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Návštěva íránské poslanecké delegace
Jan HRUBEŠ, moderátor
-------------------Návštěva íránské poslanecké delegace potvrdila očekávání. Po jednání odcházeli někteří poslanci s tím, že íránská
delegace je ke všem dotazům na lidská práva a jaderný zbrojní program hluchá. Poslanec ODS Michael Hrbata kvůli
tomu chce dokonce rozpustit poslanecký spolek přátel Íránu.
Olga MÁLKOVÁ, redaktorka
-------------------Někteří čeští poslanci odmítli s íránskou delegací vůbec jednat. Část těch, kteří přece jen upřednostnili dialog před
úplným mlčením, později litovala.
Michael HRBATA, místopředseda sněmovního výboru pro obranu /ODS/ /oprava: , člen íránské delegace/
-------------------Největší teroristickou organizaci Al Kajdu vytvořili přeci Američané.
Michael HRBATA, místopředseda sněmovního výboru pro obranu /ODS/
-------------------Íránská delegace zaujala postoj, který mě opravdu zklamal a myslím si, že další pokračování v tomto jednání pro nás
nemá žádný význam.
Olga MÁLKOVÁ, redaktorka
-------------------Takové dojmy měl těsně po pracovním obědě poslanec ODS Michael Hrbata, který předsedá dokonce poslaneckému
spolku přátel Íránu. Teď chce spolek rozpustit. Někteří poslanci ale Hrbatovo zklamání nesdílejí.
Jan HAMÁČEK, předseda zahraničního výboru sněmovny /ČSSD/
-------------------Ta debata, kterou jsme vedli, byla velmi otevřená.
Olga MÁLKOVÁ, redaktorka
-------------------Šéf zahraničního výboru sněmovny ale vzápětí přiznává:
Jan HAMÁČEK, předseda zahraničního výboru sněmovny /ČSSD/
-------------------Přece jenom ta stanoviska našich zemí jsou hodně vzdálená.

Olga MÁLKOVÁ, redaktorka
-------------------Česko Íránu vyčítá hlavně jaderný zbrojní program a porušování lidských práv. Spolu s Evropskou unií ho kritizuje za
podporu terorismu nebo popírání holocaustu a výzvy ke zničení Izraele. Po pracovním obědě ve sněmovně zamířila
íránská delegace do Černínského paláce, kde ji čekalo přijetí u šéfa české diplomacie. Karel Schwarzenberg zopakova
Íráncům, co se Česku na íránské politice nelíbí. Kritizoval například vysoký počet poprav. Ministr s poslanci íránského
parlamentu ale jednal i o obnovení postu českého velvyslance v Teheránu a naopak.
Karel SCHWARZENBERG, ministr zahraničních věcí
-------------------Budeme mít jako všechny ostatní země Evropské unie normální diplomatické vztahy, což je taky vzhledem k našemu
předsednictví velice žádoucí.
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Olga MÁLKOVÁ, redaktorka
-------------------Tradičně chladné diplomatické vztahy obou zemí zkomplikovalo vysílání Svobodné Evropy do Íránu. Teherán na Česko
dokonce uvalil neoficiální embargo. Prolomit se ho v minulosti pokusili sociálnědemokratičtí premiéři Miloš Zeman a
Jiří Paroubek. Pod mezinárodním tlakem ale museli vstřícné kroky zmírnit.
Klíč| Schwarzenberg Karel; Hamáček Jan; Hrbata Michael; Paroubek Jiří; ČSSD sněmovna; ODS sněmovna; PSP
Zeman Miloš

Téma:

Politická strana - ČSSD
kód: cssd

Rubrika/Pořad:

22:00 Zprávy

Médium:

ČT 24

Strana/Zpráva:

07

Pořízeno:

17.10.2007

Autor:
Vytvořeno:

16.10.2007

Velikost článku:
Prodejní náklad:
Čtenost:

Hodnocení:
Pozitivní
Spíše pozitivní
Neutrální
Spíše negativní
Negativní

Možnost vyřazení:
vyřadit
Kdo může číst tento dokument:

Poznámka:

[ADMINS]
[CTENARI]
všíchni

Anotace:

Stav:

požadavek na překlad

Skupina:

přeloženo

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz

vlastní akce
označeno
vyřazeno

