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Druhé konzervativní setkání českých a německých zákonodárců proběhlo 31. března 2006
v liberecké Liebigově vile. Schůzku zástupců ODS, KDU-ČSL, CDU a CSU zorganizovaly Nadace
Konrada Adenauera, CEVRO a Evropská akademie pro demokracii.
Nad setkáním zákonodárců ze dvou sousedních zemí, které se neslo v duchu podtitulu „Federace,
konfederace nebo organismus sui generis – o budoucnosti Evropské unie“ opět převzal záštitu
předseda Senátu Přemysl Sobotka , který rozhovory zahájil. Moderátorem byl ředitel CEVRO
Ladislav Mrklas. Na programu setkání byla diskuse o dvou důležitých a zároveň kontroverzních
tématech. První téma se vrátilo k finančním problémům Evropské unie a jednání o jejím rozpočtovém
výhledu, které vrcholilo v loňském roce. Blok úvodními referáty zahájil za českou stranou předseda
poslaneckého klubu Jaromír Talíř (KDU-ČSL), za německou stranu poslanec Bundestagu Michael
Kretschmer (CDU/CSU). V diskusi zazněly názory na evropskou daň, ochranu neadaptabilních
součástí ekonomiky, odlišné problémy v infrastrukturách jednotlivých členských zemí apod.

Diskutoval se i vztah Evropy a USA
Ve druhém diskusním bloku – věnovaném evropské bezpečnostní a obranné politice a vztahům
mezi Evropou a USA, resp. EU a NATO – se úvodních slov ujali místopředseda Zahraničního výboru
Poslanecké sněmovny David Šeich (ODS) a parlamentní tajemník spolkového ministerstva obrany,
poslanec Christian Schmidt (CDU/CSU). V diskusi pak zazněly názory ostatních zákonodárců na
možnosti Evropy vystupovat samostatně, na otázku částečné ztráty prestiže NATO po útocích z 11.9.
nebo otázku rozhodování národních zájmů či strategických orgánů. Mezi vystupujícími byli také,
kromě výše zmiňovaných, senátor Jiří Oberfalzer (ODS) a poslanci Joachim Pfeiffer (CDU/CSU),
Maria Michalk (CDU/ CSU) a Marci Wanderwitz (CDU/ CSU).
Mezi ČR a Německem existuje řada třecích ploch a nevyřešených problémů. Stejně tak ale existuje
mnoho názorů a postojů, které obě země spojují. Jde-li o konzervativní strany, je takových pojítek
ještě více. O tom, co nás spojuje i rozděluje, byly letošní Liberecké rozhovory.

Liberecké rozhovory zahájil ředitel CEVRO Ladislav Mrklas (uprostřed), po jeho levici předseda
Senátu ČR Přemysl Sobotka.

Jedním z vystupujících druhého bloku byl i parlamentní tajemník spolkového ministra obrany
Christina Schmidt (uprostřed).

Diskuse při druhém bloku programu

