
MUDr. Zuzana Roithová

kroužkujte číslo
na kandidátce KDU-ČSL

V Evropském parlamentu také prosadím:

✓ Snadnou dostupnost léků prodlužujících aktivní život

✓ Zásadní omezení dovozu nebezpečných výrobků a padělků z Asie

✓ Větší bezpečnost dětí na internetu

✓ Zavedení rodinných pasů v celé EU (slevy jízdného a vstupného)

✓ Cenové zvýhodnění ekologicky šetrných výrobků

Věřte, že opět splním, co jsem slíbila.
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Milí občané,

stejně jako v uplynulých pěti letech budu usilovat o rozvoj vzdělanosti, zaměstnanosti

a podnikavosti, právního prostředí a o vše, co je dobré pro rodinu a zachování

přírody pro příští generace.

www.evropske-volby.cz DĚKUJI ZA VAŠI PODPORU!
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Roithová vyrazila do
boje proti reklamám na
hazardní hry a sázení
Štrasburk, 10. 3. 2009: Z. Roitho-
vá se postavila proti povolení ha-
zardních her a sázení přes inter-
net. „Klíčová je však prevence,
a proto jsem zásadně pro zákaz
reklamy na hazardní hry a sáze-
ní, která je cílená na mladistvé,“
vysvětluje.

BOJ PROTI
NEBEZPEČNÝM HRAČKÁM

VÝRAZNĚ PŘITVRDÍ

Praha, 15. prosince 2008: Evropský

parlament schválil novou směr-

nici o bezpečnosti hraček. Česká

poslankyně Roithová prosadila,

že i dovozci budou postižitelní za

dovoz nebezpečného zboží.

Z. Roithová proti zrušení
kvót na dovoz texti lu z Číny
Brusel, 13. října 2004: „Evropská komise nesmí
zrušit kvóty, jinak riskuje, že evropský trh bude za-
plaven levnými čínskými výrobky, a ohroženo bude
až na 2,5 milionu pracovních míst v celé EU,“ říká
první místopředsedkyně Výboru EP pro vnitřní
trh a ochranu spotřebitele. 
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ČR nesmí podcenit chystanou reformu vinařství v EU
Brno, 31. května 2007 • Podle Roithové může nadměrné omezení vinic výrazně ohro-
zit příjmy celého kraje. „Vinařství ale není jen zemědělským odvětvím, ale i význam-
ným zdrojem evropské kultury, o který musíme pečovat,“ říká Roithová.

EU musí odhalit státy,
které nedostatečně kontrolují
bezpečnost dovážených výrobků
Praha, 25. září 2007: Evropská ko-
mise se podle Roithové musí sou-
středit na boj proti zneužívání
značky CE – shody s evropskými
bezpečnostními normami. „Jde
také o zdraví dětí, a proto je tře-
ba jednat rychle,“ říká europo-
slankyně.

Zuzana Roithová označena za
nejaktivnější českou poslankyni
deník.cz, 27. 4. 2009 • Zuzana Roithová byla serverem

deník.cz označena za nejaktivnějíší českou europo-

slankyni. Průměrná aktivita byla vypočítána z podaných

interpelací, návrhů usnesení, vystoupení na plenárním

zasedání, písemných prohlášení a stanovisek. EU dluží modernější pravidla
pro obchodování po internetu
Štrasburk, 21. června 2007: Evropský parla-
ment schválil Zprávu o důvěře spotřebitelů
v digitálním prostředí, kterou vypracovala
Zuzana Roithová. Komise nyní musí pře-
pracovat a modernizovat řadu směrnic. Roi-
thová usiluje i o první evropský kodex práv
uživatelů internetu.

Zuzana Roithová
protestuje proti zrušení

církevních sňatků

Praha 8.12.2008: Její protest po-

depsalo již téměř 40 000 lidí.


