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Dne 9. ledna 2007 se v Bruselu uskutečnila velmi zajímavá volba nového předsedy EPP-ED. Změna
na postu předsedy frakce byla vynucena širšími okolnostmi souvisejícími s rozdělením moci
v Evropském parlamentu ve volebním období 2004–2009.
Kandidaturu ohlásili celkem čtyři zájemci. Byl to švédský poslanec Gunnar Hokmark, italský
poslanec Antonio Tajani, francouzský poslanec Josep Daul a rakouský poslanec Othmar Karas. Před
samotnou volbou nového předsedy do frakce byli přijati noví členové z Bulharska a Rumunska. Počet
členů frakce tak dosáhl před zahájením volby čísla 277.
Europoslanci ODS podporovali kandidaturu G. Hokmarka, protože je to ekonomický liberál
kladoucí důraz na dobré podmínky pro podnikání a funkčnost evropského trhu.
V prvním kole volby dostal Hokmark 74 hlasů, Daul 71 hlasů, Tajani 62 hlasů a Karas 49 hlasů.
V druhém kole volby dostal Daul 88 hlasů, Hokmark 86 hlasů a Tajani 77 hlasů. Ve třetím
a posledním kole volby se rozhodovalo mezi poslanci Daulem a Hokmarkem, přičemž zvítězil Daul
poměrem 134:115. Kromě předsedy bylo zvoleno též nové vedení frakce.
Nový předseda frakce EPP-ED je zkušený francouzský politik z vládnoucí strany UMP. Politicky je
orientován dle mého soudu výrazně antiliberálně, antiamericky a protekcionisticky. Volba Josepa
Daula výrazně zkomplikuje jakoukoliv možnost racionální reformy Společné zemědělské politiky EU.
Volba rovněž ukázala, že frakce je v klíčovém přístupu k ekonomickým otázkám rozdělena na liberály
a protekcionisty, přičemž protekcionisté mají stále mírnou většinu.
Česká delegace žádného svého člena do volby vedení frakce nenominovala. Měli jsme svého
kandidáta při nominaci frakce na funkci místopředsedy EP, kde jsme navrhli dosavadního
místopředsedu Miroslava Ouzkého. Ve hlasování frakce však naše nominace neuspěla. Důvodem je
zřetelná dohoda zakládajících členů EU6 s jižním křídlem a s Rakušany, Rumuny a Maďary. My jsme
byli součástí menšinové severní koalice, která byla tentokrát přehlasována. Podobně jako my dopadli
také Poláci.

