a co dokáží lépe spravovat politici na místní či celostátní úrovni doma, což je i v souladu s tradičním unijním
principem subsidiarity. Ale bohužel není vždy snadné pomoci, když mne žádáte o intervenci v Bruselu v těch konkrétních případech, kdy selhává dnešní česká vládní politika,
vzhledem k tomu, že voliči v posledních národních parlamentních volbách více důvěřovali jiným stranám, a KDU-ČSL tak poprvé v historii nemá své národní poslance s přímým vlivem na vládu. Máme však zdatnou armádu odpovědných a zkušených komunálních politiků a senátory, s jejichž pomocí se daří alespoň některé problémy našich
občanů úspěšně řešit nebo alespoň ukazovat, kterým směrem se ubírat.
Tento Zpravodaj informuje také o tom, co se mi podařilo prosadit, i když všechno se do
tohoto čísla nevešlo. Takové množství úspěšných návrhů je možné díky zázemí a neformální podpoře Evropské lidové strany – nejsilnějšího politického uskupení Evropského parlamentu. Vypovídá to o tom, jak důležitá je spolupráce poslanců bez ohledu na národnost
sdružených na základě podobných hodnotových priorit. Jsem ráda, že tím mohu dokladovat, že evropská politika není o nás bez nás, ale o nás s námi. Ačkoliv podle českých médií to tak někdy nevypadá. Je totiž mnohem snazší nálepkovat, než si ověřovat fakta, a pro
politiky i občany je pohodlnější kritizovat, než konstruktivně pracovat na proměně světa.
Především globalizace rychle mění prostředí kolem nás. Na rozdíl od mnohých českých kolegů jsem přesvědčena, že bude-li Evropa schopná jednotně vystupovat, dokážeme nejen lépe využívat výhod, které globalizace lidem u nás přináší, ale také budeme
schopni lépe čelit jejím negativním dopadům a mít vliv na světové trendy. Tento cíl by
nás měl spojovat – nikoli rozdělovat. Je to těžký úkol pro 21. století orientovaný na společný boj proti bezpečnostním rizikům, proti terorismu, padělkům, nebezpečným výrobkům a také za udržitelný rozvoj na této planetě, proti energetické závislosti na Východu, neférovým obchodním podmínkám a dalším globálním jevům, které zneužívají
naše demokratické prostředí, deformují hospodářství a omezují naši svobodu. Naší povinností je čelit i dalším negativním vlivům, jako je hlad, nemoci a nedodržování základních lidských práv v zemích mimo Evropskou unii. K těmto povinnostem se hlásíme právě proto, že naše politická kultura je evropská – to jest založená na odpovědnosti, solidaritě
a ochraně daru života, úctě k jedinečnosti lidských bytostí. Usiluji spolu s dalšími křesťanskými demokraty o to, aby tyto hodnoty zůstaly i do budoucnosti naším štítem a vymezovaly prostor, který by neměla ovládnout pragmatická politika.
Tolik na úvod k širšímu spektru témat, kterým se s velkou odbornou pomocí a obětavostí mých asistentů věnuji jako poslankyně Evropského parlamentu podruhé zvolená za KDU-ČSL.

ZPRAVODAJ POSLANKYNĚ EP

„Brusel není o nás bez nás, ale o nás s námi!“

ÚVODNÍ SLOVO
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EVROPSKÝ
PARLAMENT
Evropský parlament je jediným přímo voleným
orgánem Evropské unie. 736 poslanců Evropského parlamentu (po volbách v červnu 2009,
751 po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost)
je voleno každých pět let voliči ve všech 27
členských státech Evropské unie a hovoří jménem 500 milionů občanů Unie.
Parlament organizuje svou práci prostřednictvím specializovaných
výborů. Hraje aktivní úlohu při tvorbě právních předpisů, které mají
dopad na každodenní život občanů Unie, například v oblasti ochrany
životního prostředí, práv spotřebitelů, rovných příležitostí, dopravy
a volného pohybu pracovníků, kapitálu, služeb a zboží. Parlament má
rovněž společně s Radou pravomoc rozhodovat o ročním rozpočtu
Evropské unie.
Předsedou Evropského parlamentu je polský poslanec Jerzy Buzek,
člen Evropské lidové strany.
Občané mají mimo jiné právo se na parlament písemně obrátit s dotazem,
vyjádřit svůj názor a získat veškeré veřejné dokumenty či se
Jerzy Buzek – předseda EP
na něj obrátit formou petice.
Evropský parlament je možné rovněž individuálně či skupinově navštívit v jeho jednacích místech – Bruselu či Štrasburku. Oddělení pro návštěvníky EP nabízí prohlídky a přednášky o fungování EP i v českém jazyce. Individuální prohlídky s audioprůvodcem se konají od pondělí do
čtvrtka v 10.00 a v 15.00 hod. a v pátek jen v 10.00 hod. – rezervace není nutná. Skupinové
prohlídky je potřeba domlouvat zhruba s dvouměsíčním předstihem. Samozřejmě, pokud by vám
v tomto ohledu mohla parlamentní kancelář Zuzany Roithové jakkoliv pomoci, neváhejte nás
kontaktovat.
Oddělení pro návštěvníky EP v Bruselu:
Visits and Seminars Unit
PHS 01C003
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60 • B-1047 Brussels
Tel.: +32/2 284 21 11 • Fax: +32/2 284 35 30

Podrobnosti o práci Evropského parlamentu
i další informace naleznete na webových stránkách:

www.europarl.europa.eu

EVROPSKÁ LIDOVÁ STRANA
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EVROPSKÁ LI DOVÁ STRANA

Poslanecký klub ELS má díky své početní síle rozhodující vliv na většinu projednávaných legislativních
návrhů. Zuzana Roithová se může při prosazování
českých národních pozic opřít nejen o tuto skutečnost, ale i o dlouhodobé úzké kontakty na další politiky v jiných evropských křesťansko-demokratických a lidových stranách.
Myšlenka evropské integrace jako cesty překonání
válečných konfliktů na evropském kontinentu vznikla mezi evropskými křesťansko-demokratickými politiky (Robert Schumann, Konrad Adenauer, Alcide de
Gasperi atd.), a tak již od jejího založení v červnu 1953
do Evropské lidové strany patřili nejvýznamnější evropští politici. Ze současných zmiňujeme alespoň
předsedu Evropské komise Joseho Manuela Barrosa,
předsedu Evropského parlamentu Jerzyho Buzka nebo předsedu Evropské rady Hermana Van Rompuye.
Předsedou klubu ELS je francouzský poslanec
Evropského parlamentu Joseph Daul, který byl dříve předsedou zemědělského výboru EP.

Zuzana Roithová
v Evropském parlamentu
■ předsedkyně české národní
delegace v rámci poslaneckého
klubu Evropské lidové strany
■ členka Výboru pro vnitřní trh
a ochranu spotřebitele
■ zastupující členka ve Výboru pro
občanské svobody, spravedlnost
a vnitřní věci
■ zastupující členka ve Výboru
pro práva žen a rovnost pohlaví
■ zastupující členka v Podvýboru
pro bezpečnost a obranu
■ místopředsedkyně delegace
ve Smíšeném parlamentním
shromáždění AKT-EU

Více informací: http://www.eppgroup.eu/home/en/default.asp

ZPRAVODAJ POSLANKYNĚ EP

Joseph Daul

Evropský parlament se člení na 7 poslaneckých klubů a nezařazené poslance.
Zuzana Roithová působí v poslaneckém klubu Evropské lidové strany
(křesťanských demokratů) – od roku 1999 nejsilnější frakci – po volbách
v červnu 2009 k ní patří 265 poslanců EP. Strany, zastoupené v klubu, bojují
proti politickým prioritám evropské levice a usilují o pokrok na cestě ke
konkurenceschopnější a demokratičtější Evropě.

ZPRAVODAJ POSLANKYNĚ EP

PRIORITY KLUBU EVROPSKÉ LIDOVÉ STRANY
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Občané srdcem Evropy
Priority klubu Evropské lidové strany
pro léta 2009 až 2014
Za Evropu hodnot
1. Ochrana pevných hodnot
– Evropská unie musí obnovit, opětovně potvrdit a aktualizovat vlastní hodnoty: svobodu, demokracii, rovnost, právní stát a dodržování lidských práv včetně práv menšin.
– Naše politika musí směřovat k posílení rodin,
podpoře mezigenerační solidarity a předávání hodnot a kulturního dědictví.
– ELS podporuje sekulární stát, který chrání
svobodu náboženství v duchu spolupráce založené na dialogu, oboustranném respektu
a vzájemné nezávislosti.
– Svoboda vzdělání, výzkumu, podnikání a hospodářské soutěže je základem zdravého
a úspěšného hospodářství.
– Je třeba pokračovat v započatých reformách
s cílem zmírnit omezení pro ty, kdo chtějí pracovat, spořit a investovat.
2. Pevný a hluboký transatlantický vztah
– Transatlantický vztah je nezbytný pro ochranu společných hodnot Západu. Představuje
také zásadní nástroj pro šíření hlasu EU ve
světě a pro uplatňování vlivu na globální rozhodování.
– Existuje jasná a oboustranná potřeba společného postoje ke světovým problémům, jako je finanční krize, změna klimatu, energetická bezpečnost a šíření jaderných zbraní.
3. Rozvoj a prohlubování politiky sousedství
a pokračování v politice rozšiřování
– Rozšiřování EU předpokládá přijetí společné politické vize založené na společných hodnotách.
– Je na čase vyřešit koncepční, politický a právní rozpor mezi dvěma hlavními vnějšími poli-

tikami Evropské unie – rozšířením a sousedstvím – vypracováním nové architektonické
formy vztahů mezi EU a jejími sousedy. Společné politiky by měly pomoci sousedům Unie
postupně dosáhnout standardů EU.

Za Evropu růstu a zaměstnanosti
4. Nabízet pragmatické a cílené odpovědi na
problém finanční krize, lépe koordinovat
hospodářské politiky a pokračovat v dobudovávání vnitřního trhu
– Podpořit kupní sílu evropských domácností,
zabránit zvýšení daňové povinnosti, věnovat
zvýšenou pozornost ochraně bankovních
systémů. Je třeba zamezit zpřísňování podmínek úvěrů pro podniky, zejména pro malé
a střední.
– Vytvořit jednotný trh v energetice, dopravě
a službách, a to zejména službách podnikům.
– Bojovat proti byrokracii.
– Inovace musí být motorem růstu a prosperity.
5. Reforma rozpočtu EU a jeho financování
– Unie nemá právo se zadlužovat.
– Příspěvky států musí být postupně nahrazeny skutečnými vlastními zdroji, které již nesmí zatěžovat vnitrostátní rozpočty.
– Musí převládat zásada společného financování, která je v souladu se zásadou subsidiarity.

Za bezpečnější Evropu
6. Zintenzivnění boje s terorismem a ochrana
občanů před organizovaným zločinem
– Je nutno nalézt rovnováhu mezi bojem proti
terorismu a ochranou základních práv.

7. Soudržná energetická politika v rámci boje
se změnou klimatu a trvale udržitelného
rozvoje
– Podpora zdrojů energie s nízkými nebo žádnými emisemi CO2 .
– Energetická účinnost je klíčovým faktorem
konkurenceschopnosti a úcty k životnímu
prostředí.
– Vnitřní trh s energií musí fungovat na základě otevřené hospodářské soutěže vyznačující se zvýšenou účinností a cenami odpovídajícími nákladům.
– EU musí zavést solidární energetickou diplomacii.
8. Ochrana zajišťování a bezpečnosti potravin
– Posílit řízení Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) a svěřit mu zásadní úlohu v tom, aby poskytoval členským státům
a spotřebitelům vědecky podložená nezávislá rozhodnutí a informace o bezpečnosti potravin.
– Podporovat zásadu „znečišťovatel platí“, pokud jde o hygienu při zpracovávání a výrobě
živočišné produkce.
– Používat na dovezené potraviny pro lidskou
spotřebu a krmivo pro zvířata evropské normy, a to včetně sankcí.
– Podporovat správné, přesné a vědecky podložené označování potravin.
– Tradiční a regionální speciality a kuchyně patří k našemu kulturnímu dědictví a z tohoto
důvodu musí být chráněny.

9. Společná imigrační politika
– Rozhodnost v boji proti nezákonné imigraci.
– Solidarita a spolupráce s třetími zeměmi.
– Lepší organizace legálního přistěhovalectví.
– Lépe koordinované řízení azylového práva.
– Posílení integrace a dialogu mezi kulturami.

Za solidárnější Evropu
10. Posílená solidarita mezi členskými státy,
a to zejména v rámci politiky soudržnosti a obrany hodnot evropského sociálního
modelu
Největší sociální nespravedlnost spočívá ve vysoké míře nezaměstnanosti. Poslanecký klub
ELS proto navrhuje posílit solidaritu v oblasti
práce, přičemž žádá o:
– větší možnost občanů zapojit se do programů za účelem získání nových dovedností,
– flexibilnější organizaci práce, která podpoří
skloubení profesního a rodinného života a integraci starších pracovníků do trhu práce,
– volnější pohyb pracovníků nezbytný ke skutečnému dokončení vnitřního trhu.

ZPRAVODAJ POSLANKYNĚ EP

– EU musí přijmout rámcové rozhodnutí, které
sladí podmínky pro vyhoštění kohokoliv, kdo
vyzývá k páchání teroristických činů, z evropského území.
– EU musí čelit technikám infiltrace, které teroristické skupiny používají k náboru nových
členů.
– Evropská protiteroristická strategie musí být
lépe koordinována.
– Evropská unie by měla vypracovat akční plán
na podporu demokracie v muslimském světě.
– EU musí klást důraz na mezikulturní dialog.

PRIORITY KLUBU EVROPSKÉ LIDOVÉ STRANY
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8
VIZE ZUZANY ROITHOVÉ

Vize
Zuzany Roithové
volební období
2009 –2014

Zuzana Roithová chce pokračovat a dále naplňovat tyto osobní závazky

ZPRAVODAJ POSLANKYNĚ EP

1. odstranění dalších překážek základních svobod EU (volného pohybu zboží, služeb, osob
a kapitálu) pro podporu zaměstnanosti v rovnováze s důslednou ochranou spotřebitele
– omezení dovozu nebezpečných výrobků
a padělků z Asie
– zdravotní standardy pro dětské boty vyráběné, ale i dovážené do EU
2. zlepšení postavení rodin a bezpečí dětí
– nekompromisní potírání všech forem zneužívání dětí, zejména na internetu
– potírání propagace hazardních her a sázení orientovaných na mládež
– prosazení evropských rodinných pasů –
slevy na jízdné a vstupné pro rodiny s dětmi
3. finanční a legislativní podpora vědy, výzkumu
biotechnologií a zelených energií, umístění
evropské agentury, např. Galileo, v ČR
4. programy pro vývoj a snadnou dostupnost
nejúčinnějších léků, nejmodernějších medicínských postupů

– lepší vymahatelnost práv zdravotně postižených a práv pacientů čerpajících péči
v zahraničí
5. reforma rozpočtu EU bez navýšení daní či
odvodů států s tvorbou vlastních zdrojů
6. zrušení dnešního omezení pro programy
na úsporné vytápění domů
7. snížení cen energií díky společné energetické politice
8. boj s nelegální migrací, posílení ochrany
Schengenských hranic
9. hlubší transatlantický vztah – společně proti
terorismu, změnám klimatu, za energetickou bezpečnost a jaderné odzbrojování
10. boj proti chudobě a důsledné prosazování
lidských práv v nestabilních režimech –
evropské mezinárodní smlouvy by měly
obsahovat i lidskoprávní doložky

Čeho chci dosáhnout v Evropském parlamentu

■ Evropa se musí umět bránit teroristům,
ale i hospodářské kriminalitě a organizovanému
zločinu, jež zneužívají základní svobody Unie volný pohyb osob, služeb i kapitálu. Všemožně
podpořím prohloubení společné evropské bezpečnostní politiky, ale také evropské obranné
politiky v rámci NATO. Podporuji společný
evropský zatykač, zavedení vzájemného sdílení
práva členskými zeměmi a omezení imunity.
■ Mezi mé priority patří podpora rozvojových
regionálních programů založená na solidaritě
ekonomicky silnějších regionů Evropy s chudšími. Využiji vlivu Evropské lidové strany také
k tomu, aby v rozpočtu Evropské unie v násle-

Na jednání Výboru pro vnitřní trh a ochranu
spotřebitelů s poslankyní E. Gebhardt

Projekt Chemická bezpečnost Evropy
– rozhovor s novinářem Euronews

dujících letech bylo pamatováno na finanční zajištění podpory regionální politiky a ochrany životního prostředí.
Podpořím změnu struktury fondů tak, aby jejich programy jednak ještě více motivovaly
k inovacím, dále aby umožnily větší aktivitu obcí,
malých podnikatelů i neziskových organizací
v podnikání ve službách, které jsou ještě velkou
rezervou pro nové pracovní příležitosti.
■ V Evropském parlamentu chci prosadit podporu vzdělávání, vědy a výzkumu. Zvýšení rozpočtu na výzkum, a to jak základní, tak aplikovaný, znamená rovněž zvýšení spolufinancování
ze strany podnikatelů a státu. Věřím, že se čeští vědci dokáží v konkurenčním prostředí prosadit tak jako v minulosti. Musí se to však stát
i regionální rozvojovou prioritou při rozhodování o vhodných projektech z fondů EU. Je důležité, aby si již dnes naši podnikatelé hledali
strategické partnery ve vysokých školách a vědeckých ústavech a spolupracovali na vývoji nových technologií využitelných pro produkci
s vyšší kvalitou.

Všechny své cíle nemohu pochopitelně prosazovat sama. Proto budu pokračovat v komunikaci s občanským sektorem, neziskovými
organizacemi, profesními organizacemi, stejně
jako s představiteli vlády, regiony a také s dalšími evropskými institucemi.

ZPRAVODAJ POSLANKYNĚ EP

■ Prosadím právo každého pacienta na léčení kdekoli v EU, a to nejen v urgentních případech, jak je tomu dnes. Proto se zasadím
o změnu současných směrnic tak, aby každý občan měl také právo vycestovat za plánovanou
péčí a dostal ji zaplacenu od své pojišťovny
v tom rozsahu, na jaký je pojištěn.
Za velmi důležité dlouhodobě považuji změny v lékové politice EU, která oddaluje uvádění
levnějších variant léků na trh. Proto mým cílem
bude lepší vyvážení příslušné směrnice tak,
aby vedla k větší dostupnosti nových, kvalitnějších a přitom levnějších léků pro všechny
pacienty i u nás.

VIZE ZUZANY ROITHOVÉ
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O co se
zasazuje
Zuzana Roithová
Ochrana práv spotřebitelů
V březnu 2011 přijal Evropský parlament směrnici o právech spotřebitelů, která představuje největší
revizi spotřebitelské legislativy za poslední dekádu.
Zuzana Roithová usilovala o to, aby se do směrnice
dostalo i významné zlepšení pro bezpečné on-line
obchodování. EP odhlasoval její pozměňovací návrh
na právo spotřebitelů na dodání zboží či služeb
do každého členského státu při nákupu přes internet. Další z 56 návrhů poslankyně Roithové stanovuje vyšší práva zákazníků u digitálního obsahu.
Prodejci budou muset u digitálního obsahu, počítačového vybavení i elektroniky předem poskytnout
dostatečně podrobné informace o vzájemné interoperabilitě s jinými produkty. Europoslankyně prosadila i vyšší transparentnost při elektronickém
nakupování. Zákazníci získají jasné informace o kontaktních údajích prodejců i o celkové ceně zboží a služeb. Větší právní jistotu získají zákazníci také při dodávce vody, plynu či elektřiny, které byly dříve
z rozsahu spotřebitelské legislativy vyňaty. Přísnější pravidla budou platit i na organizované prodejní
zájezdy, které často zneužívaly neznalosti zejména
seniorů, neboť spotřebitelé nově získají právo na odstoupení od smlouvy v rámci 14 dnů.
Evropská komise splnila požadavek Zprávy o důvěře spotřebitele v digitálním prostředí, kterou
předložila Zuzana Roithová, takže na spuštěném
celoevropském internetovém portále eYouGuide
se uživatelé ve formě otázek a odpovědí dozvědí
o svých právech a povinnostech na internetu a při
používání informačních technologií. Do zvýšení
bezpečnosti dětí na internetu bude Evropská unie
do roku 2013 investovat 55 milionů eur, kromě in-

formační kampaně posílí i nástroje pro zabezpečení on-line prostředí. Evropská komise připravuje podle návrhu Zuzany Roithové také Kodex digitálních práv uživatelů a zavedení Celoevropské
značky důvěry pro bezpečné internetové stránky.

Boj proti padělání
V březnu roku 2010 spoluiniciovala Zuzana Roithová písemné prohlášení Evropského parlamentu, které přimělo Evropskou komisi zprůhlednit jednání o připravované kontroverzní mezinárodní
dohodě proti padělání (ACTA). Jde teprve o 42. písemné prohlášení, které získalo nadpoloviční podporu EP (393 podpisů), a o první, jehož spoluautorem je český poslanec.
Největší úskalí připravované dohody ACTA vidí
Z. Roithová v tom, že k jednání nebyly přizvány státy jako je Čína, Rusko, Indie, Brazílie atd., ze kterých
přichází nejen do Evropy nejvíce padělků. Státy EU
tak rezignovaly na hledání sice obtížnějších, ale účinnějších řešení proti velkým padělatelům a padělkům
ohrožujícím životy (např. padělaná léčiva bez účinných látek, padělky potravin a nápojů, dětské hračky či kosmetika). Dalším problémem dohody je, že
se kromě skutečného komerčního a ve velkém rozsahu provozovaného padělání, které způsobuje
obrovské hospodářské ztráty, zaměřila i na potírání nekomerčního pirátství. Pod tlakem iniciátorů prohlášení připravila Evropská komise kvalitnější verzi
dohody, i když ani ta není bez problémů.
Zuzana Roithová byla také zpravodajkou pro stanovisko ve věci posílení dodržování práv duševního vlastnictví na vnitřním trhu, které naprostou většinou hlasů přijal 12. dubna 2010 Výbor pro vnitřní
trh a ochranu spotřebitelů. Z. Roithová navrhla opatření pro zpřísnění boje proti padělkům z třetích zemí a zároveň zavázala Komisi, aby předložila účinnější strategie na využití ekonomického potenciálu
licencí autorských děl na internetu, včetně zlepšení
přístupu veřejnosti k digitálnímu obsahu. Evropskou
komisi interpelovala v otázce vytvoření jednotného
právního rámce EU pro certifikační známky, který
by vnitřnímu trhu poskytl cenný nástroj vůči konkurentům ze třetích zemí. Vznikla by tak celoevropská norma ochrany jako další účinná zbraň proti pa-

Pomoc pronásledovaným křesťanům
Svoboda náboženského vyznání je jedním ze základních lidských práv. Evropská unie čelí výzvě
vytvořit jednotnou frontu proti násilí na křesťanech
ve světě.
Nábožensky motivované násilné útoky se v posledních letech ve většině případů týkají křesťanů.
Proto evropští lidovci vyzvali vysokou představitelku pro zahraniční věci Ashtonovou k podniknutí konkrétních kroků a vytvoření evropské strategie na obranu křesťanských komunit a svobody
náboženství. Rozprava na plénu ve Štrasburku ukázala názorovou shodu napříč politickým spektrem
o tom, že EU musí bezodkladně řešit situaci v rámci vztahů a spolupráce se třetími zeměmi. Všechny mezinárodní smlouvy se třetími zeměmi, které
Evropské společenství uzavírá, obsahují již od roku 1995 klauzuli o zajištění náboženských svobod.
Vedle útoků organizovaných nelegálními organizacemi totiž přibývá i perzekuce křesťanů ze strany vlád některých zemí.
Zuzana Roithová podporuje všechny aktivity EP
na obranu pronásledovaných křesťanů, podpořila
také zprávu solidarity s křesťany na Blízkém východě, která vznikla u příležitosti návštěvy iráckých arcibiskupů z Bagdádu, Mosulu a Babylonu v Evropském parlamentu ve dnech 14.–15. prosince 2010.
Podle Zuzany Roithové je útok na náboženské
menšiny útokem na lidská práva a EU musí striktněji vyžadovat po třetích zemích garance dodržování náboženské svobody, zejména u těch zemí,
které patří mezi příjemce finanční pomoci ze strany sedmadvacítky. Lidovci iniciovali také prohlášení na podporu pronásledovaných křesťanů, které 20. ledna 2011 odhlasovalo plenární zasedání.
16. února 2011 předstoupila vysoká představitelka pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
Catherine Ashtonová před poslance ve Štrasburku
se zprávou o situaci v Egyptě. Zuzana Roithová intervenovala za urychlenou pomoc na ochranu ži-

vota egyptských Koptů. Zdůrazňovala, že EU musí
nahlas žádat egyptskou armádu, aby exemplárně
potrestala pronásledovatele křesťanů. Požadovala, aby Unie aktivně pomohla ohroženým Koptům
dostat se dočasně do bezpečné země. Vysokou komisařku žádala, aby Radě navrhla použít institut dočasné ochrany podle směrnice 2001/55ES, která
by Koptům umožnila zachránit jejich životy do doby, než pro ně bude Egypt bezpečnější vlastí.
Po násilných útocích na koptské křesťany, které proběhly začátkem května v Káhiře, vydala 9. 5.
2011 vysoká představitelka Ashtonová prohlášení, ve kterém útoky zásadně odsuzuje a vyzývá
egyptskou vládu, aby všechny odpovědné předvedla před spravedlivý soud. K zavedení institutu
dočasné ochrany EU zatím bohužel nepřistoupila.

Kanadská víza

Kampaň Z. Roithové v EP
za zrušení kanadských víz

V červenci 2009 Kanada jednostranně zavedla
vízovou povinnost pro občany České republiky,
aniž by tento krok měl ze strany EU jako celku či
Evropské komise a Rady EU odpovídající protiopatření. Přitom ČR bezpochyby splňuje veškerá
kritéria pro uznání za tzv. bezpečnou zemi původu.
Kanada sice reformovala v červnu 2010 své
azylové zákonodárství, které svádělo k případnému obcházení, ale jeho vstup v platnost posunula až na rok 2012.
Zuzana Roithová zajistila podporu ČR ohledně
zrušení kanadských víz ze strany poslaneckého klubu Evropské lidové strany i jejího předsedy J. Daula, návazně i předsedy EK Barrosa a předsedy Evropské rady Van Rompuye, iniciovala několik
interpelací v tomto směru na Komisi a Radu.

ZPRAVODAJ POSLANKYNĚ EP

dělanému zboží, které certifikační známky zneužívá,
ale také by tím bylo zajištěno, že užíváním těchto
známek bude dosažena požadovaná úroveň bezpečnosti pro evropské spotřebitele.

O CO SE ZASAZUJE ZUZANA ROITHOVÁ V EVROPSKÉM PARLAMENTU

11

ZPRAVODAJ POSLANKYNĚ EP

O CO SE ZASAZUJE ZUZANA ROITHOVÁ V EVROPSKÉM PARLAMENTU

12
Na summitu EU-Kanada v červnu 2010 byl přijat
závazek k odstranění zbývajících překážek v cestě
k bezvízovému přístupu všech občanů EU do Kanady. Tomuto procesu však brání trvající vízová povinnost pro české, rumunské a bulharské občany.
3. března 2011 vstoupilo v platnost písemné prohlášení Evropského parlamentu na podporu České
republiky proti zavedení jednostranné vízové povinnosti pro české občany, které iniciovala Zuzana
Roithová. Europoslanci požadují, aby vlády členských států a Evropská komise vyvíjely větší politický tlak na Kanadu a přiměly ji stanovit konkrétní termín zrušení vízového režimu pro české
občany. Poslanci varují, že nebude-li otázka víz nadále adekvátně řešena, lze očekávat odvetná opatření ze strany EU, např. odmítnutí ratifikace významné hospodářské smlouvy mezi EU a Kanadou.

Projekt Galileo
Zahraniční výbor Evropského parlamentu přijal
10. března 2011 přes dvacet návrhů Zuzany Roithové (stínové zpravodajky), kterými změnila „Rozhodnutí o podmínkách pro využití veřejných regulovaných služeb systému Galileo“, které budou
využívat kromě armády i integrované záchranné
systémy, tj. tato technologie umožní zkrátit zásahové časy hasičů, rychlé lékařské pomoci a policie. Roithová prosadila vyšší záruky bezpečnosti, stanovení standardů a jejich vícevrstevnou kontrolu a také,
aby se ke Galileu a jeho přijímačům nedostaly třetí
země s autoritativními či totalitními režimy. Zároveň
se svými kolegy otevřela cestu pro exkluzivní výrobu přijímačů pro evropské podniky, což představuje novou velkou příležitost i pro české výrobce.
Zuzana Roithová zároveň upozorňuje na riziko,
že některé frekvence Galilea by mohly být rušeny
čínským navigačním systémem Compass, a žádá
Evropskou komisi, aby se tímto problémem zabývala na příštím summitu EU-Čína a uzavřela co nejdříve odpovídající dohodu s čínskou vládou.
Pozměňovacími návrhy Roithová prosadila i posílení pozice Agentury pro Galileo sídlící v Praze
nad dojednaný rámec: Evropská komise bude mít
za povinnost veškeré záležitosti spojené s Galileem s Agenturou předem konzultovat.

Ochrana uprchlíků v zemích AKP
a právo na přístup k potravinám
a vodě
Jako místopřededkyně parlamentního shromáždění EU-AKP zodpovědná za lidská práva je
Zuzana Roithová spoluautorkou dvou zpráv. Ve
zprávě o Právu na potraviny se zasazuje zejména
o zajištění přístupu k pitné vodě a základním potravinám v nejchudších afrických zemích, které se
navzdory všem rezolucím a deklaracím nedaří zajistit. „Musím upozornit na fakt, že přes vyšší úrodu v roce 2008 ceny potravin na africkém kontinentu stoupají. Je jasné, že důvodem je nekalá
spekulace s cenami. Je potřeba, aby zajištění tohoto práva ze strany vlád afrických zemí se stalo
základem všech smluv o rozvojové pomoci ze strany EU,“ prohlásila poslankyně na zasedání v Angole v listopadu 2009.
V roce 2010 se Zuzana Roithová jako zpravodajka zabývala právním postavením osob vysídlených v rámci své vlastní země, kteří jsou například
z důvodu občanské války nuceni setrvávat daleko
od svých domovů. Tím, že zůstali ve své zemi,
podle mezinárodního práva nemohou získat statut uprchlíků, a mají tudíž velmi omezený přístup
k humanitární pomoci a ačkoliv by je měly chránit
zákony jejich vlastní země, ve velkém množství případů se tak neděje. Zuzana Roithová ke zprávě
uvedla: „Příčiny vysídlení mohou být různé, od
ozbrojených konfliktů po klimatické změny. Vážení kolegové, musíme aktivním způsobem vyjádřit
podporu a pochopení pro obtížnou situaci těchto
osob. Řešení vysídlení není snadné, je potřeba
dlouho a tvrdě pracovat na tom, aby se vysídlení
lidé mohli navrátit zpátky do společnosti.“

V Číně o lidských právech
V rámci delegace Evropského parlamentu do Číny v listopadu 2010, která s čínskými zástupci projednávala vzájemné vztahy mezi EU a Čínou, otázky týkající se společného obchodu, ochrany
klimatu a životního prostředí a podmínky čínského dovozu do Evropy, Zuzana Roithová vystoupila v čínském Národním lidovém kongresu, legis-

Kubánská opozice
Laureátem Sacharovovy ceny za svobodu myšlení, kterou každoročně uděluje Evropský parlament,
se v prosinci 2010 stal kubánský disident Guillermo Farinas. Cena je spojena s odměnou ve výši
50 000 EUR. Je to již potřetí, co je laureát Sacharovovy ceny kubánského původu. Před Guillermem
Farinasem cenu získali v roce 2002 Oswaldo Payá
a v roce 2005 manželky vězněných disidentů sdružené ve hnutí Ženy v bílém. V loňském roce zemřel
následkem protestní hladovky trvající 85 dní politický vězeň Orlando Zapata Tamaya. „Kuba přes
opakované výzvy Parlamentu i Rady neučinila vůbec žádný pokrok v dodržování lidských práv – nepropustila politické vězně ani neumožňuje svobodu projevu a sdružování v politických organizacích,“
pronesla tehdy v projevu na plénu Evropského parlamentu Zuzana Roithová, která na situaci na Kubě
dlouhodobě upozorňuje.

Tým Budulínka
na Anifestu

prarodiče a pedagogy, kteří mají starost o děti
a není jim lhostejné, že český i evropský trh zaplavují nebezpečné asijské výrobky včetně hraček.
Díky stránkám www.budulinek.cz je možné se lépe orientovat na liberalizovaném trhu a snižovat
tak rizika pro rodinu na minimum. Pro zvýšení informovanosti organizuje na stránkách soutěže pro
rodiče a financuje odměny pro vítěze.

Předsednictvo poslaneckého klubu
ELS v Karlových Varech
Rozšířené předsednictvo poslaneckého klubu
ELS se rozhodlo přijmout pozvání europoslanců
KDU-ČSL do Karlových Varů a poprvé v historii zasedalo na půdě ČR. Za zájmu médií se 6. a 7. května 2010 diskutovalo o aktuálních politických tématech, jako je strategie proti hospodářské krizi,
boj proti korupci, organizovanému zločinu a hazardu a také otázky východního partnerství. Předsednictvo ELS vyjádřilo následně velké poděkování KDU-ČSL za obsahové i organizační zajištění.

www.budulinek.cz
Z. Roithová realizuje praktickou prorodinnou politiku. Zřídila webové stránky pro všechny rodiče,

Předsednictvo poslaneckého klubu
ELS v Karlových Varech
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lativním orgánu Čínské lidové republiky. Ve svém
projevu vyjádřila podporu nové smlouvě mezi Čínou a EU, ale také důrazně upozornila na nutnost
odstranění desítek překážek, které brání EU v přístupu na čínský trh a vůbec férovému obchodování, včetně otevření veřejných zakázek pro evropské firmy a vymahatelnosti práva v Číně. Čínské
představitele vyzvala k převzetí odpovědnosti za
globální problémy, jako jsou znečišťování životního prostředí či boj proti chudobě a za lidská práva. Ve své řeči hovořila také o potlačování lidských
práv a o svobodě projevu v Číně: „Naše vzájemné
vztahy kalí více než podhodnocená čínská měna
především perzekuce lidí s odlišnými názory, jako
je Hu Jia, Liu Xiaobo, Gao Zhisheng či Dhondup
Wangchen. Evropané nikdy nevzdají svůj boj za
právo každé lidské bytosti na důstojný a svobodný život. Proto budeme usilovat o to, aby součástí dohody na našem strategickém partnerství byla i lidskoprávní doložka.“

O CO SE ZASAZUJE ZUZANA ROITHOVÁ V EVROPSKÉM PARLAMENTU

13

ŽIVOTOPIS

14

Životopis
europoslankyně
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MUDr. Zuzana Roithová, MBA
■ Narozena 30. ledna 1953 v Praze. V roce 1978
vystudovala Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy. V roce 1990 se stala ředitelkou
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Spoluzakládala Asociaci nemocnic ČR, kde od roku
1991 zastávala funkci předsedkyně. V roce 1991
absolvovala kurs managementu na Warthon University (USA). V letech 1994–1997 dálkově studovala na Sheffield Halam University (VB) a získala titul Master of Business Administration. Byla
oceněna Jubilejní medailí Univerzity Karlovy za
zásluhy o rozvoj fakultní nemocnice.
■ V roce 1998 byla jmenována do funkce ministryně zdravotnictví ČR v úřednické vládě. Od
listopadu 1998 působila jako senátorka ve Výboru pro evropskou integraci. V roce 2000 byla zvolena předsedkyní Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu a členkou Stálé
delegace Parlamentu ČR do ZEU. V letech
2000–2002 působila jako předsedkyně Evropského hnutí ČR. Roku 1999 se stala členkou

Foto: Eva Klinderová

Zástupkyně Mateřských center
na návštěvě v EP

KDU-ČSL a v letech 2001–2003 byla místopředsedkyní této strany s odpovědností za program. V letech 2002–2005 byla čestnou předsedkyní správní rady Nemocnice Milosrdných
sester sv. Karla Boromejského.
■ V roce 2004 byla zvolena do Evropského parlamentu, kde působila jako 1. místopředsedkyně Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele. Zaměřila se zejména na zvýšení ochrany
dětského spotřebitele – její projekt www.budulinek.eu informuje rodiče o závadných výrobcích
ohrožujících zdraví dětí, a na lepší ochranu spotřebitelů na internetu, kde iniciovala projekt
www.eYouGuide.eu. Od září 2009 koordinuje
pro Evropský parlament vědecké výbory Evropské komise, které posuzují bezpečnost výrobků pro spotřebitele. Je čestnou členkou
Spojené akreditační komise (ČR) a European
Regional Advisory Council pro Joint Commission International (Švýcarsko), které se zaměřují na akreditace nemocnic na základě kvality

Regionální politici KDU-ČSL
na návštěvě v Bruselu

Foto: Eva Klinderová

Foto: Eva Klinderová

Slavnostní otevření Centra kultury, sportu
a zájmových činností v Osové Bitýšce
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zdravotní péče. V roce 2006 jí bylo uděleno ocenění Evropanka roku.
■ V červnu 2009 byla znovuzvolena do Evropského parlamentu. Je předsedkyní české národní delegace v rámci poslaneckého klubu Evropské lidové strany. Je nadále členkou Výboru pro
vnitřní trh a ochranu spotřebitele a zastupující
členkou ve Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, Výboru pro práva žen
a rovnost pohlaví a Podvýboru pro bezpečnost
a obranu. Je místopředsedkyní delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU.
■ Je vdaná, má syna Matyáše, v červnu 2009
se jí narodil vnuk Sebastian a v únoru 2011
vnuk Filip.

S dívenkou v kroji

Hasičská pouť Hostýn

ZPRAVODAJ POSLANKYNĚ EP

Z. Roithová
s vnuky

INFORMACE O KONTAKTNÍCH ADRESÁCH
www.roithova.cz • zuzana.roithova@europarl.europa.eu
Máte-li dotazy, podněty, nápady či problémy, můžete se s důvěrou obrátit
na Zuzanu Roithovou a kolektiv jejích spolupracovníků v Bruselu nebo v ČR.

Vedoucí kanceláře:
Marie Heřmánková
e-mail: hermankova@roithova.cz
602 954 210, fax 224 914 278

☎

Kontakty pro korespondenci
poštou či podání přes podatelnu:
v České republice:
Zuzana Roithová
Poslankyně Evropského parlamentu
Karlovo náměstí č. 5 – Palác Charitas
120 00 Praha 2
v Belgii:
Zuzana Roithová, MEP
European Parliament
ASP 03F365
rue Wiertz 60
B-1047 Brussels, Belgium
+32 228 37485

☎

Asistenti:
Kateřina Huliciusová –
katerina.huliciusova@europarl.europa.eu
Jiří Jirsa – jiri.jirsa@europarl.europa.eu

www.budulinek.eu
INTERNETOVÝ PROJEKT
ZAMĚŘENÝ NA OCHRANU DĚTÍ
PŘED NEBEZPEČNÝMI VÝROBKY
koordinátorka projektu:
Lenka Petýrková
e-mail: info@budulinek.cz

VÁŽÍ ME SI VAŠÍ SPOLUPRÁCE A DĚKUJEME ZA VÁŠ ČAS

