„Češi žijí v Evropě“

Parlamentum Europaeum

Klub angažovaných nestraníků
Vybrané priority pro práci v Evropském parlamentu
Okruh: Právo
Oblast: Základní lidská práva
Cíl: Vyloučit veškerou diskriminaci a nepřiměřené užívání moci
Obecně:
- spolupracovat při tvorbě a zdokonalování závazných evropských právních
norem = směrnic,
- pro „zpětnou vazbu“ směrem do ČR se inspirovat pokročilým evropským
právem zejména v oblastech diskriminace a základních práv a svobod a tím
přispívat ke kultivaci právního řádu a právního systému ČR.
Komentář: Češi zatěžují Evropský soud ve Štrasburku výrazně nadprůměrným množstvím
stížností, jimiž se ve velké míře domáhají respektování svých základních práv a
svobod. To svědčí o nízké profesní úrovni českých soudů, o nedostatečném
respektu soudců k základním lidským právům občanů ČR, kde soudy nehledají
podle práva spravedlnost, často ani nerespektují nálezy Ústavního soudu a
Nejvyššího správního soudu. Nerespektují právo na spravedlivý soud včetně
zásady rovnosti, zásady materiální pravdy, a zásad dalších.

- dbát a zasazovat se o zjednodušení a větší srozumitelnost právních předpisů.
Oblast: Ombudsman = národní veřejný ochránce práv
Cíl: Sjednocení základních pravomocí národních ochránců práv
- ustanovit povinnost v každé zemi EU zřídit a využívat instituci národního
ochránce práv (ombudsmana), sjednotit a stanovit významné pravomoci
této instituce jako neopominutelné.
… např. právo vypůjčit si soudní spis a požadovat podrobnější odůvodnění
rozsudků. Odlišný právní závěr Ombudsmana by měl pak zakládat důvod
k přezkumu v rozsahu doporučení Ombudsmana.
Komentář: Veřejný ochránce práv s celonárodní působností např. chybí v Itálii.
Evropským ombudsmanem je dnes Emily O' Reillyová. Nový Evropský parlament
zvolí nového veřejného ochránce práv ve 2. polovině letošního roku.

Oblast: Evropská ústavní smlouva
- propagovat a prosazovat schválení Evropské ústavní smlouvy;
před jejím schválením dbát a požadovat, aby obsahovala tyto principy :
- kontrolovatelnost bez výjimek,
v tom smyslu, že každá jednotlivá osoba (či skupina osob) pověřená
rozhodovací pravomocí (včetně soudců) musí podléhat kontrole prováděné
jinými odborníky příslušné profese a bude možné ji případně z funkce
odvolat
a vyměnit. Princip, že každý občan členského státu EU má právo
kontroly
výkonu úředníků, ústavních, exekutivních i zákonodárných
činitelů a právo
žádat jejich odvolání (výměnu) začlenit do návrhu
Evropské ústavní smlouvy;
- výběr soudců z osob naprosto bezúhonných, s harmonickými osobnostními
rysy, z lidí s „čistou“ minulostí
- reálná možnost soudit i soudce
Komentář: Právním aktem EU (Směrnicí) podrobněji upravit snazší možnost soudit
soudce (za: opakované porušení Listiny…, za upření práva na spravedlivý proces,
za korupční jednání, trestné činy a četné přečiny, atp.);
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předpis o zavedení systému občanských soudních porot složených
z vylosovaných členů (převážně občanů - laiků)
Komentář: Systém občanských soudních porot se osvědčil a funguje v některých
anglosaských zemích. Ztěžuje ovlivnění soudců profesionálů státní mocí,
nadřízenými či jinými vlivnými osobami.

- dbát o nezcizitelnost práva na informace; v souvislosti s ním přispět k
- rozšiřování možnosti přístupu občanů k informacím;
- prosazení zásady, že za zákonnou ochranu citlivých důvěrných a tajných
informací (vlastního výrobního a obchodního tajemství, hospodářských,
vojenských, zpravodajských, strategických, atd.) údajů a informací
odpovídají a ručí příslušné subjekty - instituce a jejich zaměstnanci, nikoli
občané, kteří mají právo být plně informovaní a „přirozeně zvědaví“.
Komentář: Právo na informace je minimálně stejně důležité jako právo vlastnické

Oblast: Zákon o službě ve veřejné (státní) správě
Cíl: Všestranná nezávislost výběrových komisí (při konkurzech na obsazení
funkcí ve veřejné správě)

- dále rozšiřovat a precizovat obecné zásady státní služby tak, aby zákon
konkrétního státu EU účinně reagoval na specifické odlišnosti a praktiky
vlád zejména v bývalých „východoevropských“ či později přistoupivších
zemích do EU;
- např. stanovit a zpřísnit způsob sestavování výběrových komisí tak, aby
nemohla být ohrožena jejich nezávislost,
- „nejvyšší úředník“ jako člověk absolutně nekorumpovatelný musí být volen
Komentář: při volbě by mělo být známo a zváženo mínění úředníků veřejné (státní) správy,
např. zaměstnanců úřadu (instituce), kde kandidát pracoval.

Okruh: Evropská civilizace a kultura
Oblast: Civilizační základ
Cíl: Důstojný život v příznivém sociálním prostředí
- respektovat a podporovat křesťanské mravní zásady soužití,
- požadovat bezúhonnost, morálku a vysokou mravní úroveň od politiků i
statutárních zástupců veřejných institucí a zaměstnavatelů,
- respektovat a posilovat lidskou důstojnost občana (svoboda, rovnost…),
- zpřísnit posuzování a postihy za zavádění šikany a otrocké práce nebo jejích
prvků zejména pak ve státních podnicích a ve veřejné správě,
- ponechat občanovi přiměřenou míru odpovědnosti a pravomocí (nepožadovat
odpovědnost od toho, komu neposkytneme přiměřené pravomoci, a naopak.
Komentář: Osobní odpovědnost musí být úměrná rozsahu pravomocí (a výhod), které jsou
s danou funkcí svázány.

Oblast: Kultura
- pečovat o kulturní dědictví, atd., chránit svébytné kulturní tradice jednotlivých
evropských národů, podporovat lidovou kulturní činnost,
- s kulturním majetkem - bohatstvím každé členské země zacházet tak, jakoby
byl současně bohatstvím Evropy a civilizační hodnotou,
Nevyvážet umělecké předměty a jiné kulturní statky nevratně mimo Evropu.
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Oblast: Rodina
Cíl: Dlouhodobě zdravá společnost
- uznávat jen tradiční model rodiny jako skupinu příbuzných, dospělých obou
pohlaví, kde se rodí, nebo rodily děti,
- odmítat alternativní modely „rodiny“, např. kde se domácnost dospělých téhož
pohlaví rozšíří o nedospělé děti,
- podporovat spořádané rodiny s dětmi jako základ zdravé a perspektivní
společnosti.
Oblast: Imigrační politika
Cíl: Úplná tolerance a respekt imigrantů ke kulturním a mravním hodnotám
evropské civilizace a ke kulturním či společenským tradicím jejich nové domovské
země.
- vycházet z předpokladu, že kdo si vybral za svůj nový trvalý domov území EU,
uznává za jemu blízké a přijatelné tradice, kulturu, společenský a právní
systém příslušné konkrétní členské země EU, a že chce v této zemi podobně
žít. To znamená, že se dobrovolně přizpůsobí způsobu života ve společnosti a
přijme jej za svůj.
- podporovat seznamování, vysvětlování a propagaci humanistických hodnot
evropské křesťanské civilizace, a jejích předností,
- zpřísnit posuzování imigračních důvodů přistěhovalců a omezit imigraci
z ekonomických důvodů,
- prodloužit lhůty udělení státního občanství přistěhovalcům; ponechat na
členských státech zavedení imigračních kvót (ve vztahu k počtu obyvatel
země),
- vytvořit pravidla v sociální oblasti imigrační politiky – např. že ekonomičtí
imigranti se mohou usadit, pokud získají práci a bydlení.
Okruh: Orgány Evropské unie - Europarlament, Rada, Komise
Oblast: Řízení územně-politických útvarů Evropy
Cíl: Evropa ne jen unií států, ale i Evropou měst a regionů
- zajistit ve zpětné vazbě k ČR informovanost o práci a záměrech Evropského
parlamentu a o záměrech Rady Evropy,
- postoupit rozhodovací pravomoci na co nejnižší řídicí úroveň (subsidiarita).
Okruh: Evropská sociální politika a vzdělání
Oblast: Vzdělání a zaměstnanost
- podporovat systémy usnadňující čerstvým absolventům škol získat práci
a zaměstnání,
- zabývat se myšlenkou o uzákonění základního příjmu ve vybraných regionech
či členských státech EU jako řešení ekonomických, sociálních a
společenských problémů souvisících s nezaměstnaností,
- prosazovat volný pohyb zejména mladých vyškolených lidí za vzděláním a za
prací, rozšiřovat možnosti a usnadnit mladým lidem studium ve všech
zemích EU,
- podporovat výuku jazyků sousedních zemí – „nauč se řeč svého souseda“ –
pro Čechy tedy kurzy němčiny, polštiny, slovenštiny (výměny mladých lidí
mezi sousedními státy),

-4- získávat podporu a prosazovat myšlenku zřídit „Celoevropskou Akademii
veřejné správy“, podporovat vzdělávací programy zaměřené na demokratizaci
státní správy a samosprávy.
Oblast: Sociální pojištění
- usnadnit přístup k informacím o sociálním pojištění v jiných státech,
- chránit národní systémy sociálního pojištění, zavést dohled nad bankovními
domy zapojenými do systému,
- rozumnou hranicí limitovat shora věk odchodu do důchodu;
Oblast: Bydlení
- stanovit zásady pro národní systémy tzv. sociálního bydlení dotovaného
státem,
- sociální politiku bydlení, úroveň a vybavenost sociálních bytů ponechat
v kompetenci států nebo regionů
Okruh: Zdraví, zdravotní péče
- zdravotnictví ponechat v gesci jednotlivým států EU;
- odstraňovat komplikace bránící zejména občanům jiných států obdržet
včasnou zdravotní péči v akutních případech, například:
- standardizovat základní výkony neodkladné péče včetně jejich ceny a péče
pro občany pobývající v jiném než domovském státu EU;
- sjednotit a uznávat průkazy handicapovaných osob i za hranicemi
domovského státu,
- zavázat členské státy, aby za své občany ručily zdravotnickým zařízením
v ostatních státech EU včasnou úhradou nákladů spojených se záchranou
života a zdraví vlastního občana, i nepojištěného (Stát by se příp. domáhal
dodatečně kompenzace od svého občana, který utrpěl úraz v jiné zemi EU.)
- připravit a podpořit stanovisko Evropského parlamentu k užívání dvojího času
během roku s návrhem revidovat zavedení dvojího času, a letní čas příp.
zrušit.
Okruh: Hospodářství, ekonomika
Oblast: Daňová politika
Komentář: Platí, že samotným výběrem finančních prostředků a jejich následným
přerozdělováním tyto prostředky nenabydou, ale naopak ubydou na cestě
byrokratickým procesem přerozdělování. Smysl tohoto procesu spočívá částečně v
solidaritě se slabšími a v možnosti v rámci hospodaření celého státu investovat
velké prostředky tam, kde se nejlépe, třeba dlouhodobě zhodnotí (vzdělání,
výzkum, věda, obrana apod.). Přesto je nutná zdrženlivost před zaváděním nových
druhů daní, jejich počet je třeba spíše snižovat.

-

- sblížit pravidla podnikání a daňovou politiku jednotlivých států a tím
minimalizovat relativní výhodnost podnikání v určitých zemích EU („daňový
ráj“ Lucembursko, Kypr, Holandsko),
- zpřísnit popř. vytvořit systém, který zabrání odplývání výnosu z práce
Evropanů do „daňových rájů“ mimo Evropu, přitom postupovat společně a
nekompromisně bez výjimek,
- zkoumat otázky souvisící s možností zavedení tzv. „Tobinovy daně“ z
měnových a spekulačních finančních transakcí a s případnými důsledky
takového kroku,
vytvářet a nezhoršovat podmínky pro dosažení maximální možné
soběstačnosti ve všech oborech a komoditách.
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Oblast: Kontrola bank
- zavést účinnou kontrolu řídicích orgánů státních bank členských států EU,
uzákonit nadstandardní kontrolu chování bankéřů a stanovit přísná kritéria
(z hlediska odborné a morální kvality) pro výběr vrcholových manažerů
především státních (národních) bank.
Oblast: Podnikání
- podporovat podnikání a podnikatelského ducha občanů, především rozvoj
rodinných a malých firem (a farem).
Oblast: Byrokracie
- identifikovat a postihovat byrokratickou šikanu občanů a podnikatelů (zejména
malých a středních) ze strany úřadů a institucí
Okruh: Zahraniční orientace a politika
Komentář: Evropský parlament sice o společné zahraniční a bezpečnostní politice přímo
nerozhoduje (to je v kompetencích Evropské rady a Rady ministrů), ale každý poslanec EP
by měl při práci pamatovat a respektovat stanovený rámec směřování společné zahraniční a
bezpečnostní politiky.

-

pomáhat naplňovat rámec společné zahraniční a bezpečnostní
politiky vůči státům a subjektům mimo EU v souladu s dlouhodobou
strategií rozvoje EU, alespoň v těchto hlavních oblastech:
hospodářství - podnikání a finance (jednotný postup a tlak na tzv. země
daňových rájů); obchod (obchodní pravidla, např. omezení spolupráce
s firmami
využívajícími
dětskou
a
otrockou
práci);
energetika
(investice pro diverzifikaci
zdrojů za účelem nezávislosti na hlavním
zdroji); zemědělství - potravinová soběstačnost; vojensko-politická, (kapitálová
přiměřenost - diferencovaný přístup k soukromopodnikatelskému a ke státně
podnikatelskému charakteru zájemců o státní zakázky).

KAN, duben 2014
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