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EUROPOLITIKA / HOROSKOP

Jaroslav Zvěřina: Týden 22. 10.–25. 10.
2007 v Evropském parlamentu

Plenární zasedání mělo
tentokrát několik zajímavých
bodů. Prvním byla rozprava
nad výsledky právě proběhlého neformálního summitu EU
v Lisabonu. Výsledkem tohoto
jednání byla dohoda členských
států na „Reformní smlouvě“.
Jde o další kolo setrvalé obsese
evropských politiků, neustále
měnit institucionální pořádky v Evropské unii. Některé
organizační změny jsou samozřejmě zcela nezbytné, Evropského parlamentu se zejména
týká rozhodnutí o počtu europoslanců a o jejich statutu.
K dosud dosaženým dohodám
přibyla v Lisabonu změna počtu
poslanců, když Itálie slavně
„vyválčila“ jedno poslanecké
místo navíc tak, aby se jejich
počet srovnal s jinými velkými
zeměmi. Zdá se, že nás čeká
další institucionální zádrhel,
protože na 751 poslanců není
postaven dohodnutý hlasovací
systém. Předseda Evropského
parlamentu pan G. Pöttering
vyhlásil, že řešením by bylo,
kdyby předseda sboru hlasovací
právo pozbyl. Jde samozřejmě
o technickou maličkost, nicméně ukazuje, že ani poslední
institucionální dohoda nebude dosažena bez problémů.
V rozpravě vystoupili zástupci
jednotlivých politických frakcí
a stran. Zazněly hlasy „hlavního proudu“ unijní politiky,

které dosaženou dohodu gloriﬁkovaly jako lék na všechny neduhy dneška. Zazněly
samozřejmě i hlasy střízlivější,
které upozorňovaly, že EU má
dnes mnoho jiných problémů,
které dohoda na změně institucí a rozhodovacích procesů
nemůže nijak vyřešit. Několik
poslanců dosaženou dohodu
zásadně odmítlo. Soudí, že jde
jen o snahu podstrčit evropský
ústavní text zadními dveřmi,
když se vstup hlavním vchodem
jaksi nepodařil. Domnívám se,
že by deﬁnitivní ratiﬁkace tohoto kompromisního textu přinesla Evropské unii jisté zklidnění.
Dohoda to však nebude mít
jisté, protože nejméně v jedné
členské zemi, Irsku, se bude
k té věci konat referendum.
Tlak na rozhodnutí v lidovém
hlasování je silný také v Británii
a Dánsku. Přitom si o výsledku
případného referenda v členských zemích nikdo nemůže
dělat iluze. Všechny unijní politiky tak trochu „straší“ výsledek referend o ústavě ve Francii
a Nizozemí. Případné odmítnutí institucionální dohody
by samozřejmě přineslo krizi
jen virtuální. Členské země by
se pak musely dohodnout na
nezbytném reformním minimu. Změny institucionálních
pořádků by pak zřejmě probíhaly „salámovou metodou“,
krok po kroku. Takový postup
by, myslím, daleko lépe odpovídal stavu věcí v EU, než stávající tendence za každou cenu
prosadit zásadní změny „hned
teď a tady“.
Hlasovaly se některé materiály se zásadním významem
pro ekonomiku v EU. Takovým
materiálem byly nepochybně
tři legislativní předlohy, které
se zabývaly používáním pesticidů v zemědělství. Hlasování
předcházela dlouhá a komplikovaná vyjednávání, která

vesměs nevedla ke kompromisům. Výsledkem rozděleného
názorového spektra byly stovky
pozměňovacích návrhů, které
se hlasovaly neobyčejně dlouho. Byly předloženy tři zprávy,
které se zabývaly uvádění pesticidů na trh, jejich aplikacemi
a národními předpisy. Některé
pesticidy jistě při nesprávném
zacházení představují riziko
pro lidské zdraví. Týká se to
zejména pracovníků v zemědělství a jejich rodinných
příslušníků. Je tedy žádoucí
opatrnost a důkladná informovanost jak zemědělců, tak
veřejnosti. Nic se však samozřejmě nemá přehánět. Někteří
poslanci navrhovali například
tak široká „ochranná pásma“
pro aplikaci zemědělské chemie, že by se třeba v Nizozemí
redukovala zemědělská půda
téměř o čtvrtinu. Také paušální zákaz aplikace pesticidů
leteckými postřiky neprošel.
Nějaké výjimky z tohoto opatření se zdají pro praxi nezbytné. Hodně se diskutovalo také
o „oznamovací povinnosti“
ve vztahu k aplikaci pesticidů.
Zcela jistě nebude tuto povinnost mít každý malý zemědělec
nebo zahrádkář, nicméně velcí
producenti se na tuto povinnost připravit musejí.
Konečným
hlasováním
také na tomto plénu vyvrcholila debata nad stanoviskem
k chystané regulaci produkce CO2 u osobních a lehkých
užitkových aut. Zdravý rozum
v tomto případě, jak se zdá,
zvítězil. Přísná norma, kterou
Komise navrhovala spustit již
v roce 2012, byla nakonec jednak alespoň trochu zmírněna,
jednak její platnost odložena
až na rok 2015. Výrobci automobilů v EU dostali tak přece
jen několik roků k přípravě
technické adaptace na nejpřísnější předpis na světě.

Na vědeckém panelu parlamentní organizace STOA představil president evropské instituce „EuroGeoSurveys“ pan
Dr. Zd. Venera uvedenou organizaci a její pracovní náplň.
Ergogeosurveys již několik
roků monitoruje výsledky
výzkumných geologických prací v národních státech. Podrobnosti zájemce může získat na
webové adrese:
www.eurogeosurveys.org
Referující se domnívá, že
by Evropská unie měla zřídit
nějakou vědeckou a výzkumnou platformu, která by uskutečňovala takové projekty, které
nelze realizovat na národních
úrovních. Znalosti o složení
podzemí našeho kontinentu
mají mnoho různých významů.
Jde o přehled surovinových
rezerv, produkce a objem v podzemí se nacházejících skleníkových plynů, množství a kvalita
podzemních vod, ale také třeba
rizika, plynoucí z vulkanických
procesů a podobně.
V prostorách Evropského parlamentu ve Štrasburku
proběhla také výstava světoznámého japonského malíře
Toshihiro Hamano. Výstavu
zorganizoval japonský konzulát ve Štrasburku. Mistr sám
se dostavit nemohl, slibuje
však navštívit Evropu v příštím
roce. Jen pro ilustraci povahy
mistrova díla přikládám ukázku z katalogu výstavy.
doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
poslanec EP (ODS/EPP-ED)
www.zverina.cz
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– pojišťovací poradce
NABÍZÍME (co vám jinde nenabídnou):
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Hlavní pracovní poměr
Pružnou pracovní dobu – vlastní organizace času
Různorodou pracovní náplň
Práci s lidmi
Stálou péči o zaměstnance a profesní rozvoj
Kvalitní školení a podporu celého týmu
Nadstandardní sociální výhody
Působnost v oblasti vašeho trvalého bydliště
Možnost vytvoření vlastní skupiny
Po zapracování možnost převodu kmene

POŽADUJEME:
■ SŠ/VŠ (minimálně výuční list)
■ Aktivní přístup
■ Ochotu poskytovat kvalitní služby našim klientům
Váš profesní životopis zašlete na uvedené kontaktní adresy
e-mail: zkotounova@koop.cz
adresa: Kooperativa pojišťovna, a. s. VIG., Zátkovo náb. 3,
České Budějovice 370 21

PF 2008
Nezapomeňte v příštím čísle
popřát Vašim klientům. 100 000
výtisků = 100 000 novoročenek.

Horoskop – listopad 2007
Astrologická předpověd, týkající se všech znamení zvěrokruhu pro vás připravila Naďa Šmídová,
telefon: 603 422 219, e-mail: NADAMAGIC@seznam.cz, http://www.webpark.cz/nadasmidova/
SLUNCE je ve znamení
Štíra. Tomuto znamení vládne planeta Pluto a dle starých
hvězdopravců planeta Mars.
Proto jedním z hlavních vlastností těch, kteří se narodili se
Sluncem ve Štíru je neobyčejně
silná vůle, pracovitost. Další
vlastností je např. neskrývání
sympatií/antipatií ani názorů. Proto když se s někým po
období vlády Slunce ve Štíru
potkáte, okamžitě budeme
vědět na čem jsme – zda jsem si
s dotyčním sympatičtí či nikoliv. Do následného znamení
Střelce vstoupí Skunce 22. 11.
2007 17:51 hod. SEČ.
První dny tohoto měsíce
nám velmi přejí planeta komunikace Merkur v trigonu na planetu snů Neptun. Tento aspekt
měl v Radixu – tedy horoskopu
narození – např. skvělý spisovatel Oscar Wilde. Díky Merkuru v trinu na Neptuna uměl
zrychlit svoje čtení natolik, že
byl schopen přečíst dvě stránky najednou, každou jedním
okem. Příznivý aspekt mezi

Merkurem a Neptunem vždy
svědčí o skvělé až fotograﬁcké
paměti. Jedná se tedy o velmi
příznivý aspekt, a určitě prospěje všem školákům, studentům,
neb si daleko snadněji budou
pamatovat učební látku.
NOVoluní nastane v sobotu
10. 11. 2007 krátce po půlnoci 00:03 hod. SEČ ve znamení
Štíra. NOVoluní je okamžik,
ve kterém se spojí dvě základní
světla Slunce a Luna – v astrologickém názvosloví dojde ke
konjunkci. Novoluní je vždy
výzvou k něčemu novému,
a vzhledem k tomu, že se odehraje v magickém znamení Štíra, určitě nenechá v klidu naše
city ani emoce. O znamení Štíra mimo jiného totiž staří hvězdopravci píší, že jedním z úkolů tohoto znamení je: cituji
„… zkoušeti pravdu všeho
a vše méněcenné nahrazovati
dobrým a čistým …“
Štír je jakýmsi „zkoumatelem“, který zkouší, je-li to dobré, nebo se to pouze dobrým
zdá býti…

Konjunkce Slunce – Luna
navíc vytvoří konﬁguraci Velký
vodní Trigon s planetami Mars
a Uran. Mars je akce a nadšení, Uran je změna a spolu
s NOVem ve Štíru nás vybídne
k tvořivosti, budeme daleko víc
vnímavější, mnozí pocítí notnou davku intuice, negativem
by se ale mohlo stát přehršle
emocionality.
Již ale tím že je Mars v citlivém znamení Raka a Uran
v Rybách, činnost a „akce“ se
mohou více odehrávat v naší
fantazii než v reálnu. Tak se
snažme to, co se zrodí v naší
mysli realizovat, ať to nezůstane jenom v oblasti plánování!
Výše napsané platí pro nás pro
všechny, ale vliv tohoto NOVu
nejvíce pocítí Štíři narození
kolem 10. 11., Býci narození
okolo okolo 13. 5., Lvi narození
okolo 7. 8. a Vodnáři narození
okolo 10. 2.
Nepříjemnosti nám může
až do neděle 18. 11.2007 způsobovat Neptun v kvadratuře
na Slunce. Nebezpecí spočívá

např. v nevhodném prostředí,
proto bude rozumné neztratit
kontrolu nad tím, jak naše děti
tráví volný čas, s kým se scházejí, etc.
U mnohých se tento aspekt
projevoví daleko větší leností, neschopností se soustředit
a díky tomu se občas můžeme
sami sobě ztratit v úkolech
a povinnostech, které běžně
vykonáváme automaticky. Proto období pod vlivem tohoto
aspektu může být poznamenáno určitou bezcílností, navíc
budeme daleko víc ovlivnitelní
a zranitelnější.
Ve čtvrtek 22. 11. se do kvadratury vůči Neptunu postaví Merkur. Proto až do úterý
27. 11. 2007 bude nutné hlídat si např. termíny schůzek,
jednání, nezapomínat platit
složenky atd., neb Neptun
se bude snažit odpoutat naši
pozornost a my snadno něco
popleteme, zaměníme, zapomeneme.
Problémy si můžeme způsobovat i tím, že občas můžeme
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situace zkreslovat a slovně
vylepšit oproti slutečnosti.
V uvedených dnech se také
snažme nenaletět na plané sliby,
sami se držte raději hesla „mluviti stříbro ale mlčeti zlato“.

du bude planeta lásky Venuše
v trigonu na mystickou planetu Neptun. Protože je Venuše ve společenském znamení
Vah v tomto příznivém spojení s Neptunem je příslibem
období, kdy i naprosto banální a obyčejné věci budou mít
nádech pohádky, pro nezadané
je to příležitost ochutnat plody
lásky, potkat se s partnerem,
zamilovat se … Zadaným tento
trigon nese zklidnění do partnerství, větší prostor pro intimnosti, romantiku, něhu…

Jako vždy – to nejlepší jsem
si nechala nakonec. Od čtvrtka
22. 11. až do konce listopa-

Klidné prožití předposledního měsíce roku 2007 Vám
přeje Naďa Šmídová.

