Celostátní konference KDU-ČSL schválila
chystanou koaliční smlouvu a program
Celostátní konference a Celostátní výbor KDU-ČSL dnes projednával a schvaloval
chystanou koaliční smlouvu koalice SPOLU a uskupení PirSTAN. Na program
jednání se dostal i budoucí koaliční program. Oba dokumenty zástupci lidovců
jednomyslně schválili.
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Klíčové hlasování měla na starost Celostátní konference, která jednomyslně schválila
jak koaliční program, tak koaliční smlouvu. „Ve členské základně, která je
reprezentovaná členy Celostátní konference, byl naprosto jednoznačný souhlas s účastí
ve vládě i projednaným programem. Za KDU-ČSL jsme připraveni v pondělí 8. listopadu
podepsat koaliční smlouvu a být tak připraveni na vstup do vlády,“ uvedl předseda
lidovců Marian Jurečka. Doplnil, že je pyšný na to, že se oběma koalicím podařilo vést
úspěšná jednání.

„Na začátku jsme si jasně vytyčili, že ve vládě chceme mít zodpovědnost za rezorty,
které jsou dlouhodobě spojeny s prioritami KDU-ČSL. To znamená oblast rodinné a
sociální politiky a oblast, životního prostředí, klimatické změny a zemědělství. Proto jako
KDU-ČSL budeme mít v budoucí vládě ministerstvo práce a sociálních věcí, resort
zemědělství a ministerstvo životního prostředí,“ dodal Jurečka s tím, že prioritou lidovců
je mimo jiné to, aby resorty životního prostředí a zemědělství začaly
spolupracovat. „Budeme pamatovat na lidi a budeme naplňovat politiku zodpovědné
solidarity. V neposlední řadě budeme pamatovat na lidi, kteří žijí v tíživých životních
situacích,“ doplnil k angažmá lidovců na MPSV Jurečka.

Předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Marek Výborný na tiskové konferenci promluvil
také o výjezdním zasedání klubu, které se konalo během posledních dvou dní. „KDUČSL bude nominovat na post předsedy Výboru pro sociální politiku poslance Víta
Kaňkovského, lékaře, který za poslední čtyři roky v tomto výboru odvedl velký kus práce.
Náš klub také jednomyslně na post předsedy Výboru pro Evropské záležitosti nominoval
poslance Ondřeje Benešíka,“ uvedl Výborný. „KDU-ČSL je tu pro rodiny a rodiče, proto
by se předsedkyní Stále komise pro rodinu a rovné příležitosti měla stát nastupující
poslankyně Marie Jílková,“ dodal Výborný. Na post předsedy Stálé komise pro kontrolu
činnosti Bezpečnostní informační služby pak lidovecký klub navrhl poslance a bývalého
předsedu strany Pavla Bělobrádka.
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