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Vážený/á , 
 
u příležitosti nadcházejících voleb do Evropského parlamentu (dále EP) si  Vás, jako kandidáta, dovoluje naše 
Národní asociace obrany občanských svobod a práv oslovit několika dotazy. Doufáme, že Vaše odpovědi, které 
budeme publikovat na naší webové stránce, umožní našim členům a příznivcům se lépe orientovat v současné 
široké paletě zájemců o zvolení do EP a vybrat ty, kteří budou nejlépe hájit jejich zájmy. 
 
Nejprve mi dovolte představit naši asociaci  (www.naoosp.cz ) a její cíle. 
Domníváme se, že svoboda je nejvyšší hodnotou, kterou může stát i jednotlivec vyznávat na poli veřejného 
života. Svoboda jednotlivce k bytí sebou samým, k naplnění poslání jeho života, svoboda pro stát k prosazování 
cílů svých občanů na poli vnitřním i mezinárodním. Tedy svobody, které ze státu dělají skutečného suveréna, 
jakým jej učinili právě jeho občané. Jsme přesvědčeni, že tyto svobody jsou nyní umenšovány ve prospěch 
různých “pozitivních práv a svobod” a je třeba o nich hovořit a znovu je nalézt! 
 
Nicméně k volbám do EP. 
Není sporu o tom, že široká hospodářská spolupráce je v zájmu všech zemí a to nejen v Evropě.  
 
Bohužel, po nerozvážném podpisu Lisabonské smlouvy, došlo a ve stále rostoucí míře dochází, v EU k neustálé 
regulaci všeho a všech a to ve zcela bezprecedentním rozsahu. 
Tato regulace nejen omezuje svobodu volby občanů, ale ve značném rozsahu i zvyšuje jejich životní náklady. 
Má i nezanedbatelný vliv na důvěru občanů v zastupitelskou demokracii, včetně jejich základních principů. 
Občané přece volí své zastupitele na základě volebních programů jednotlivých stran tak,  aby hájili jejich zájmy 
a priority.  Vzhledem k tomu, že v současné době přichází cca 60% zákonných norem z úrovně EU,  naši volení 
zastupitelé tak schvalují zákony, které nejenže nebyly v jejich volebním programu, ale které by v opravdu 
demokratickém hlasování pravděpobně nikdy nepodpořili. 
Není sporu o tom, že tento stav není dlouhodobě udržitelný a vede nejen ke ztrátě zájmu občanů o politické 
dění, ale i k hlubokému odporu k současným poměrům v EU a k EU jako takové.  Proto se již delší dobu hovoří o 
nutnosti "reformy" EU, bohužel obvykle bez konkrétních parametrů, jak by taková reforma měla vypadat. 
 
V této souvislosti bychom Vám rádi položili několik otázek. 
 
1) Řada norem a opatření již přijatých na úrovni EU (např. zbrańová směrnice,  povinná výbava aut, podíl 
obnovitelných zdrojů a mnoho dalších) budí u občanů oprávněný odpor, který se obrací proti celé EU. 
Pokládáte za žádoucí a možné tyto a další již existující směrnice upravit či zrušit? 
 
2) Jaké kroky budete prosazovat, aby podobně sporná opatření, nemající u občanů ČR odpovídající podporu, již 
nemohla vzniknout, a aby celkový počet regulací z úrovně EU byl výrazně omezen? 
 
3) Vzhledem k vysokému počtu rozhodnutí přijímaných na úrovni EU, pokládáte za vhodné převést řadu 
rozhovacích pravomocí zpět na úroveň národních států, tedy blíže k občanům? Pokud ano, tak v jakém rozsahu 
a v jakých oblastech? 
 
4) Je samozřejmé, že jakákoliv změna/reforma musí proběhnout v "reálném čase", nelze o ní jen hovořit.  Jaká 
je tedy Vaše představa o časovém horizontu a metodách nutných k provedení nezbytných změn? 
 
5) Může se samozřejmě stát, že se z celé řady důvodů nepodaří žádoucích změn dosáhnout. Jaký další postup 
budete v toto případě prosazovat?  Máte nějaký "plán B"? 
6) Co dalšího byste rád/a členům a příznivcům naší Asociace sdělil/a? 
 
Děkujeme za Váš čas a Vaše odpovědi. 
 
Za NAOOSP 
Tomáš Vaněk, předseda 
 

 


