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Wolna Partia Demokratyczna (FDP)
w Parlamencie Europejskim
Przedstawiciele niemieckiej Wolnej Partii Demokratycznej (FDP), optuj¹c za integracj¹ europejsk¹, wskazuj¹ na znaczenie Parlamentu Europejskiego. Libera³owie, z ró¿nym rezultatem, uczestniczyli we wszystkich kampaniach wyborczych do Parlamentu
Europejskiego, które po 1979 roku odbywa³y siê w odstêpach piêcioletnich: w 1984,
1989, 1994, 1999 i w 2004 roku.
Na kongresie w Brukseli w 1979 roku FDP wraz z innymi partiami liberalnymi
przyjê³a program wyborczy do Parlamentu Europejskiego, który zosta³ ujêty w czterech
blokach tematycznych: demokratyczna Europa, liberalne spo³eczeñstwo, liberalna gospodarka oraz w bloku Europa i œwiat. Niemieccy libera³owie wprowadzili w pierwszych wyborach bezpoœrednich do Parlamentu Europejskiego czterech przedstawicieli, zdobywaj¹c
6% poparcia wœród obywateli Niemiec, którzy uczestniczyli w wyborach. Europos³em,
obok Mechthilda von Alemanna z Düsseldorfu, Heinricha Jürgensa z Dolnej Saksonii, Ulricha Irmera – prawnika z Monachium zosta³ Martin Bangemann – w latach 1884–1988
minister gospodarki RFN, a od 1989 do 1999 roku komisarz Komisji Europejskiej1.
Sformu³owany dla potrzeb wyborów w 1984 roku program wyborczy partii zawiera³ dziesiêæ tez na rzecz zjednoczenia Europy. Optowano w nich za tworzeniem Europy
przyjaznej obywatelom, za dba³oœci¹ o œrodowisko naturalne, umacnianiem gospodarki
rynkowej, zwalczaniem bezrobocia, wspieraniem konkurencyjnoœci oraz dzia³alnoœci
ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Apelowano o inwestowanie w badania i rozwój nowych technologii, podnoszenie skutecznoœci dzia³añ WE poprzez wspóln¹ politykê zagraniczn¹ i bezpieczeñstwa, przezwyciê¿anie podzia³u Niemiec poprzez integracjê
europejsk¹. Apelowano o ochronê zró¿nicowania kulturalnego Europy, dba³oœæ o politykê rozwojow¹, w koñcu o zaawansowan¹ polityczn¹ integracjê pañstw cz³onkowskich.
Libera³owie zaznaczali, ¿e ich celem jest powstanie Unii Europejskiej i powo³ywali siê
na propozycjê Genscher-Colombo jako „krok milowy” w kierunku integracji. Oœwiadczali, ¿e istnieje poczucie wspólnoty miêdzy europejskimi partiami liberalnymi. Na FDP
zag³osowa³o 4,8% Niemców. Poniewa¿ poparcie dla libera³ów nie przekroczy³o 5% progu wyborczego, ¿aden kandydat FDP nie zosta³ pos³em w Parlamencie Europejskim2.
1
Bundesvertreterversammlung, Aachen, 3.02.1979, Archiv des Liberalismus (ADL), Bestand
FDP-Bundesparteitag, A1-691; Wahlprogramm zur Europawahl 1979 der Europäischen Liberalen
Demokraten „Programm für Europa” (Beschlossen auf dem ELD-Kongress in Brüssel am
18–19.11.1977), ADL, Druckschriftenbestand, Signatur D1-202; FDP fordert europäisches Bürgerrech, http://www.zeit.de/1979/07/FDP-fordert-europaeisches-Buergerrecht, z. dnia 5.01.2009.
2
Wahlaufruf zur Europawahl 1984 der Freien Demokratischen Partei „Zehn Thesen zur Europäischen Einigung” (Beschlossen auf dem Bundesparteitag in Münster am 3.06.1984), „Neue Bonner Depeche” 1984, nr 7 (Beilage „Liberale Dokumente”).

356

Aleksandra Kruk

RIE 3’09

W 1989 roku libera³owie propagowali has³o „op³aca siê liberalna Europa”3 i tradycyjnie g³osili, ¿e „recept¹ na sukces dla Europy” s¹ konkurencyjnoœæ i gospodarka rynkowa.
Twierdzili, ¿e obywatele opowiadaj¹c siê za FDP protestuj¹ przeciwko radykalizmowi,
okreœlaj¹ siê za stabilnoœci¹ demokracji, wyrównaniem szans, zaufaniem oraz wzmocnieniem politycznego œrodka. Kampania wyborcza w 1989 roku spowodowa³a, ¿e FDP
zdobywaj¹c 5,6% poparcia wprowadzi³a do Parlamentu Europejskiego czterech przedstawicieli. Czarnym koniem tych wyborów by³ Rüdiger von Wechmar – w latach szeœædziesi¹tych korespondent niemieckiej telewizji w Europie Wschodniej, nastêpnie
rzecznik Willy Brandta. W kolejnej dekadzie polityk ten zosta³ ambasadorem RFN
w ONZ. R. von Wechmar by³ od 1984 do 1989 roku ambasadorem RFN w Londynie.
Zyska³ sobie autorytet i szacunek miêdzy innymi za sposób, w który ³agodzi³ napiêcia
miêdzy Margaret Thatcher i Helmutem Kohlem. Swoim autorytetem pomóg³ libera³om
przezwyciê¿yæ z³¹ passê w wyborach do Parlamentu Europejskiego4.
W 1994 roku libera³owie w wyborach do Parlamentu Europejskiego reprezentowali
pogl¹d, ¿e interesy Niemiec nigdzie nie mog¹ byæ lepiej uwzglêdnione, ni¿ w europejskiej wspólnocie pokoju, stabilnoœci i dobrobytu. Twierdzili, ¿e „dla integracji europejskiej nie ma alternatywy”. W kampanii wyborczej politycy z FDP tradycyjnie podnosili
kwestiê walki z bezrobociem oraz optowali za wolnym rynkiem oraz uni¹ gospodarczo-walutow¹. RFN mia³a zostaæ „urzêdnikiem i partnerem wschodnich s¹siadów”,
a tym samym przeciwstawiaæ siê forsowaniu budowania „europejskiej twierdzy”5.
Wybory z 1994 i 1999 roku pokaza³y, ¿e FDP ponosi pora¿kê w tych wyborach,
w których nie rozwa¿a siê obecnoœci partii jako partnera w koalicji. Z sonda¿y Fundacji
Konrada Adenauera oraz Grupy Badawczej Wybory (Forschungsgruppe Wahlen)
wynika³o, ¿e z³e wyniki wyborcze libera³ów nie by³y zwi¹zane z zaproponowan¹ wyborcom wizj¹ polityki europejskiej6. 4,1% g³osów poparcia okaza³o siê niewystarczaj¹cym wynikiem, by wprowadziæ niemieckich libera³ów do Parlamentu Europejskiego,
za co zosta³ zganiony przewodnicz¹cy partii, Klaus Kinkel. W gazecie „Berliner Zeitung” okreœlono polityka wielkim przegranym wyborów europejskich. Sam libera³
uzna³: „FDP uczyni³ b³¹d w walce wyborczej” i obieca³, ¿e w przysz³oœci „dobitniej poka¿e, ¿e FDP to nie jest ¿aden brelok (wisiorek) Unii. Nie tylko ekonomia powinna staæ

3

Leitsätze zur Europawahl 1989 der Freien Demokratischen Partei (Beschlossen vom Bundeshauptausschuss in Saarbrücken am 25.02.1989), ADL, Druckschriftbestand, Signatur D1-3366.
4
T. Binder, Inhalte der Europawahlprogramme deutscher Parteien 1979–1999, http://www.bundestag.de/cgibin/druck.pl?N=parlament z dnia 5.01.2009; Bundesvertreterversammlung der F.D.P.,
Leverkusen, 21.01.1984, ADL, FDP-Bundespartei, 6988; 3. Bundesvertreterversammlung der F.D.P.
9.10.1988, Wiesbaden, ADL, Bestand FDP-Bundespartei, 12609; Wahlaufruf zur Europawahl 1989
der Freien Demokratischen Partei („Am 18. Juni entscheiden Sie, ob sich Europa lohnt”), Köln,
27.05–28.05.1989, ADL, Flugblattsammlung, Signatur E1-753; Rüdiger Freiherr von Wechmar,
http;//www.timesonline.co.uk/tol/comment/obituaries/article2725327.ece, z dnia 5.01.2009.
5
Leitsätze zur Europawahl 1994 der Freien Demokratischen Partei „Für ein europäisches Deutschland” (Beschlossen auf der Bundesvertreterversammlung in Hannover am 22.01.194), ADL,
Druckschriftenbestand, Signatur D1-3014.
6
J. Döhner, Die Europawahlen 1994 und 1999 in Deutschland Eine Studie über die meinungsbildende Kraft der Printmedien und deren Einfluss auf das Wählerverhalten, Stuttgart 2005; 4. Bundesvertreterversammlung der F.D.P., Hannover, 22.01.1994, ADL, Bestand FDP-Bundespartei, 20327.
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na przednim planie, jednak te¿ ekologia i prawa obywatelskie” – argumentowa³ lider
FDP7.
Priorytetami FDP podczas kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego
w 1999 roku by³o stabilne euro; rozszerzenie Unii Europejskiej; korzystny dla RFN
i przejrzysty system finansowy; reforma polityki strukturalnej; szerzenie demokracji;
ochrona bezpieczeñstwa i praw obywatelskich; dostrzeganie szansy w globalizacji; odpowiedzialnoœæ za globaln¹ ochronê œrodowiska; wspólna odpowiedzialnoœæ za pokój
i wolnoœæ. O klêsce FDP w 1999 roku, wed³ug Fundacji Konrada Adenauera zdecydowa³y problemy z aktywizacj¹ wyborców na poziomie federacji i landów oraz brak wyrazistej wizji polityki europejskiej. Ponadto a¿ 76% zwolenników FDP nie docenia³o
wagi wyborów do Parlamentu Europejskiego8.
W 2004 roku libera³owie prezentowali siê jako zwolennicy rozszerzenia Unii Europejskiej. Silvana Koch-Mehrin, liderka FDP, nazywa³a proces rozszerzenia „szans¹ i zadaniem”.
FDP wyra¿a³a poparcie dla traktatu konstytucyjnego, domagaj¹c siê przeprowadzenia w RFN
referendum w sprawie jego ratyfikacji. Zwolennicy partii liberalnej opowiadali siê za „Europ¹
obywateli, Europ¹ rynku i Europ¹ stabilnoœci”. Akcentowali potrzebê walki z biurokracj¹.
Polityka zagraniczna Unii Europejskiej mia³a byæ budowana w oparciu o prawa cz³owieka,
demokracjê, praworz¹dnoœæ oraz socjaln¹ gospodarkê rynkow¹. Unia Europejska, zgodnie
z za³o¿eniami partii, powinna mieæ swojego przedstawiciela w Radzie Bezpieczeñstwa ONZ.
W celu strze¿enia bezpieczeñstwa libera³owie wyra¿ali poparcie dla walki z terroryzmem
i przestêpstwami kryminalnymi. W Unii Europejskiej powinno byæ, jak g³osili, stabilne euro,
a kryteria z Maastricht – winny byæ przestrzegane9.
Kampania wyborcza z 2004 roku przynios³a libera³om sukces. FDP wprowadzi³a do
Parlamentu Europejskiego 7 reprezentantów, gdy¿ partia osi¹gnê³a w wyborach 6,1%
poparcia. Europos³ami zostali Silvana Koch-Mehrin, Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer, Alexander Graf Lambsdorff, Wolf Klinz, Willem Shuth10.
Czo³owa pozycja przypad³a Silvanie Koch Mehrin, która nazywana jest „twarz¹
Europy FDP”11, „Joann¹ d’Arc FDP” albo „Power-Frau FDP”12. Thorsten Knupf
7
https://www.berlinonline.de/berliner-beitung/archiv/.bin/dump.fcgi/1994/0614/tagesthemen/0006/index.html, 5.01.2009.
8
Leitsätze der F.D.P. zur Europawahl 1999 (Beschlossen vom Europatag in Frankfurt am Main
am 23.01.1999), ADL, Druckschriftenbestand, Signatur D2-2716; Niederschrift über die Vertreterversammlung zur Aufstellung der Bewerber und Ersatzbewerber für die gemeinsame Liste, ADL, Bestand FDP-Bundespartei, 25864; J. Döhner, op. cit.
9
S. Koch-Mehrin, Für ein freies und faires Europa (Die FDP zur Europawahl), http://www.das-parlament.de/2004/21-22/thema/027.html, z dnia 5.01.2009; K. Chudy, W. Lach, Stanowisko niemieckich partii politycznych wobec integracji europejskiej i rozszerzenia, „Biuletyn PISM” 2002, nr 57;
FDP-Programm zur Europawahl, http:www.handelsblatt.com/archiv/fdp-programm-zur-europawahl, 736364, z dnia 9.05.2009.
10
Union bündelt die Proteste. Analyse der Europa-Wahl, „Das Parlament. Aus Politik und Zeitgeschichte”, 21.06.2004; Die Zukunft heißt Europa. Wir heißen sie willkommen. Die FDP-Gruppe im
Europäischen Parlament, http://europaportal.org.liberale.de/sitefiles/downloads/931/FDP_EU_Folder_281204.pdf.
11
Kurzporträts: Die Spitzenkandidaten zur EU-Wahl, http://www.focus.de/politik/deutschland/wahlen-kurzportraets-die-spitzenkandidaten-zur-eu-wahl_aid_406016.html, z dnia 7.06.2009.
12
FDP-Europawahlkampf. Aus Prinzip: Silvana, http://www.sueddeutsche.de/politik/367/462979/text,
5.06.2009.
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stwierdzi³, ¿e Silvana Koch-Mehrin „kreuje siê jako m¹dra Powerfrau, jednoczeœnie
odnosz¹ca sukcesy w pracy i jako matka”13. Urodzona w Wuppertalu, studiowa³a ekonomiê i historiê. W 1998 roku obroni³a doktorat na temat „historyczna unia walutowa”.
Wspó³za³o¿y³a firmê doradcz¹ i do lipca 2004 roku by³a jej prezesem. W 1999 roku
przewodniczy³a grupie zagranicznej Wolnej Partii Demokratycznej „Europa”, by³a
cz³onkini¹ zarz¹du i prezydium FDP. Wypowiada siê: „nawet jeœli w Brukseli muzykê
siê komponuje, graæ trzeba j¹ w Niemczech”14. Nale¿y do Europejskiej Partii Liberalnych Demokratów i Reformatorów (ELDR). Jest dzia³aczk¹ „Young Global Leaders”,
Œwiatowego Forum Ekonomicznego, ambasadork¹ Wiosek Dzieciêcych SOS Niemcy.
W 2000 roku niemieckie czasopismo „Freundin” przyzna³o jej tytu³ „Kobieta Roku”.
Po tym, jak bêd¹c w ci¹¿y pozwoli³a sfotografowaæ swój brzuch i umieœciæ swoje zdjêcie
na stronie tygodnika „Stern”, sta³a siê „ulubieñcem prasy bulwarowej”15. W 2004 roku
zdoby³a nagrodê w dziedzinie polityki „M³ody Polityk Roku”. W minionym okresie legislacyjnym by³a wiceprzewodnicz¹c¹ Grupy ELDR oraz przewodnicz¹ca FDP w Parlamencie Europejskim, gdzie pracowa³a w komisji bud¿etowej16.
Alexander Alvaro w 2004 roku zda³ pañstwowy egzamin prawniczy pierwszego
stopnia. W zawodzie bankowca pracowa³ od 1997 roku. W 2003 roku zosta³ cz³onkiem
federalnego zarz¹du FDP. Dzia³a³ w komisji wolnoœci obywatelskich, sprawiedliwoœci
i spraw wewnêtrznych, w delegacji do spraw stosunków z Indiami oraz w delegacji do
spraw stosunków z Palestyñsk¹ Rad¹ Legislacyjn¹. Sprawowa³ zastêpstwo w komisji
petycji oraz w komisji przemys³u, badañ naukowych i energii. Obszarem dzia³añ
A. Alvaro w Parlamencie Europejskim by³y: sieci i us³ugi, ³¹cznoœæ elektroniczna,
przetwarzanie danych osobowych i ochrona prywatnoœci w sektorze ³¹cznoœci elektronicznej, ochrona konsumentów, kontrola i nabywanie broni. Polityk zainicjowa³ kampaniê dotycz¹c¹ zwalczania terroryzmu, twierdz¹c, ¿e bez ¿ycia w bezpieczeñstwie nie
mo¿na przestrzegaæ fundamentalnych praw cz³owieka17.
Jorgo Chatzimarkakis w 1993 roku zosta³ magistrem nauk politycznych, a tytu³
doktora nauk politycznych zdoby³ w 2000 roku. W latach 1993–1996 by³ referentem
naukowym przy Bundestagu, natomiast w latach (1996–1998) cz³onkiem komisji planowania ministerstwa spraw zagranicznych. Od 1999 do 2004 roku zajmowa³ siê doradzaniem przedsiêbiorstwom, w „polit data concept” (1999–2004) oraz w „Perl
Academy” (2002–2004). J. Chatzimarkakis by³ od 1995 roku cz³onkiem federalnego
zarz¹du FDP, od 2002 roku sekretarzem generalnym FDP w okrêgu Saary. W 1995 roku

13
T. Knuf, Kühl kalkulierte Inszenierung. Silvana Koch-Mehrin kandidiert für die FDP, „Berliner Zeitung”, https://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/2009/0528/politik/0055/index.html, z dnia 15.06.2009.
14
S. Koch-Mehrin, Unia Europejska osi¹gnê³a ju¿ wiele. Dla Niemiec i wspólnej Europy,
http://www.fdp-fuer-europa.de/files/14211/Kurzwahlprogramm_Polnisch.pdf, z dnia 10.06.2009.
15
Ibidem.
16
Rechenschaftsbericht. Bilanz und Ausblick der FDP im Europäischen Parlament. Legislaturperiode 2004–2009, Brüssel–Straßburg 2008, s. 11–21; „Informationen der FDP Gruppe im Europäischen Parlament. Journal au. Halbzeitbericht”, „Elde Beilage” 2006, nr 4, s. 1–16; S. Weiland,
Westerwelles schöne Hoffnung, http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,295284,00.html,
z dnia 5.01.2009; Silvana Koch-Mehrin, „Der Spiegel” 2008, nr 43, 20.10.2008.
17
Rechenschaftsbericht..., op. cit., s. 71–81.
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zosta³ cz³onkiem rady grupy politycznej ELDR. Ponadto jest cz³onkiem-za³o¿ycielem
stowarzyszenia Deutsch-Hellenische Wirtschaftsvereinigung (Niemiecko-Hellenistyczne Stowarzyszenie Gospodarcze – DHW) oraz cz³onkiem Liberalnego Stowarzyszenia
Turecko-Niemieckiego (Liberale Türkisch-Deutsche Vereinigung – LTD). W Parlamencie Europejskim pracowa³ w komisji przemys³u, badañ naukowych i energii oraz
w komisji kontroli bud¿etowej. Jest reprezentantem delegacji do spraw stosunków
z Chiñsk¹ Republik¹ Ludow¹. Powierzono mu funkcjê zastêpcy w komisji rolnictwa
i rozwoju wsi oraz w komisji gospodarczej i monetarnej. Zasiada³ w delegacji do spraw
stosunków z Iranem oraz w delegacji do spraw stosunków z pañstwami Europy
Po³udniowo-Wschodniej. Zainicjowa³ European Life Science Circle – forum dyskusyjne w Parlamencie Europejskim dotycz¹ce zdrowia, dzia³ania na rzecz podnoszenia
konkurencyjnoœci w UE. Jorgo Chatzimarkakis do swoich sukcesów zalicza powstanie
Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii. By³ sprawozdawc¹ w sprawach dotycz¹cych innowacji. Wspólnie z W³ochem G. Susta propagowa³ maj¹cy na celu ochronê
konsumentów projekt „Made in for transparency”. W 2007 roku wydawany w Brukseli
„Parlament Magazine” nada³ Jorgo Chatzimarkakisowi tytu³ europos³a roku w kategorii „Badania i Technologie”18.
Holger Krahmer by³ jedynym pos³em-libera³em w Parlamencie Europejskim, który
pochodzi³ z Niemiec Wschodnich. Z zawodu jest mechanikiem w zakresie konserwacji
maszyn. Pracowa³ jako specjalista bankowiec w Commerzbank w Lipsku (1990–1996)
oraz w Towarzystwie Bankowym Berlin AG (1996–2000). Od 2001 r. ma w³asne
przedsiêbiorstwo. Od 1997 roku jest wiceprzewodnicz¹cym FDP w Lipsku. H. Krahmer to cz³onek rady Europejskiej Partii Liberalnych Demokratów i Reformatorów
(ELDR), cz³onek zarz¹du organizacji AIDS-Hilfe w Lipsku, przewodnicz¹cy rady nadzorczej firmy „GANOS Kaffee-Kontor & Rösterei AG” w Lipsku. Jego dzia³ania
w Parlamencie Europejskim wi¹za³y siê z takim kwestiami, jak: prawa pacjentów, pakt
klimatyczny, pojazdy silnikowe i silniki, REACH (rejestrowanie, ocena i zatwierdzanie produktów chemicznych). O swojej pracy mówi³ „mój punkt ciê¿koœci to pragmatyczna, wolna ideologicznie ochrona œrodowiska”19.
Alexander Graf Lambsdorff studiowa³ historiê. Zdobywszy stypendium Fulbrighta
uczy³ siê w latach 1991–1993 na Uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie. W 1993
roku otrzyma³ dyplom z dziedziny spraw zagranicznych. W 1994 roku by³ sta¿yst¹
w Komisji Europejskiej, a nastêpnie pracowa³ dla Biura Republik Ba³tyckich Fundacji
Friedricha Naumanna w Talinie. W latach 1995–1997 odby³ szkolenie dyplomatyczne
w niemieckim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, potem pracowa³ w kadrze planowania politycznego (1997–2000). By³ attaché prasowym ambasady Niemiec w Waszyngtonie (2000–2003), pracowa³ dla departamentu politycznego wydzia³ ds. Rosji
(2003–2004). A. Graf Lambsdorff jest cz³onkiem boñskiego komitetu wykonawczego
FDP, cz³onkiem komitetu wykonawczego landu Nadrenia Pó³nocna-Westfalia oraz federalnego komitetu zwi¹zkowego. Ponadto jest reprezentantem Rady i Kongresu
ELDR, cz³onkiem Europa Union oraz cz³onkiem-za³o¿ycielem niemieckiej Inicjatywy
Atlantyckiej oraz Fundacji Niemcy–Turcja. W Parlamencie Europejskim zosta³ wice18
19

Rechenschaftsbericht..., op. cit., s. 25–45, www.lambsdorffdirekt.de, z dnia 6.01.2009.
Rechenschaftsbericht..., op. cit., s. 83–93.
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przewodnicz¹cym komisji rynku wewnêtrznego i ochrony konsumentów, gdzie zajmowa³ siê dyrektyw¹ dotycz¹c¹ uznania kwalifikacji, kwestiami chemikaliów, prawa
autorskiego, ochron¹ prawn¹ wzorców i modeli, ochron¹ konsumentów. By³ ponadto
cz³onkiem podkomisji bezpieczeñstwa i obrony, delegacji do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi oraz delegacji ds. stosunków z Japoni¹. Pe³ni³ funkcjê zastêpcy
w komisji spraw zagranicznych. Uczestniczy³ w misjach obserwuj¹cych wybory, np.
w 2006 roku w Bangladeszu. Przygotowywa³ program kampanii wyborczej libera³ów
do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku20.
Doktor Wolf Klinz to dyplomowany specjalista ds. handlu (1963) i doktor nauk ekonomicznych (1965) w Wy¿szej Szkole Handlu Miêdzynarodowego w Wiedniu. Studiowa³ w Pary¿u, Wiedniu, Madrycie i Berlinie. W latach 1990–1994 by³ cz³onkiem
zarz¹du Niemieckiego Urzêdu Powierniczego w Berlinie. Ponadto zasiada³ w zarz¹dach
firm z bran¿y budowy maszyn, automatyzacji i techniki mierniczej. Dr W. Klinz zasiada³ od 1982 roku w wielu radach nadzorczych: Wy¿szej Szko³y Muzycznej i Sztuk
Plastycznych we Frankfurcie nad Menem, zgromadzenia ogólnego Izby Przemys³owo-Handlowej we Frankfurcie nad Menem, Komitetu ds. Przemys³u i Badañ Naukowych Zrzeszenia Niemieckich Izb Przemys³owo-Handlowych. Zosta³ obdarzony
medalem Johanna Wolfganga Goethego przez Uniwersytet we Frankfurcie nad Menem. Posiada odznaczenie honorowe Izby Przemys³owo-Handlowej we Frankfurcie
nad Menem oraz Wielk¹ Srebrn¹ Odznakê Honorow¹ za zas³ugi dla Republiki Austrii.
W Parlamencie Europejskim pracowa³ w komisji gospodarczej i monetarnej. Sprawowa³
zastêpstwo w komisji rynku wewnêtrznego i ochrony konsumentów. Dzia³a³ w delegacji
do spraw stosunków ze Szwajcari¹, Islandi¹ i Norwegi¹, we wspólnej komisji parlamentarnej Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w delegacji do spraw stosunków
z Australi¹ i Now¹ Zelandi¹, w delegacji wspólnej komisji parlamentarnej UE–Meksyk
oraz w delegacji Europejsko-Latynoamerykañskiego Zgromadzenia Parlamentarnego.
Na stronach „Frankfurter Allgemeine Zeitung” podkreœlono znaczenie prac tego parlamentarzysty okreœlaj¹c go „zaufanym ekonomist¹ i przekonanym politykiem porz¹dku”21.
Willem Shuth w latach 1975–1976 odby³ s³u¿bê wojskow¹ w Holandii. W latach
1977–1979 by³ pracownikiem biurowym w holenderskim ministerstwie obrony, a nastêpnie urzêdnikiem administracji holenderskiego ministerstwa obrony w koszarach
wojskowych Seedorf w Niemczech (1979–2004). W 1996 roku wst¹pi³ do Wolnej Partii Demokratycznej. Od 1998 roku jest wiceprzewodnicz¹cym FDP w regionie Elbe-Weserod. W. Shuth to cz³onek Federalnej Komisji ds. Polityki Miêdzynarodowej
(od 2001) cz³onek Zarz¹du Krajowego FDP w Dolnej Saksonii (od 2002); cz³onek
Rady Europejskich Libera³ów (ELDR) (od 2003). Nale¿y do Niemieckiego Stowarzyszenia na rzecz Ochrony Przyrody. W Parlamencie Europejskim pracowa³ w komisji
ochrony œrodowiska naturalnego, zdrowia publicznego i bezpieczeñstwa ¿ywnoœci,
w tymczasowej komisji do spraw zmian klimatycznych, w delegacji do spraw stosunków ze Zgromadzeniem Parlamentarnym NATO oraz w delegacji do spraw stosunków
20

Rechenschaftsbericht…, op. cit., s. 23–33; M. Kretz-Mangold, Programmhinweise, weitere
Themen und Fotos, http://www.wdr.de/themen/politik/europaeische_union/wahl_2009/lambsdorff.jhtml, z dnia 16.06.2009.
21
Rechenschaftsbericht…, op. cit., s. 47–57.
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z pañstwami Ameryki Œrodkowej. By³ zastêpc¹ w komisji bud¿etowej, w delegacji do
komisji wspó³pracy parlamentarnej UE–Armenia, UE–Azerbejd¿an i UE–Gruzja,
w delegacji do komisji wspó³pracy parlamentarnej UE–Rosja oraz w Delegacji do Europejsko-Latynoamerykañskiego Zgromadzenia Parlamentarnego22.
W okresie legislacyjnym 2004–2009 europos³owie z ramienia FDP podkreœlali, ¿e
reprezentuj¹ partiê europejsk¹. Twierdzili, ¿e pog³êbienie jest wa¿niejsze od rozszerzenia. Akcentowali znaczenie konstytucji europejskiej i popierali dyskusjê nad treœci¹
konstytucji europejskiej w Niemczech. Szukali sposobu wyjœcia z kryzysu, jaki przynios³o nieprzyjêcie konstytucji przez Francjê i Holandiê. Te propozycje powinny byæ
przedstawione do koñca 2008 roku. FDP proponowa³a podzielenie tekstu na dwie czêœci, z których pierwsza bêdzie krótka i zrozumia³a dla obywateli. Druga czêœæ, zdaniem
libera³ów, powinna zawieraæ regulacje techniczne. Proponowali przeprowadzenie referendum w sprawie krótkiego tekstu jeszcze przed wyborami w 2009 roku. Zaznaczali,
¿e dla FDP nie jest istotne okreœlenie konstytucja, ale wewnêtrzne treœci dokumentu.
Akceptowali inne okreœlenie dla tekstu ni¿ konstytucja. Zwracali uwagê, ¿e zadaniem
rz¹du jest przekonywanie obywateli o korzyœciach p³yn¹cych ze zjednoczenia Europy.
A. Graf Lambsdorff w sprawie konstytucji europejskiej proponowa³ wdro¿enie piêciu
kroków na rzecz przysz³oœci Europy. Po pierwsze, jego zdaniem, Europa potrzebuje
chwili refleksji wobec braku ratyfikacji konstytucji europejskiej. PóŸniej nale¿y przeprowadziæ debatê o przysz³oœci Europy – nie tylko wœród polityków, ale te¿ wœród
zwyk³ych obywateli. Po trzecie nie mo¿e byæ rozszerzenia bez pog³êbienia, a bez traktatu konstytucyjnego UE nie mo¿e byæ gotowa na przyjmowanie nowych pañstw
cz³onkowskich. Czwarty poziom to „osi¹gniêcie zamierzonego celu i wiarygodnoœæ”,
aby Europejczycy wiedzieli, dok¹d zmierzaj¹, czemu s³u¿y podejmowany przez nich
wysi³ek. Po pi¹te wa¿ne jest by odkryæ, w jaki sposób konstytucja europejska ma
s³u¿yæ obywatelom UE. Po 2004 roku bez wczeœniejszego przyjêcia konstytucji europejskiej powinna rz¹dziæ zasada pog³êbienie przed rozszerzeniem23. Alexander Graf
Lambsdorff zwraca³ uwagê, ¿e Europa ró¿nych prêdkoœci mo¿e byæ alternatyw¹ dla osi
francusko-niemieckiej jako dominuj¹cej w Europie. Silvana Koch-Mehrin opowiedzia³a siê za Europ¹ dwóch prêdkoœci i podkreœli³a, ¿e w Unii Europejskiej ukszta³towa³a siê sytuacja integracji wed³ug „ró¿nych prêdkoœci”. Uzasadnia³a „s¹ pañstwa,
które nie chc¹ euro. S¹ pañstwa, które […] nie ratyfikowa³y porozumienia Schengen.
S¹ pañstwa, które ¿¹daj¹ dla siebie wiele wyj¹tków, w obszarze sprawiedliwoœci i wewnêtrznego prawodawstwa24. Libera³owie podkreœlaj¹, ¿e potrzebne s¹ realistyczne alternatywy wobec pe³nego cz³onkostwa w UE. Rozszerzenie o Bu³gariê i Rumuniê to
osi¹gniecie traktatowo przewidzianych rozmiarów. Nale¿y zastanowiæ siê nad dalszym
rozwijaniem europejskiej polityki s¹siedztwa oraz pog³êbion¹ wspó³prac¹ w wybranych obszarach25.

22

Op. cit., s. 59–69.
A. Graf Lambsdorff, Wider eine (ver) fassungslose EU – Fünf Schritte für die Zukunft Europas,
http://lambsdorffdirekt.de/pdf/T_liberal_Verfassung_050722.pdf, 5.01.2009.
24
S. Koch-Mehrin, Ein Europa der zwei Geschwindigkeiten gibt es bereits, http://www.dradio.de/dlf/sendungen/interview_dlf/804732, 5.01.2009.
25
A. Graf Lambsdorff, Kerneuropa: Ansporn statt Ausgrenzung, www.lamsdorffdirect.de, 5.01.2009.
23
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Szczególna aktywnoœæ euro libera³ów z FDP by³a spowodowana sprawowaniem
przez RFN prezydencji w 2007 roku. Katalog ¿¹dañ FDP w zwi¹zku z niemieck¹ prezydencj¹ w 2007 roku zawiera³ nastêpuj¹ce postulaty: zmierzanie do silnej UE, walkê
z tendencjami w kierunku denacjonalizacji, z protekcjonizmem. Wskazywano na potrzebê poprawy wyników gospodarczych i zwalczania bezrobocia. Europos³owie wypowiadali siê, ¿e konieczne jest zaufanie obywateli do polityki. Podnoszone przez
europarlamentarzystów wa¿ne obszary dzia³añ to farmaceutyka i zbrojenia, polityka
energetyczna, walka z biurokracj¹, badania, kszta³cenie i rozwój, ochrona œrodowiska,
bud¿et26. Libera³owie wyra¿ali zadowolenie z powodu przyjêcia porozumienia berliñskiego27.
Przejawami aktywnoœci libera³ów w Parlamencie Europejskim by³y prowadzone
przez nich po 2004 roku kampanie (kampania „powiedz nie”, kampania dotycz¹ca
praw pacjentów, kampania na rzecz transparencji, kampania poœwiêcona wolnoœci
i bezpieczeñstwu, kampania one seat, czy w koñcu propagowana przez Holgera Krahmera kampania dotycz¹ca zmian klimatycznych).
Pocz¹tki kampanii „powiedz nie” dostrzec mo¿na w zainicjowaniu przez ELDE
w 2007 roku konferencji zatytu³owanej „Stop seksualnej turystyce dzieciêcej i seksualnemu wykorzystywaniu dzieci”. Uczestnikami byli przedstawiciele przemys³u turystycznego i organizacji pozarz¹dowych (Terre des Hommes, Ecpat International, Plan
International and Save the Children). 27 czerwca 2008 roku rozpoczêto kampaniê
przeciwko porywaniu ludzi i przemocy wobec dzieci. Zwolennikami kampanii s¹ obok
przewodnicz¹cego ALDE Grahama Watsona, Silvana Koch-Mehrin, Jorgo Chatzimarkakis (Germany). Znakiem rozpoznawczym kampanii jest internetowa strona SayNo.
W dniach 20–23 czerwca 2008 delegacja parlamentarzystów przebywa³a w Tajlandii
i Kambod¿y. Przewodnicz¹cy komisji Jules Maaten podsumowa³ „sytuacja jest alarmuj¹ca”.
Kampania one seat ma na celu wyra¿enie protestu przeciwko istnieniu trzech siedzib Parlamentu Europejskiego. Akcja ta zosta³a wyró¿niona przez European Agenda
Awards – jury sk³adaj¹ce siê z 20 osób (przedstawiciele zwi¹zków, firm, przedstawiciele pañstw, mediów, think thanks) – jako kampania roku. Alexander Alvaro, przewodniczy³ tej kampanii i podkreœli³, ¿e pomog³a ona w kilka tygodni zebraæ ponad 1 milion
poparcia na rzecz reformy parlamentu, której celem jest zaprzestanie „cyrku wêdrowania” przez europarlamentarzystów. „Wed³ug prawa europejskiego europos³owie s¹ zobowi¹zani 12 razy w roku obradowaæ w Strasburgu, w pozosta³ym czasie budynki
Parlamentu Europejskiego w Strasburgu stoj¹ puste”, t³umaczy³ A. Alvaro. Propozycj¹
wykorzystania budynków Parlamentu Europejskiego w Strasburgu by³o utworzenie
tam Europejskiego Instytutu Technologii. Rozwi¹zanie to wspiera³ m.in. doktor Jorgo
Chatzimarkakis28.
26

Forderungskatalog der FDP im EP an die deutsche Ratspräsidentschaft, http://www.fdp-in-europa.de/sitefiles/downloads/931/Forderungskatalog-FDP.pdf; Programm des deutschen Ratsvorsitzes, www.koch-mehrin.de/media/5051fd41.pdf, 5.01.2009.
27
„Berliner Erklärung”, www.koch-mehrin.de/media/420ca044.pdf, 5.01.2009.
28
Dr. J. Chatzimarkakis, Position paper on the future oft he seat oft he European Parliament.
A new spirit for Europe-the European Institute of Technology (EIT) in Strasburg, http:// www.oneseat.eu, Ihre Stimme, z dnia 7.01.2009.
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Natomiast Alexander Graf Lambsdorff optowa³ na rzecz dyrektywy us³ugowej. Argumentowa³, ¿e liberalizacja rynku us³ug przynosi wzrost konkurencyjnoœci i pomaga
walczyæ z biurokracj¹. Popiera³ zasadê kraju pochodzenia – tzn. ten kto wykonuje
us³ugê musi w pañstwie cz³onkowskim przestrzegaæ zasad, które panuj¹ tam, gdzie firma ma swoj¹ siedzibê. Libera³owie postuluj¹ dzia³ania na rzecz elastycznej i konkurencyjnej gospodarki, w której konsumenci otrzymaj¹ wolnoœæ wyboru, a ceny bêd¹
konkurencyjne29.
Przygotowuj¹cy partiê do nadchodz¹cych w 2009 roku wyborów do Parlamentu
Europejskiego A. Graf Lambsdorff opowiada³ siê za zawarciem nowego porozumienia
o partnerstwie z Rosj¹, za wzmocnieniem integracji i wspó³pracy si³ zbrojnych Unii
Europejskiej, za stabilnoœci¹ i umacnianiem demokracji w Turcji (niezale¿nie od kwestii przyst¹pienia tego pañstwa do Unii Europejskiej). Dalsze postulaty to: lepsze prawa
pacjentów, funkcjonuj¹cy i zwi¹zany ze sprawami bezpieczeñstwa rynek zbrojny, dobrze dzia³aj¹ce prawo autorskie, bezpieczne zaopatrzenie w energiê dla wszystkich,
wzrost konkurencyjnoœci i wiêcej miejsc pracy w Europie.
31 paŸdziernika 2008 roku w Sztokholmie zjazd ELDR og³osi³ priorytety podczas
kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku. W programie wskazano cztery dziedziny: wolnoœci obywatelskie; wspólny rynek, wzrost, zatrudnienie;
ochrona œrodowiska i polityka energetyczna; rozszerzenie, sprawy zewnêtrzne, bezpieczeñstwo i polityka obronna30.
10 listopada 2008 roku na spotkaniu zarz¹du FDP opracowywano program europejski, który mia³ byæ podstaw¹ wewnêtrznej debaty w partii. Alexander Graf Lambsdorff,
Markus Ling, Werner Hoyer zorganizowali cztery konferencje regionalne (fora europejskie), na których debatowano o programie libera³ów. Od 8 listopada do 15 grudnia
2008 roku libera³owie mogli dyskutowaæ o programie wyborczym na stronie internetowej. Aby uczestniczyæ w debacie, nale¿a³o siê zalogowaæ. W debacie wyodrêbniono
siedem bloków tematycznych. Pierwszemu, który dotyczy³ zwiêkszenia pierwiastka
demokratycznego w Unii Europejskiej, patronowa³a S. Koch-Mehrin. Zwraca³a ona
uwagê, ¿e wartoœciami reprezentatywnymi dla Europy s¹ demokracja, porozumienie
i skutecznoœæ w dzia³aniach. Wskazywa³a na potrzebê rozwoju nauki, transparentnoœci
w dzia³aniach oraz zwalczania biurokracji. Drugi zakres tematyczny dotyczy³ pozycji
Europy w œwiecie i do dyskusji w tym panelu zachêca³ Otto Graf Lambsdorff. Jego zdaniem polityka Unii Europejskiej powinna byæ przede wszystkim elastyczna i skuteczna.
Optowa³ za wspólnym „europejskim miejscem” w Radzie Bezpieczeñstwa Organizacji
Narodów Zjednoczonych. Wartoœci¹, któr¹ eksponowa³ by³ dialog. Zdaniem polityka
tylko otwarta na dialog Europa mo¿e konkurowaæ z takimi potêgami, jak Chiny i Indie.
Kolejne zagadnienie mia³o na celu propagowanie polityki oszczêdzania. Na stronie internetowej, gdzie wy³uszczono potrzebê prowadzenia polityki oszczêdzania, zamiast

29
A. Graf Lambsdorff, Positionspapier. Vorschlag für eine Richtlinie über Dienstleistungen im
Binnenmarkt (KOM 2004, 2 ENDG./2); A. Giddens, Europa w epoce globalnej, Warszawa 2009,
s. 72–77.
30
S. Seeger, V. Kreilinger, Europawahl 2009: Erwartungen –Programme – Visionen, „CAP. Aktuell” 2008, nr 8, s. 3; ELDR Manifesto for the European Elections 2009, http://www.convergencia.cat/media/17283.pdf, 6.01.2009.
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zdjêcia polityka, umieszczono logo kampanii na rzecz jednej siedziby Parlamentu Europejskiego. Wolf Klinz otwiera³ natomiast dyskusjê na temat: „socjalne jest, co czyni
w Europie miejsca pracy”. Jego zdaniem ograniczenie bezrobocia jest mo¿liwe poprzez aktywnoœæ w dzia³aniu, konkurencyjnoœæ, eksport i inwestycje. Alexander Alvaro inicjowa³ dyskusjê o potrzebie wzmocnienia praw cz³owieka oraz ochrony praw
konsumentów. Uwa¿a³, ¿e potrzebna jest wywa¿ona polityka – z jednej strony maj¹ca
za zadanie strze¿enie bezpieczeñstwa obywateli, a z drugiej zagwarantowanie przestrzegania praw cz³owieka. Badaniami, innowacjami oraz kszta³ceniem jako drogowskazach w kierunku wzmocnienia pozycji Europy na œwiecie zajmowa³ siê w swoim
panelu tematycznym Jorgo Chatzimarkakis. Stwierdzi³ on, ¿e wiedza to surowiec naszej przysz³oœci. Do bogactw Europy zaliczy³ jêzyki, kszta³cenie i kulturê. Natomiast
ostatnie z zagadnieñ, referowane przez Holgera Krahmera dotyczy³o potrzeby ochrony
œrodowiska, która powinna byæ efektywna i odpowiadaæ potrzebom rynku31.
Program wyborczy uchwalono 17 stycznia 2009 roku na zjeŸdzie FDP w Berlinie.
Wybrano tam równie¿ kandydatów, którzy mieli ubiegaæ siê o miejsce w Parlamencie
Europejskim. Przewodnicz¹ca FDP w Parlamencie Europejskim S. Koch-Mehrin zdoby³a 95% poparcia. Podkreœli³a, ¿e celem FDP jest „wzmocnienie gospodarki, wiêcej
ruchu ni¿ biurokracji, pañstwo dostosowane do obywateli”32. Pozosta³ymi walcz¹cymi
o reelekcjê kandydatami byli Alexander Graf Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Wolf
Klinz, Gesine Meissner, Alexander Alvaro33.
Korzystnym sygna³em i dobrym pocz¹tkiem kampanii wyborczej okaza³ siê korzystny wynik libera³ów w wyborach w Hesji. FDP zdoby³a tam 16,2%34. W kampanii
wyborczej FDP spoœród narzêdzia „motywowania i mobilizowania”35, jakim s¹ media,
libera³owie szczególne znaczenie przypisali internetowi, poniewa¿ jest to narzêdzie
ogólnodostêpne, dziêki któremu mo¿na poprawiæ wskaŸniki partycypacji36. Internet
zdaniem Hansa-Jürgena Beerfeltza pozwala prowadziæ „walkê wyborcz¹ od do³u”,
umo¿liwia bezp³atne przesy³anie informacji drog¹ smsow¹, wprowadza do kampanii
wyborczej wiêcej demokracji. Sprzyja prowadzeniu dialogu z wyborcami. FDP stara³a
siê zaktywizowaæ wyborców proponuj¹c im za przes³anie smsem na wskazany numer
Silvany Koch-Mehrin otrzymanie filmu i linka do strony „Mit MachArena”37. Kampa-

31

Für Deutschland in Europa. Europaprogramm 2009, http://www.europaprogramm.de/webcom/show_article.php/_c_1447/i.html, z dnia 1.06.2009.
32
Rechenschaftsbericht…, op. cit., s. 5.
33
Koch-Mehrin führt FDP in die Europawahl, „Nibelungen-Kurier”, 4.01.2009, http://europaparteitg.fdp.de; Ein Europa der Freiheit für die Welt des 21. Jahrhunderts, z dnia 7.01.2009;
http://europaprogramm.de/webcom/show_article.php?wc_c=1448&wc_id=1&wc_lkm=1050, z dnia
3.01.2009; http://europaparteitag.fdp.de/Europaprogramm/7594b1750/index.html; Europawahl.
Koch-Mehrin als FDP-Spitzenkandidatin, http://www.focus.de/politic/weitere-meldungen/europawahl-koch-mehrin-als-fdp-spizenkandidatin_aid_262912.html, z dnia 10.01.2009.
34
Guidos Preis, „WirtschaftsWoche” 2009, nr 20, 11.05.2009; S. Strauss, Liberale Positionen,
http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/archiv/bin/dump/fcgi/2009/0130/berlin/0078/index.html,
z dnia 30.01.2009.
35
H.-J. Beerfeltz, Wahlkampf von unten, „Liberal”, Mai 2009, s. 10.
36
Op. cit., s. 7–11.
37
H.-J. Beerfeltz, op. cit., s. 19.
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nia wyborcza zosta³a oparta na personalizacji. To by³o zalet¹ i wad¹ jednoczeœnie. Zdaniem Kathariny Schuler z „Die Zeit” inne partie zadba³y o oryginalnoœæ plakatów
bardziej ni¿ FDP38. Za to zwolennicy takiej metody uwa¿ali, ¿e FDP s³usznie zaprezentowa³a swoj¹ „Miss Europa”39. Na ³amach „Stern” charakteryzowano j¹ jako postaæ
„zawsze przyjazn¹, optymistyczny koñ poci¹gowy libera³ów w kampanii wyborczej”40. Pos³u¿ono siê zdjêciami Silvany Koch-Mehrin. W spocie reklamowym FDP
wskazano na historyczne wydarzenia w powojennej RFN. Ukazane osi¹gniêcia to odbudowa RFN i zjednoczenie Niemiec. Integracjê europejsk¹ przedstawiono jako „historiê sukcesu”, a za podstawow¹ wartoœæ integracji uznano liberalizm. W spocie
ukazani zostali Theodor Heuss, Walter Scheel, Hans Dietrich Genscher, Otto Graf
Lambsdorff, Klaus Kinkel, Guido Westerwelle. Obok Koch-Mehrin na fotografiach
pojawi³ siê Hans-Dietrich Genscher41. Na bilbordach liderki FDP umieszczone zosta³y
has³a: „za siln¹ Europ¹”, „¿adnej Europy biurokratów”42.
Przed wyborami coraz czêœciej atakowano Koch-Mehrin za nadmiern¹ absencjê
w kadencji 2004–2009. Urodzi³a w tym czasie dwoje dzieci, a wskaŸnik jej obecnoœci
wynosi³ 38,9%. Spoœród niemieckich pos³ów najrzadziej uczestniczy³a w posiedzeniach Parlamentu Europejskiego43. W zwi¹zku z zarzutami wobec jej stylu pracy sekretarz generalny FDP Dirk Niebel, wystosowa³ w obronie kole¿anki list do Petera
Boudgousta z Südwestrundfunk44.
Wynik odbytych 7 czerwca 2009 roku wyborów by³ dla libera³ów niezwykle korzystny. FDP zdoby³a 11%, o 4,9% wiêcej ni¿ w 2004 roku. Guido Westerwelle skomentowa³ „¿adna partia tak nie wzros³a, jak my”45. Spoœród pañstw cz³onkowskich
Niemcy maj¹ najliczniejsz¹ reprezentacjê we frakcji liberalnej. Liczy ona 12 pos³ów,
podczas gdy z Wielkiej Brytanii jest jedenastu reprezentantów. Niemieccy libera³owie
w Parlamencie Europejskim okresu legislacyjnego 2009–2014 to Silvana Koch-Mehrin, Alexander Graf Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Wolf Klinz, Alexander Alvaro,
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Holger Krahner oraz nowi pos³owie: Gesine Meissner, Michael Theurer, Nadja Hirsch,
Jürgen Creutzmann, Alexandra Thein, Britta Reimers46.
Pochodz¹ca z Bawarii Nadja Hirsch, dyplomowana psycholog, zasiada³a wczeœniej
w Radzie Miasta Monachium47. Reprezentantk¹ Dolnej Saksonii zosta³a Gesine Meissner, która za priorytety swojej aktywnoœci w Parlamencie Europejskim uzna³a: ochronê
praw cz³owieka, rozwój badañ i przedsiêbiorczoœci, zwiêkszenie szans dla gospodarki
morskiej wzmocnienie konkurencyjnoœci rolnictwa, politykê spo³eczn¹48. W Badenii
Wirtembergii siln¹ pozycjê posiada³ Michael Theurer49. Jürgen Creutzmann z Rheinland-Pfalz to przedsiêbiorca50, natomiast Alexandra Thein z Berlina z wykszta³cenia
jest prawnikiem51. Britta Reimers to ekspert w dziedzinie ochrony œrodowiska, gospodarki rolnej, ¿ywienia, ochrony konsumenta – pierwszy – pose³ z ramienia FDP z landu
Szlezwik-Holstein52.
Po wyborach S. Koch-Mehrin objê³a funkcjê wiceprzewodnicz¹cego Parlamentu
Europejskiego53. Alexander Alvaro rozpocz¹³ pracê w komisji Bud¿etowej, Jorgo
Chatzimarkakis w komisji przemys³u, badañ naukowych i energii oraz w komisji kontroli bud¿etowej, Jürgen Creutzman w komisji rynku wewnêtrznego i ochrony konsumentów, Nadja Hirsch w komisji zatrudnienia i spraw socjalnych, Wolf Klinz
w komisji gospodarczej i monetarnej, Holger Krahmer w komisji ochrony œrodowiska
naturalnego, zdrowia publicznego i bezpieczeñstwa ¿ywnoœci. Alexander Graf Lambsdorff pracuje w komisji spraw zagranicznych, Gesine Meissner w komisji transportu
i turystyki, Britta Reimers w komisji rolnictwa i rozwoju wsi oraz w komisji rybo³ówstwa. Alexandra Thein objê³a obowi¹zki w komisji prawnej, a Michael Theurer w komisji rozwoju regionalnego54.
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