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12-08-2009 - Røre i skeptikernes andedam igen igen
De EU-kritiske konservative i EU-Parlamentet kan ikke blive enige om, hvad de
synes om enorme emner som Lissabon-traktaten og landbrugsstøtten. Spliden kan
ende med at skade det gode valgresultat, EU-skeptikere over én kam fik i juni.

Polske Michal Kaminski er formand for de EU-kritiske konservative i
EU-Parlamentet, en gruppe stiftet sammen med de britiske konservative. Men de er
uenige om "småting" som Lissabon-traktaten og landbrugsstøtten.Det handler mest
om Lissabon-traktaten ? den nye traktat, der formentlig bliver vedtaget i år, blandt
andet efter om-folkeafstemning i Irland. Tidligere har netop Lissabon-traktaten været
den fjende, der forenede EU-kritikere fra højre og venstre, ekstreme og moderate.
Men nu er der igen røre i den skeptiske andedam, skriver britisk presse og
theParliament.com.
De EU-kritiske konservative i parlamentets nystiftede gruppe Europæiske
Konservative og Reformister (ECR), er tilsyneladende uenige på ledelsesniveau.
Gruppens to største delegationer, den polske og den britiske, har ellers haft en
vældig turbulent start allerede.
Nu forlyder det, at polakkernes leder og formanden for ECR, Michal Kaminski, ikke
er imod Lissabon-traktaten. Det er ellers en mærkesag for de britiske konservative,
at traktaten skal til folkeafstemning ? og forkastes.
Oven i hatten kan theParliament.com også berette, at Michal Kaminski tidligere har
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forsvaret den europæiske landbrugsstøtte i et interview. En anden mærkesag for de
britiske konservative er at skære kraftigt ned på støtten.
Sagen er interessant, fordi især Lissabon-traktaten tidligere har forenet skeptikerne i
EU-Parlamentet, der ellers er så forskellige som dag og nat, vurderer EU ZOO.
Modstanden mod traktaten var blandt andet et af de primære bindeled i den
skrøbelige IND/DEM-gruppe, som JuniBevægelsen sad i.
Hvis Lissabon-kritikerne ikke kan regne med ECR-gruppen og Kaminskís støtte, vil
det svække det fælles fodslag, de ellers står til at få efter et pænt valg. Og det kan
ramme kampagnen for et nej i Irland, som forventes at samle skeptikere fra flere
europæiske lande.
Relaterede artikler:
1. Rohde vil melde sig ind i kritikerklub
2. Tjubang fra dag ét hos skeptikerne
3. De folkevalgte vil udfritte Rådet... igen

